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KORT NIEUWS:

Kerstexpositie 2014

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 13 december 2014 t/m 
zondag 4 januari 2015

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

WOUDA
F A S H I O N

NU TOT 70% KORTING
OPHEFFINGSUITVERKOOP
dames, heren en kinderen

NOG 3
OPEN WOE. T/M ZAT. V.A. 11.00 UUR

WEKEN
TE GAAN!

DORPSSTRAAT 65 • WILNIS

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

Is uw 
cv ketel al 

winterklaar?

www.vderwilt.nl

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541
www.catsmanauto.nl

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Mijdrecht - Wat moet er gebeuren 
op de plaats waar nu nog De Me-
ijert staat in Mijdrecht. De Meijert is 
failliet. Dat weet iedereen, maar wat 
nu? De eigenaar Antoine Post heeft 
de gemeente gevraagd mee te den-
ken. Wethouder Moolenburgh heeft 
een nota laten opstellen en peilde 
woensdagavond de gevoelens van 
de raad. Het was snel duidelijk: de 
meerderheid van de raad ziet het 
liefst dat het een maatschappelij-
ke bestemming zou houden, hoe-
wel ook een deel wel begreep dat 
dit waarschijnlijk niet zal lukken. 
De enige fi nancieel haalbare op-
tie lijkt woningbouw. “Dan moet de 

gemeente de bestemming wijzigen, 
gaat de eigenaar veel geld verdie-
nen en de gemeente staat met le-
ge handen”, aldus de fractie van de 
VVD en de PvdA/GroenLinks/Lo-
kaalSociaal. Zij vonden dat ook de 
gemeente hier dan fi nancieel wat 
aan zou moeten kunnen verdienen. 
De VVD wond er geen doekjes om: 
“Gemeente kan ook niets doen. Ex-
ploitatie Beheer van De Meijert is 
nu failliet. De wethouder is bang dat 
binnenkort ook de Beheer BV fail-
liet gaat. Komt de boel in de ver-
koop. Gemeente koopt het, veran-
dert de bestemming in woningbouw 
en gaat geld verdienen”, aldus de 

VVD. “We moeten voorkomen dat 
deze ondernemer straks gebouw en 
grond verkoopt aan een derde en 
wij weer met lege handen staan.” De 
PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal be-
greep deze redenering van de VVD 
wel: “Deze ondernemer heeft ge-
kozen voor deze onderneming. Het 
is een tijd goed gegaan en nu gaat 
het slecht. Dat is ondernemersrisi-
co. Daar mag een gemeente best 
wat aan verdienen.” De wethouder 
vond het een cynische benadering: 
“Ik weet nu wat er leeft en wacht af 
wat er gaat gebeuren.” 
Voor meer info lees elders 
in deze krant.

Wat moet er gebeuren op de 
plaats van failliete Meijert?

Wilnis - De verkoop van de eerste 
woningen voor de nieuwe woonwijk 
Marickenzijde in Wilnis komt steeds 
dichterbij. De gemeente heeft een 
zogenoemd uitwerkingsplan ge-
maakt waarin de opzet van de eer-
ste fase van de wijk verder is uitge-
werkt. Geïnteresseerden kunnen dit 
conceptplan vanaf morgen, donder-
dag 11 december, bekijken en rea-
geren. In januari wordt het plan tij-
dens een informatiebijeenkomst 
persoonlijk toegelicht door het pro-
jectteam voor de wijk. Marickenzij-
de wordt een mooie wijk in aanslui-
ting op de woonwijken van Wilnis. 
De wijk wordt in noord-zuid richting 
dooraderd door watergangen en 
een fi ets- en wandelpad. Daarmee 
sluit de wijk aan op het omliggen-
de open veenweidelandschap. In 
Marickenzijde worden bijna 500 ge-
varieerde woningen gerealiseerd in 
verschillende prijsklassen. Van gun-
stige geprijsde eengezinswoningen 
tot 2-onder-1-kappers en gescha-
kelde woningen. In drie torentjes 
worden ongeveer 60 appartemen-
ten gerealiseerd. Op het ogenblik 
werken architecten voor ontwikke-

laar Verwelius ontwerpen uit. Er ligt 
al een defi nitief bestemmingsplan 
dat wonen mogelijk maakt in de 
weidse groene polder in het noor-
den van Wilnis dicht bij provincia-
le ontsluitingswegen. Het uitwer-
kingsplan is een verdere uitwer-
king hiervan. Op www.marickenzij-
de.nl vinden geïnteresseerden links 
naar het plan en vanaf volgende 
week meer informatie over de ma-
nier waarop ze kunnen reageren. 
Ook op de gemeentepagina’s in het 
Witte Weekblad van donderdag 11 
december 2014 is de procedure be-
schreven. Omwonenden ontvan-
gen in de week van 8 december een 
brief met meer informatie. Begin ja-
nuari volgt een informatiebijeen-
komst. Reageren is mogelijk van 12 
december 2014 tot en met 22 janu-
ari 2015. Naar verwachting kan het 
college het uitwerkingsplan begin 
maart vaststellen. Op basis hiervan 
kunnen rond de zomer van 2015 
omgevingsvergunningen worden 
verleend. Met deze vergunningen 
kan ontwikkelaar Verwelius starten 
met de verkoop en de bouw van de 
eerste woningen. 

Uitwerkingsplan Marickenzijde ter inzage

De Ronde Venen - Staatssecre-
taris Van Rijn stelt in 2015 en 2016 
in totaal 423 duizend euro beschik-
baar voor de werkgelegenheid in de 
huishoudelijke zorg. Met dit bedrag 
honoreert het Rijk een aanvraag die 
De Ronde Venen met een aantal 
buurgemeenten heeft gedaan. De 
staatssecretaris van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport heeft lan-
delijk 190 miljoen beschikbaar ge-
steld ter verzachting van de rijks-
bezuinigingen op de huishoudelij-
ke hulp. Deze zogeheten Huishou-
delijk Hulp Toelage (HHT) heeft tot 
doel de werkgelegenheid in deze 
sector de komende twee jaar te be-
houden. Inwoners kunnen dit geld 
besteden aan de inhuur van huis-

houdelijke hulp. De aanvraag voor 
de extra rijksgelden was gebonden 
aan een krappe deadline. In sep-
tember werd de regeling bekend. 
Alleen gemeenten die vóór 15 ok-
tober een offi ciële aanvraag deden, 
kwamen ervoor in aanmerking. 
Door de aanvraag gezamenlijk met 
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ou-
der-Amstel en Uithoorn voor te be-
reiden, kon De Ronde Venen het 
document op tijd indienen. Tevo-
ren had Van Rijn bekendgemaakt 
gul te zijn voor vroege indieners. 
Dat heeft De Ronde Venen geen 
windeieren gelegd. De 423.616 eu-
ro is fors meer dan waar reke-
ning mee was gehouden op basis 
van het aantal indieners. De Ron-

de Venen is bezig met de ontwikke-
ling van een systeem om de rijks-
gelden goed te benutten. Opzet is 
een brede groep inwoners de mo-
gelijkheid te bieden huishoudelijke 
ondersteuning in te huren. Het idee 
is om hiervoor een zogeheten ‘dien-
stencheque’ te gebruiken. Een der-
gelijke voucher geeft recht op één 
of meerdere uren huishoudelijke 
hulp. Een substantieel deel van de 
kosten voor een voucher draagt de 
gemeente bij via de HHT-gelden. De 
rest betaalt de inwoner die de hulp 
inhuurt. De Ronde Venen gaat sa-
men met de regiogemeenten en de 
zorgaanbieders het systeem verder 
uitwerken. Nadere informatie daar-
over volgt begin 2015.

Gemeente ontvangt 423 mille 
voor behoud banen in de zorg

De Ronde Venen - Een VIP zijn 
op de Hollandse avond op 27 de-
cember 2014? Dat kan, en je steunt 
daarbij ook nog de kerstactie van 
het VeenLanden College voor Jorick 
Brosky. Backstage in een luxe ruim-
te met bar, gratis toiletten, statafels, 
chill out-plaatsen, een candybar én 
een mogelijke meet-and-greet met 
de DJ’s en meer... Een gratis garde-
robe en een fast lane entree bij aan-
komst. Voel je een held, want een 
held ben je als je een mooi bod doet 

op deze kaarten. De hoogste bieder 
wordt op donderdag 18 december 
bekendgemaakt. Je kunt bieden op 
twee kaarten of op alle vier. Doen 
hoor! Het is ook een mooi cadeau 
voor onder de kerstboom, dus sla 
je slag! Doe een bod via het e-mail-
adres van de actie: jorick@hetvlc.nl.
Namens Jorick en zijn familie alvast 
bedankt (en dank aan de organisa-
tie en sponsoren van de Hollandse 
avond in de persoon van Johan de 
Vreede).

Een mooie kerst voor 
Jorick: doe een bod!

Mijdrecht - Op woensdag 3 de-
cember werd door een man een ge-
wapende overval gepleegd op een 
horecagelegenheid aan de Prinses 
Margrietlaan. Rond 20.30 uur kwam 
de overvaller binnen. Op dat mo-
ment was een aantal klanten aan-
wezig. Hij bedreigde een medewer-
ker met een mes en vluchtte ver-
volgens met vermoedelijk een klein 
geldbedrag. Niemand raakte bij de 
overval gewond. De politie start-
te een burgernetactie en een zoek-
actie in de omgeving. Diverse alerte 

burgernetdeelnemers reageerden 
met tips. De dader werd echter in 
de omgeving niet aangetroffen. Sig-
nalement van de dader: Man, gezet 
postuur, 1.75 tot 1.80 lang, Neder-
landssprekend met een opvallend 
zware stem. HIj droeg donkere kle-
ding en had een grijze muts (moge-
lijk bivakmuts) op. De politie zoekt 
getuigen of personen met meer in-
formatie. Zij kunnen contact opne-
men met de recherche in Maarssen 
via tel. 0900-8844 of anoniem via 
tel. 0800-7000.

Gewapende overval op snackbar

Geen krant?
0297-581698

Miniconcerten 
Koor Eigen Wijs
Vinkeveen - Dit jaar geen 
groots concert van Koor Eigen 
Wijs uit Vinkeveen maar diver-
se miniconcerten door de Ron-
de Venen. Op zaterdagmiddag 
13 december zal het koor te 
zien en te beluisteren zijn op de 
kerstmarkt in Vinkeveen op het 
Boeiplein. Daar zullen zij een 
“Dikke Truien Concert” uitvoe-
ren met prachtige kerstliede-
ren om 16:30 uur. Dinsdag 16 
december kunt u naar het koor 
luisteren tijdens de Volkskerst-
zang in Abcoude welke samen 
is met de Abcouder Harmo-
nie in de Dorpskerk, kerkplein 
45 in Abcoude, aanvang 19.30 
uur. Op kerstavond, 24 decem-
ber zal het koor zingen tijdens 
de eucharistieviering in Maria 
Oord, Brinkzicht te Vinkeveen 
aanvang 19:00 uur. Wij hopen u 
op een van onze concerten te 
mogen ontmoeten.
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Wat moet er gebeuren op de plaats 
van failliete Meijert?
Vervolg van de voorpagina.

De fractie van de CU/SGP was erg 
duidelijk: “Onze voorkeur is behoud 
van De Meijert en dan zo breed mo-
gelijk. De fractie van D66 zag dat niet 
zitten: “Natuurlijk zouden wij ook 
graag De Meijert in stand houden, 
maar dat is gewoon niet realistisch 
qua exploitatie. 

Wat is het alternatief ? 
Wij als gemeente kunnen daarin wei-
nig betekenen. Wij hebben geen geld. 
Het idee om daar appartementen te 
bouwen zien wij als beste alternatief 
en het financieel meest haalbare”, al-
dus D66. Het idee om dan ook direct 
het park naast De Meijert in de reno-
vatie mee te nemen stuit op protest 
bij D66: “Dit park is een van mooi-
ste, groene parken in onze gemeen-
te. Dit is nu juist zo’n prachtig mooi 
park en dat moet behouden blijven.” 
D66 waarschuwde nog wel over de 
bouwplannen: “Hou er wel rekening 
mee dat, als je daar woningen gaat 
bouwen, je wel moet beseffen dat 
er tennisbanen naast liggen en er ’s 
avonds lichten branden.”

Maatschappelijk
Lijst 8, CDA en RVB zouden ook het 
liefst zien dat De Meijert zijn maat-
schappelijke functie zou behou-
den, maar begrepen ook wel dat dat 
niet mogelijk was. De VVD en PvdA/
GroenLinks/LokaalSociaal dachten 
er wat anders over: zij waren ook 
erg benieuwd naar de afspraken die 
er vroeger gemaakt waren met het 
‘doorverkopen’ van dorpshuis De 
Meijert. 
Maar daar werd in het algemeen wat 
vaag over gedaan door de wethou-
der. Het leek erop dat hij daar het 
liefst nu niet over wilde spreken. De 
fractie van de PvdA/GroenLinks/Lo-
kaalSociaal was duidelijk: “We zijn 
het eens met de VVD. We gaan toch 
geen bestemming wijzigen om een 
ondernemer geld te laten verdienen 
met woningbouw? Dat kunnen we 
ook wel op zo’n manier doen waar-
bij wij als gemeente er ook wat aan 
overhouden. We gaan toch geen on-
dernemer sponsoren? Als wij goed 
zijn ingelicht is er voor deze grond 
toentertijd 1 gulden betaald. En als 
er dan woningen moeten komen, 
dan integreren met bijvoorbeeld de 

bieb en een ruimte voor bridgeclubs, 
enz. Is er toch nog maatschappelijke 
binding met deze grond.”

Overeenkomst
Wethouder Moolenburgh gaf toe dat 
de grond toentertijd voor slechts 1 
gulden was overgedragen aan de 
Stichting Dorpshuis de Meijert en 
dat er in de overeenkomst was op-
genomen dat het gebouw behou-
den zou blijven voor maatschappelij-
ke doeleinden. “In 2013 wisten wij al 
dat de exploitatie van De Meijert niet 
goed ging, maar we waren verrast 
dat de zaak zo snel al failliet werd 
verklaard. De Exploitatie BV is failliet, 
maar de Beheer BV niet en het on-
roerend goed valt onder de Beheer 
BV”, aldus de wethouder.
“Ik ben het eens met de VVD en de 
PvdA dat we er niet zijn om winst te 
genereren voor een particuliere on-
dernemer. Maar het is niet ondenk-
baar dat straks ook de Beheer BV 
failliet gaat en dan komt alles onder 
de hamer. We kunnen niet te lang 
nadenken. We willen als gemeente 
bezien of maatschappelijke bestem-
ming nog kan, maar we moeten wel 

Sinterklaas op OBS Molenland
Mijdrecht - Wat waren de afgelo-
pen weken spannend voor onze kin-
deren. Sinterklaas kwam op zater-

dag 17 november aan met zijn pie-
ten. Nou ja, al zijn pieten, er ging het 
een en ander mis. Pieten die een an-

dere kleur hadden gekregen, pieten 
die waren omgekeerd naar Spanje 
want er waren in Nederland al ge-

Succesvolle kick off STA STERK campagne 
van Stichting Omgaan met Pesten

Prijswinnaars Phone House
Mijdrecht - The Phone house (in 
Mijdrecht, Aalsmeer en Uithoorn) is 
afgelopen zomer ook dealer gewor-
den van Go Pro camera’s. Om dit te 
vieren werd een leuke actie gehou-
den op Facebook, waarbij de deel-
nemers leuke prijzen konden win-
nen. De actie is een groot succes 
geworden. Ze kregen heel veel likes 
van de klanten, die natuurlijk, net als 
iedereen, graag verrast worden met 
een cadeautje. De actie liep tot eind 
oktober en inmiddels zijn de prijzen 
uitgereikt. De winnaars van de win-
kel in Mijdrecht zijn geworden: eer-
ste prijs: een Go Pro Hero en Sil-
ver werd gewonnen door, Jarin de 
Deugd , de tweede prijs de Urbanis-
ta is gewonnen door Deborah van 
Kreuningen en de derde prijs de Mi-
ni Buddy is voor Ryan Braithwaite

Sint komt in brandweerauto 
aan bij de Pijlstaartschool
Vinkeveen – Vol verwachting ston-
den vrijdagmorgen 5 december al-
le leerlingen van de Pijlstaartschool 
in Vinkeveen op het schoolplein 
te wachten op de komst van Sin-
terklaas. Tijdens het zingen op het 
schoolplein klonk er opeens een 
oorverdovende sirene. De kinde-
ren schrokken, wat was dat nou? 
Brand?! Nee, gelukkig er was geen 
brand. Het was zwarte Piet die de 
brandweer had gebeld. Piet vond 
dat Sinterklaas dit jaar maar eens 
snel op de Pijlstaartschool aanwe-
zig moest zijn. Sneller dan een voer-
tuig met sirenes kan niet, dus had 
zwarte Piet gezegd dat er brand was 

bij de Pijlstaartschool. Nadat Sint 
en zijn pieten op het plein door alle 
kinderen werd toegezongen was het 
tijd om de klassen te verblijden met 
een bezoek. Terwijl Sint en twee pie-
ten de klassen in en uit liepen, kon-
den de kinderen in de aula ‘spelle-
tjes’ spelen met de Pieten. De Pie-
ten hadden spelletjes bedacht als 
‘standbeelden dans, de koprol op 
de mat en AnneMaria Koekoek. Na 
de bezoekjes aan de onderbouw 
gingen Sint en zijn Pieten nog even 
langs bij de groepen 5 t/m 8. In de-
ze klassen maken de kinderen sur-
prises. Uiteraard werden deze door 
Sint en zijn Pieten bewonderd. 

de realiteit niet vergeten”, aldus de 
wethouder. 

Failliet
De VVD was niet zo bang voor het 
failliet gaan van de Beheer BV: “Dan 
komt er een heel ander scenario”, al-
dus de VVD. “We doen als gemeen-
te gewoon niets. Dan gaat de boel 
failliet en komt het geheel in de ver-
koop. Wij als gemeente kopen het, 
veranderen de bestemming, woning-
bouw er op en wij verdienen er aan”, 
aldus de VVD. Wethouder Moolen-
burgh vond deze benadering van de 
VVD nogal ‘cynisch’. “Wij zeggen dit 
om te zorgen dat we als gemeen-
te aan de bal blijven en er wat aan 
overhouden. We moeten in ieder ge-
val een borging inbouwen met de-
ze ondernemer. We moeten voorko-
men dat deze ondernemer straks de 
opstallen en de grond doorverkoopt 
aan een derde en wij als gemeente 
weer met lege handen staan”, aldus 
de VVD. De wethouder weet nu hoe 
de raad er over denkt. Wat er nu pre-
cies verder gaat gebeuren werd niet 
duidelijk.
Wordt zeker vervolgd.

17 Jarige hogere slagingskans
Regio - Op 1 november 2014 be-
stond 2toDrive drie jaar. In drie jaar 
tijd zijn er ruim 80.000 17-jarigen 
via het 2toDrive traject geslaagd. 
2toDrivers doen het ook nog eens 
beter op hun rijexamen dan hun ou-
dere medekandidaten, het slagings-
percentage onder 17-jarigen ligt ho-
ger dan bij 18-plussers.
De eerste twee stappen van de 
evaluatie tonen aan dat de bege-
leid rijden-fase in Nederland seri-
eus wordt genomen, zo concludeert 
de SWOV. “Er wordt daadwerkelijk 
geoefend en de meeste 2toDrivers 
doen dit ook regelmatig en in ver-
schillende situaties en omstandig-
heden. Daarmee is in principe het 
doel van begeleid rijden bereikt: in 
relatief veilige omstandigheden er-
varing opdoen voordat een jonge 
automobilist alleen de weg op gaat.”
Of de hoeveelheid ervaring ook vol-
doende is om een meetbaar effect 
te hebben op hun ongevalsbetrok-
kenheid en overtredingsgedrag als 
ze op hun 18e zelfstandig de weg op 
gaan, daarover zegt de SWOV ech-
ter nog geen uitspraken te kunnen 
doen. “Dat wordt in de volgende fa-
sen van de evaluatie onderzocht.” 
De minister verwacht de eindrap-
portage van de SWOV in 2016.
2toDrivers zijn in bijna 58 procent 
van de gevallen man, de overige 42 
procent is vrouw, zo blijkt ook uit 
enquête-gegevens. De belangrijk-
ste redenen om deel te nemen aan 
het project is dat de jongeren direct 
na hun achttiende verjaardag zelf-
standig mogen autorijden. Ook het 
feit dat ze ook al vóór die tijd een 
auto mogen besturen, weegt zwaar 
mee. De jongeren worden over het 
algemeen gecoached door hun ou-
der van dezelfde sekse. 
Het slagingspercentage van 2toDri-
vers voor het praktijkexamen ligt 
gemiddeld 7,3 procentpunten hoger 
dan dat van reguliere rijbewijskan-
didaten. Mogelijk heeft deze presta-

tie te maken met de motivatie van 
de 17-jarigen. Zij nemen hun rijop-
leiding serieus, daarbij ondersteund 
door hun ouders, dit leid tot hogere 
resultaten. Belangrijk om hogere re-
sultaten te behalen is vooral ook de 
voorbereiding zegt Erwin Veenboer 
van Het VerkeersCollege. Een goe-
de voorbereiding leid tot veel hoge-
re resultaten met het examen en na-
tuurlijk ook de bij verkeersveiligheid 
na het examen. Als voorbereiding 
biedt het Verkeerscollege de moge-
lijkheid om voor de start van je rij-
opleiding onbeperkt te komen oefe-
nen op de rijsimulator in Mijdrecht. 
Hiermee worden alle basishande-
lingen van het autorijden al aange-
leerd in een omgeving aansluitend 
aan het niveau van de kandidaat. 
Daardoor start de leerling al met 
een behoorlijke ervaring in de les-
auto bij de eerste rijles. Deze voor-
bereiding verhoogd de slagingskans 
met ruim 10%. (onderzoek TU Delft) 
Ook de theorie is een heel belang-
rijk onderdeel volgens Veenboer. 
Tijdens een theorie cursus worden 
alle theorieregels en verkeerssitu-
aties behandeld. Daarbij wordt er 
ook een link gelegd naar de prak-
tijklessen. Iemand die de voorrang 
niet goed snapt zal veel proble-
men met de praktijklessen en het 
examen krijgen op kruispunten. De 
theoriecursus is elke zaterdag on-
beperkt te volgen totdat de kandi-
daat geslaagd is. Daarnaast mo-
gen ze onbeperkt gratis theorie exa-
mens komen oefenen op de loca-
tie in Mijdrecht. Een goede voorbe-
reiding is het halve werk en scheelt 
een hoop lesgeld. Voor meer in-
fo over de 2todrive proef, de rijsi-
mulator en theorietrainingen zie de 
website: www.verkeerscollege.com 
of bel 0297-250 638. Voor nog meer 
veiligheid op de weg in deze winter-
maanden, ontvangen alle aanmel-
dingen in december, een gratis (an-
ti)slipcursus bij hun rijlespakket.

Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
hebben zeven kinderen en jonge-
ren meegewerkt aan de nieuwe 
campagne ‘Samen Sterk tegen Pes-
ten’ van de Stichting Omgaan met 
Pesten. Op deze manier dragen de 
kinderen hun steentje bij aan het 
tegengaan van pesten op scholen. 
Als professionele modellen hebben 
zij een gezicht gegeven aan gepeste 
kinderen, die zich niet langer meer 
hoeven te verschuilen en met nieu-
we moed uit de verstopplek komen. 
De stichting stimuleert deze kinde-
ren om vol trots hun ruimte in te ne-
men en laten zien: hier ben ik! Ik 
ben het waard om rekening mee te 
houden.

De foto’s zijn gemaakt door profes-
sioneel fotograaf Wim Steijven. Ook 
Remy Rond was aanwezig als art di-
rector achter deze campagne. Zij 

hebben zich vrijwillig aan de stich-
ting verbonden, vanuit hun betrok-
kenheid bij het pestprobleem.
Deze bijzondere fotoshoot is on-
derdeel van de nieuwe STA STERK 
campagne van de Stichting Omgaan 
met Pesten. Op de vraag waarom de 
10 jarige Ricardo aan deze fotos-
hoot mee wilde doen antwoord hij: 
“omdat ik vind dat niemand moet 
gaan pesten”. Ricardo is zelf veel 
gepest en heeft daardoor een ne-
gatief zelfbeeld ontwikkeld. Op de 
vraag waarom de 7 jarige Shenna 
aan deze fotoshoot mee wilde doen 
antwoord zij: “omdat kinderen beter 
moeten begrijpen hoe naar pesten 
is en je hulp kunt vragen als het jou 
overkomt en dan kun je leren hoe 
je die problemen kunt oplossen”. Zij 
volgen beiden de Sta Sterk training 
en leren nu hoe zij beter voor zich-
zelf kunnen opkomen. Dat durfden 

zij eerst niet. Nu leren ze meer ruim-
te in te nemen en grenzen aan te 
geven.
En dat is nu precies waar het in de 
nieuwe STA STERK campagne van 
de Stichting Omgaan met Pesten 
om draait. De transitie van het kind 
van slachtoffer naar een kind dat 
sterk staat in wat voor een situatie 
dan ook, zorgt ervoor dat een kind 
zich niet meer hoeft te verschuilen!
Wij, trainers Omgaan met Pesten, 
willen Shennah, Anouk, Marit, Ri-
cardo, Tristan, Lucas en Naomi en 
de Hoflandschool in Mijdrecht voor 
het beschikbaar stellen van de loca-
tie heel hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage om pesten tegen te gaan!
Al tien jaar leid Mirelle Valentijn van-
uit de stichting Omgaan met Pesten 
trainers op in de Sta Sterk metho-
de. In heel Nederland zijn gecertifi-
ceerde trainers actief die deze me-

thode geven en daarmee het pesten 
tegengaan. Zij is zelf als trainer ac-
tief in gemeente De Ronde Venen. 

noeg pieten, cadeautjes die nog op 
de boot lagen, hulppieten die nog 
van alles moesten leren...Uiteinde-
lijk kwam alles weer goed en heb-
ben wij met elkaar Sinterklaas mo-
gen begroeten op onze school. Met 
de brandweerwagen kwam hij aan 
op OBS Molenland. Toegezongen 
door alle kinderen, ouders, broer-
tjes en zusjes werd hij welkom ge-
heten door Juf Annet. Na een warm 
welkom was het tijd om iedere 
groep gedag te zeggen. De kleuters 
hadden een aantal liedjes geoefend 
en mochten die aan Sinterklaas en 
zijn pieten laten horen. Ook groep 3 
en 4 hadden hun best gedaan. Een 
aantal kinderen hadden een versje 
voorbereid. Ook werden er kunsten 
vertoond, de pieten hadden nog 
moeite om de kunsten na te doen. 
Na de cadeautjes voor Sinterklaas, 
kregen de kinderen ook een ca-
deautje van Sinterklaas. In de klas 
werd het papier er snel afgescheurd 
en werd het cadeau bewonderd. 

De groepen 5 tot en met 8 hebben 
lootjes getrokken en verrasten el-
kaar met de meest mooie surprises. 
Wij hebben weer genoten van alle 
aandacht van de pieten en Sinter-
klaas. Wij wensen hem een fijne te-
rugreis en tot volgend jaar.

Scholen kunnen terecht voor de an-
ti-pestprogramma’s sta sterk op 
school en omgaan met elkaar,  des-

kundigheidsbevordering en onder-
steuning bij anti-pestbeleid. Daar-
naast start zij in januari de nieuwe 
cursus voor anti-pestcoördinator 
binnen het onderwijs. Ouders kun-
nen hun kind aanmelden voor de 
buitenschoolse Sta Sterk training. 
Deze gaat weer van start op woens-
dag 7 januari. De bijeenkomsten zijn 
van 16.00-17.30 in de Vlinderbos-
school in Wilnis. Meer informatie op  
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl
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Bingo in kerstfeer
De Kwakel - Vrijdag 12 december 
2014 is er een gezellige bingoavond 
in kerstsfeer in  Dorpshuis ‘De Qua-
kel’, Kerklaan 16  te De Kwakel. De 

zaal is open vanaf 19.30 uur en we 
beginnen om 20.00 uur. Volgend 
jaar zijn de bingo avonden 6 februa-
ri en 27 maart.

Gevarieerd december-
programma in Crown Theater
Regio - Het Crown Theater 
Aalsmeer biedt voor elk wat wils 
rond de feestdagen. Er is zang, 
acrobatiek en leuke kindervoor-
stellingen. Zaterdag 20 december 
is LA The Voices aan de beurt met 
hun theatertour ‘Dit zijn wij’. Rem-
ko, Roy, Richy en Peter brengen een 
combinatie van de mooiste liedjes 
van hun albums en wereldhits. Dit 
doen ze onder begeleiding van een 
prachtig live orkest. Het koor uit Ki-
ev brengt op zaterdag 27 december 
een bezoek aan het theater. Op deze 
‘derde kerstdag’ brengen zij een mix 
van religieuze zang en kerstliederen 
uit de Oekraïne. Dit wereldberoem-
de ensemble, onder leiding van di-
rigent Mykola Hobdych vertolkt Or-
thodoxe kerkmuziek op een indruk-
wekkend authentieke manier en 
houdt de bezoeker zo nog even in 
kerststemming. Acrobatiek is te zien 
op maandag 29 december van The 
Peking Acrobats. De show kenmerkt 
zich door kracht, souplesse, elegan-
tie, lenigheid en bovenal verbluffen-
de evenwichtskunsten met behulp 
van allerlei attributen. Adembene-
mende stunts, spectaculaire men-
senpiramides en ongeloofl ijke acro-
batieën met stoelen, tafels en fi et-
sen zijn het handelsmerk van de 
wereldberoemde Peking Acrobats.
Ook voor de kinderen is een geva-
rieerd aanbod. Vanaf zes jaar kun-
nen zij op 22 of 23 december komen 
genieten van de prachtige voorstel-
ling Junglebook, over de avonturen 
van Mowgli, zijn rondborstige vriend 
Baloo de Beer en de ranke panter 
Bagheera. Voor kindjes in de leef-
tijd van vijf tot twaalf jaar is op 30 
december de voorstelling ‘Overal 
vriendjes!’ van de hondjes Woezel 

& Pip. Meer informatie als prijzen, 
aanvangstijden en dinerarrange-
menten is te vinden op www.crown-
theateraalsmeer.nl

Korting
Sinds vorig seizoen heeft het Crown 
Theater een samenwerking met 
de OVAK (Ouderen Vereniging 
Aalsmeer Kudelstaart). De heer Ba-
rend Wegman, bestuurslid en voor-
zitter van de PR-commissie vertelt 
dat de OVAK in zes jaar tijd zo’n 
eenentwintig honderd leden telt met 
een gemiddelde leeftijd van 71 jaar. 
“We hebben zelfs twee honderdjari-
gen onder ons.” Aldus Wegman en 
hij vervolgt: “Door de inzet van ons 
bestuur (momenteel tien leden) en 
de ruim honderd vrijwilligers kun-
nen wij veel betekenen voor onze 
ouderen. Hierbij moet u denken aan 
themamiddagen die worden geor-
ganiseerd door onze activiteiten- en 
PR-commissie en aan dagtochten 
per bus en midweken die voorbe-
reid en begeleid worden door onze 
reiscommissie. Er wordt elke eerste 
donderdag van de maanden april 
t/m september een fi etstocht uitge-
zet. Op de soosmiddagen wordt en-
thousiast gekaart of een ander spel 
beoefend”. Een lidmaatschap kost 
vijftien euro per jaar voor alleen-
staanden en vijfentwintig euro per 
echtpaar. Naast genoemde activi-
teiten krijgen leden korting bij en-
kele winkeliers in Aalsmeer en dus 
ook bij het Crown Theater Aalsmeer. 
Zelf is de heer Wegman naar ver-
schillende voorstellingen geweest 
en vooral van Glenn Miller was hij 
erg onder indruk.
Meer informatie over de OVAK is te 
vinden op www.ovakaalsmeer.nl.

‘t Vrye Noortveen 
krijgt vorm
Regio - Met de onthulling van de 
naam “ ’t Vrye Noortveen” is in april 
het startschot gegeven voor de aan-
leg van het nieuwe groengebied tus-
sen de Iepenlaan en de Vuurlijn in 
De Kwakel. ’t Vrije Noortveen wordt 
een recreatief openbaar gebied met 
een natuurlijk ingericht speelterrein, 
zoals boomstammen, een heuvel en 
een – door kinderen uit De Kwakel 
ontworpen – speeltoestel (vliegtuig) 
Nu de aanleg van het eerste deel 
bijna afgerond is, is al goed te zien 
hoe het groengebied gaat worden: 
de eerste aanplant, de speelheuvel, 
vijvers, en wandelpaden zijn gro-
tendeels klaar. In voorbereiding op 
de tweede fase worden momenteel 
in het midden van het toekomstige 
groengebied nog enkele gesaneer-
de kassen gesloopt. In het voorjaar 

van 2015 zal na de sloop het park 
verder worden aangelegd. Afgelo-
pen maandag, 8 december, is door 
de wethouder Ria Zijlstra samen met 
de 3 zonen van de familie Ossewaar-
de de eerste paal geslagen voor de 
nieuwbouw van “In den Ossewaerd”. 
Hiermee is offi cieel de bouw van 
start gegaan. “In den Ossewaerd” 
wordt een Bed en Breakfast, kook-
studio en vergaderfaciliteit. Het komt 
in het groengebied, aan de kant van 
het parkeerterrein van K.D.O., aan de 
Vuurlijn 50 te liggen. Rond het pand 
zal een grote moestuin komen van 
waaruit gekookt gaat worden en er 
komt een fruitboomgaard. “In de Os-
sewaerd” gaat gerund worden door 
de Marleen en Rens-Jan Ossewaar-
de. Ze hopen in de zomer 2015 van 
start te gaan.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Antoniusschool opgelucht
De Hoef - Basisschool de Antoni-
us uit De Hoef is opgelucht dat op 
Sinterklaasdag het grote mysterie 
rondom de verdwijning van Ameri-
go is opgelost. 
Een aantal weken geleden ontving 
de school een brief van Sinterklaas 
waarin alle kinderen werd gevraagd 
om te helpen zoeken naar Ameri-
go. Het Paard van de Sint was moe 
en had geen zin meer om te helpen. 
Hij was toe aan vakantie. De kin-
deren bedachten diverse oplossin-
gen om Amerigo weer terug te krij-
gen. Zo werd er een echte stal ge-
bouwd en versierd, om Amerigo te 
lokken, en werd het signalement 
door de politie opgenomen. Op di-

verse lantarenpalen werd een op-
sporingsbericht opgehangen in de 
hoop dat iemand iets van Amerigo 
had vernomen. Afgelopen vrijdag 
was het dan eindelijk zover. De kin-
deren waren wel verbaasd toen die 
pieten op school kwamen met een 
mini Amerigo. De Sint vertelde later 
die dag, dat Amerigo bij een boer in 
de stal had geslapen en dat hij er 
volgend jaar weer bij is. Op de An-
toniusschool zijn echte super talen-
ten aanwezig. De Sint en zijn pieten 
hebben gezien dat de kinderen heel 
goed kunnen dansen, zingen, tur-
nen, toneel spelen etc. De kinderen 
genoten van een heel gezellig Sin-
terklaasfeest en van al het lekkers.

Sinterklaas met motor en 
zijspan bij Julianaschool
Wilnis - Ook op de Julianaschool 
in Wilnis was het groot feest. Sin-
terklaas kwam op originele wij-
ze met motor en zijspan. Alle kin-
deren van de school, met vele ou-
ders daarbij, stonden op het plein 

om Sint en Pieten te verwelkomen. 
Na het welkomstwoord van de di-
recteur en vriendelijke woorden van 
Sinterklaas werd een bezoekje aan 
de groepen gebracht. Het was weer 
een bijzonder gezellig feest!

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl

Muzikale kunstveilingen 
voor 3FM Serious Request 
Kijk op www.50pluswijzer.nl

www.50pluswijzer.nl

Eeuwenoude manuscriptkaart De Ronde Venen duikt op

Burgemeester verricht opening 
project in Museum De Ronde Venen
De Ronde Venen  – Regionaal His-
torisch Centrum Vecht en Venen en 
Museum De Ronde Venen presen-
teren op 12 december het jaarpro-
gramma rond de manuscriptkaart 
uit 1782 die zij in bruikleen hebben 
gekregen. De offi ciële aftrap wordt 
verricht door burgemeester Maar-
ten Divendal van De Ronde Venen.
De kaart van De Ronde Venen werd 
gemaakt door landmeter Gerbrand 
Praalder van het Hof van Utrecht. 
In 1782 waren er nog geen luchtfo-
to’s of GPS, dus het was een jaren-

lange klus. Vaak vergaan handgete-
kende kaarten in de loop der jaren, 
maar deze dook circa tien jaar gele-
den in een Utrechts antiquariaat op. 
Nu hebben de eigenaren, de erven 
van Wim Nienhuis, hem in bruik-
leen gegeven aan RHC Vecht en 
Venen en Museum De Ronde Ve-
nen. Het archief en museum starten 
een onderzoek naar de kaart, want 
er is nog maar weinig bekend over 
de achtergrond ervan. Wie gaf de 
landmeter bijvoorbeeld de opdracht 
voor het maken van de kaart? En 

van wie zijn de familiewapens die 
op de kaart staan afgebeeld? Dit en 
meer zullen het RHC en het muse-
um de komende tijd onderzoeken.

Activiteiten
Om zoveel mogelijk mensen bij de 
kaart en het project te betrekken, 
organiseren het Museum en het 
Regionaal Historisch Centrum ac-
tiviteiten in samenwerking met lo-
kale verenigingen en organisaties. 
Zo komt er een fi etstocht voor kin-
deren van lokale scoutingvereni-
gingen, waarbij ze een route fi et-
sen langs karakteristieke punten 
op de kaart. Fotoclub Fotoworkshop 
De Ronde Venen maakt foto’s van 
mooie locaties op de kaart, die deel 
uit gaan maken van een tentoon-
stelling. En om de kaart te behou-
den, wordt deze gedigitaliseerd en 
is er een reproductie gemaakt. Op 

vrijdagmiddag 12 december vindt in 
Museum De Ronde Venen de start 
plaats van de activiteiten die geor-
ganiseerd zullen worden rondom de 
unieke handgetekende kaart. Bur-
gemeester Divendal zal hierbij aan-
wezig zijn om de offi ciële lancering 
te verrichten. Begin december zal 
een crowdfundingcampagne van 
start gaan op www.voordekunst.nl, 
waarmee het museum en het RHC 
geld inzamelen om het project te re-
aliseren en om zo de manuscript-
kaart uit 1782 in 2015 opnieuw op 
de kaart te zetten. Geïnteresseerden 
zijn op 12 december welkom vanaf 
15:00 uur bij Museum De Ronde Ve-
nen aan de Herenweg 240 in Vinke-
veen. Het programma zal om 15:30 
uur starten. Er zijn beperkte plaat-
sen beschikbaar, dus meldt u uiter-
lijk 8 december aan via c.muller@
rhcvechtenvenen.nl.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle 
lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst 
of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren 
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening 
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij 
blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons 
betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Eindelijk een nieuw speel-
toestel op de Blauwe Zegge
De Ronde Venen - Op 24 sep-
tember besloten Yara van Schep-
pingen en Beau Alberts een brief 
te schrijven aan de Burgemeester 
van de gemeente De Ronde Ve-
nen.
Ze vonden het tijd worden om een 
nieuw speeltoestel voor de buurt 
aan te vragen, want de oude was 
al enige tijd verdwenen. De da-
mes gingen de buurt in om hand-
tekeningen te verzamelen en de-
ze samen met de brief op te stu-
ren naar de gemeente. Na eni-
ge tijd kregen ze een reactie van 
wethouder die zei dat ze hierna 
gingen kijken en zouden de mei-
den op de hoogte houden. Ya-

ra en Beau ontvingen hierop een 
mail met een voorbeeld van een 
speeltoestel. Hierop reageerden 
de meiden zeer positief. De be-
woners kregen allemaal een brief 
wanneer het toestel geplaatst 
ging worden met daarop een 
plaatje van het speeltoestel, zodat 
iedereen op de hoogte was. 
Vanaf vorige zijn ze begonnen 
met het speeltoestel te plaatsen. 
Het is nog niet helemaal af maar 
de meiden zijn er erg blij mee. 
Ze willen iedereen bedanken die 
hieraan heeft meegewerkt.

Yara van Scheppingen en
Beau Alberts

Vinkeveen - Zaterdag 6 decem-
ber is recreatiezaal van Maria-
oord goed gevuld met nieuws-
gierige luisteraars. Veel vrijwil-
ligers hebben de bewoners op 
goede plaatsen geposteerd zo-
dat iedereen ‘t ook goed kon zien. 
Het concert zou een geschakeerd 
beeld geven van de volksmuziek 
die veelal in Europa wordt gezon-
gen. Het openingsnummer voer-
de het publiek naar Finland met 
Savanni Nukahtaa, gevolgd door 
een Japans stuk getiteld Sakura. 
Dilmano Dilberto van oorsprong 
Bugaars, werd als derde nummer 
gepresenteerd, waarbij het toch 
aan begrijpbaarheid ontbrak om-
dat het publiek niet wist waarover 
gezongen werd. Een oorspronke-
lijk Warme Garnars was van Bel-
gische afkomst, gevolgd door een 
song uit het sprookje The Lion 
King. Het nummer Shadowland 
werd mooi gezongen door solis-
te Mirjam Bergakker. Het Zuid-
Amerikaanse nummer Corcovado 
veroorzaakte beweging in de zaal, 
onder invloed van de wat samba-
achtige ritmes. De zaal kon dan 

ook duidelijk merken, dat er een 
bewegingsregisseur met het koor 
aan het werk was geweest. Na 
het franse chanson Belle, volg-
de het nummer Ej Lasko, dat zijn 
oorsprong heeft in de Balkan en 
dat vocaal erg goed door alleen 
de mannen werd gezongen. Te-
gen het eind van het program-
ma had het koor, om het publiek 
enigszins in de kerststemming te 
brengen, gekozen voor een aan-
tal klassiekers. De eerdere uit-
nodiging om mee te zingen kon 
nu wel op een gretig publiek re-
kenen, zeker na de oerdegelijke 
jingle: “ I’m dreaming of a white 
Christmas,” toen het koor inzet-
te met Stille Nacht, heilige nacht. 
Iedereen ging er eens recht voor 
zitten en zong enthousiast mee.
Passion verliet de zaal al zingend, 
terwijl zij het voltallige publiek a 
Merry Christmas wensten. Mis-
schien had het publiek wel wat 
meer mee willen zingen? En mis-
schien ook wat meer uitleg bij de 
verschillende nummers.

Een bezoeker

Zanggroep Passion 
presenteert Wereldmuziek

Kerstmarkt in 
wooncentrum Zuiderhof
Vinkeveen - Woonzorgcentrum 
Zuiderhof organiseert ook dit jaar 
weer een gezellige kerstmarkt. U 
bent van harte welkom op zaterdag 
13 december a.s. tussen 10.00 en 
15.00 uur. Dit jaar staat de markt in 
het teken van de creatieve hobby’s 
van collega’s, vrijwilligers, vrienden 
en bekenden van Zuiderhof.  Er is 
voor ieder wat wils en u kunt voor 
een klein prijsje leuke kadootjes 
voor kerst aanschaffen. Er zijn ver-
schillende kramen met scrapkaar-
ten, cupcakes, kerstmandala’s, spij-

kerstofcreaties, kettingen, kerst-
kaarten en kerststukjes. Bijzonder is 
dit keer onze iconenexpositie, komt 
u gerust even kijken. Ook het enve-
loppenspel zal niet ontbreken. Na-
tuurlijk wordt er ook voor de in-
wendige mens gezorgd. Onze kok 
zorgt voor iets lekkers bij de kof-
fi e, gluhwein, erwtensoep en een 
broodje bal gehakt. U bent van har-
te uitgenodigd op zaterdag 13 de-
cember a.s. van 10.00 tot 15.00 uur 
in Zuiderhof, Futenlaan 50 in Vinke-
veen





Kerstshow in 
Museumboerderij
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Regio – Vanaf zaterdag 13 decem-
ber tot en met zondag 4 januari 
2015 kan men tijdens de kerstshow 
in Museumboerderij Jan Makkes in 
Velserbroek weer genieten van een 
wereld vol kleur op een unieke loca-
tie. Tijdens de kerstshow kan men 
hier dagelijks zonder afspraak tus-
sen 11.00 en 18.00 uur terecht voor 
een ‘reis door het leven’ van de ge-
dreven kunstenaar Jan Makkes. 
Aan de hand van veel niet eerder 
getoond werk krijgt men een goe-
de indruk van zijn talent, zijn unieke 
kleurgebruik en de mens Jan Mak-
kes. Ongeveer 100 schilderijen, pas-
tels, tekeningen en gouaches wor-
den vertoond in verschillende zalen 
in de Museumboerderij die speciaal 
hiervoor in kerstsfeer is gebracht. 
De toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was als 
schilder bekend door zijn bijzonde-
re kleurgebruik. Op deze kerstshow 
is ook te zien dat hij in alle schil-
der- en tekentechnieken een mees-
ter was. Geen onderwerp was hem 
vreemd: landschappen, portretten, 
kloosters en kerken, de haven van 
IJmuiden of Tata Steel, alles inspi-
reerde hem. Zijn vele reizen voer-
den hem over de hele wereld en ook 
daar tekende en schilderde hij met 
succes. Internationaal brak hij door 
als schilder, maar ook als vredesam-
bassadeur. Wereldwijd sprak hij met 
de grootheden van zijn tijd, niet al-

leen over kunst, maar ook over cri-
sisgebieden. Zo ontmoette hij we-
reldleiders als Gorbatsjov en bij-
zondere mensen als Moeder Tere-
sa. Van die ontmoetingen zijn foto’s, 
maar ook liet hij in zijn schilderach-
tige tuin een kapel bouwen ter ere 
van Moeder Teresa.
De Museumboerderij van Jan Mak-
kes en zijn echtgenote Elly stamt uit 
de zeventiende eeuw. De prachtig 
onderhouden boerderij en de tuin 
zouden ook zonder de kunst van 
Jan Makkes een bezoek meer dan 
waard zijn. Maar mét de vele kunst-
werken van Jan Makkes, de verza-
melde religieuze beelden en glas in 
lood ramen, en dat alles in kerst-
sfeer, wordt bezoekers een uniek 
kijkje in het leven van Jan Makkes 
geboden. Uiteraard is veel van het 
werk van Jan Makkes te koop, maar 
ook is er een prachtig fotoboek ver-
krijgbaar. 
Museumboerderij Jan Makkes is te 
vinden aan Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Buiten genoemde tij-
den kan men ook na afspraak te-
recht voor een bezichtiging. Bel dan 
voor een afspraak met Elly Mak-
kes: 023-5376227. Wie met de au-
to komt wordt aangeraden te par-
keren op het terrein van voetbalver-
eniging VSV aan de Hofgeesterweg. 
De boerderij ligt op slechts 100 me-
ter afstand. Zie ook www.museum-
boerderij-janmakkes.nl.

Veel bezwaarschriften op plan 
overdragen N196 naar gemeente
Uithoorn/De Ronde Venen - De 
commotie over de herinrichting van 
het stukje N196 tussen de Prinses 
Irenebrug en de kruising met de 
Laan van Meerwijk/Thamerlaan in 
Uithoorn is nog altijd niet over. Ster-
ker nog, de discussie daarover zal 
de komende tijd nog wel aangewak-
kerd worden. 

Waar gaat het over? 
De gemeente Uithoorn wil, vooruit-
lopend op het aan elkaar bouwen 
van het centrum, het betreffende 
stukje N196, volgend voorjaar an-
ders gaan inrichten. Dan moet de 
provincie Noord-Holland het stukje 
(provinciale) weg eerst overdragen 
aan de gemeente. Vervolgens gaat 
die een procedure voor een ‘onttrek-
kingsbesluit’ opstarten dat tot doel 
heeft doorgaand verkeer te kunnen 
weren. Met dat onttrekkingsbesluit 
verliest het weggedeelte vanaf de 
brug tot aan de kruising Laan van 
Meerwijk de functie van doorgaan-
de weg. De weg houdt zijn functie 
als toegangsweg voor een parkeer-
gebied, voor laden en lossen van 
vrachtverkeer, voor voetgangers en 
fietsers. Het ontwerp onttrekkings-
besluit lag vanaf 10 oktober gedu-
rende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis en het informatiecen-
trum aan de Dorpsstraat. Geduren-
de deze termijn konden belangheb-
benden hun zienswijze (een ander 

woord voor bezwaarschrift) kenbaar 
maken aan de gemeenteraad. Nou 
dat is dan gebeurd. Inmiddels zijn er 
meer dan zestig (!) bezwaarschrif-
ten bij de gemeente binnengeko-
men. Het behandelen daarvan kost 
de nodige tijd wat er uiteindelijk toe 
kan leiden dat de uitvoering van de 
plannen moet worden opgeschoven. 
Zijn er inderdaad punten bij waar-
voor echt een oplossing moet wor-
den gevonden (landbouwverkeer!), 
dan verdient dat nader overleg. En 
ook dat vergt weer de nodige tijd. 
Anders gezegd, als komend voor-
jaar de Prinses Irenebrug voor groot 
onderhoud wordt gesloten voor alle 
verkeer zou het best eens zo kunnen 
zijn dat de gemeente Uithoorn haar 
plannen voor de herinrichting van de 
N196 nog niet kan doorvoeren. Hoe 
graag men dat ook zou willen!

Hete hangijzers
Pas als het onttrekkingsbesluit defi-
nitief is, kan worden overgegaan tot 
herinrichting van het stukje N196. 
Dat heeft onder meer tot gevolg dat 
de Prinses Irenebrug vanuit de rich-
ting Amstelhoek alleen nog wordt 
gebruikt door bestemmingsverkeer 
voor het centrum van Uithoorn vice 
versa. Dus parkeren naast winkel-
centrum Amstelplein of achter/naast 
de supermarkt C1000 en weer te-
rug. Fietsers en voetgangers kunnen 
vanuit beide richtingen ook gewoon 

Winkelcentrum Zijdelwaard
Knutselterras kerstkaarten 
maken voor kids
Uithoorn - Sinterklaas is weer te-
rug naar Spanje en de Kerstman 
komt eraan! Winkelcentrum Zijdel-
waard is helemaal in kerststem-
ming en heeft voor kinderen op za-
terdag 13 december een gezellige 
kerstactiviteit! Kinderen kunnen on-
der begeleiding op zaterdag 13 de-
cember tussen 12 en 16 uur mooie 
kerstkaarten maken! Het knutsel-
terras staat in het winkelcentrum 
naast Zeeman. Deelname is gratis, 
dus kom ook een mooie kerstkaart 
maken!
 
Bouw mee 
De winkeliers van Zijdelwaard orga-
niseren een leuke spaaractie: Bouw 
mee met Zijdelwaard! 
Voor elke 10 euro die u besteedt 
in de winkels van Zijdelwaard ont-
vangt u een zegel in de vorm van 
een bouwsteen (met een maximum 
van 10 zegels per aankoop). Deze 
zegels kunt u op de speciale spaar-
kaart plakken. De spaarkaarten zijn 
verkrijgbaar bij de Zijdelwaard-win-
keliers. De spaarkaart is vol met 15 
zegels. De volle spaarkaart kunt u in 

de actie bus in het winkelcentrum 
deponeren. Elke week wordt er een 
prijswinnaar uit de inzenders ge-
trokken. Er zijn wekelijks mooie prij-
zen te winnen! De prijzen staan ver-
meld op www.zijdelwaardplein.nl. 
Prijswinnaars ontvangen thuis be-
richt en worden vermeld op de web-
site van Zijdelwaard en in de Nieu-
we Meerbode.

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking zaterdag 5 december: 
een mini I-pad twv 299,- voor me-
vrouw Haanstra en Zijdelwaardpak-
ket twv 100,- voor mevrouw Rigter
Zaterdag 5 december waren me-
vrouw Haanstra en mevrouw Rig-
ter, beide uit Uithoorn, de gelukki-
gen! Uit handen van Melanie van de 
winkel Boek en Kantoor ten Hoope 
ontvingen zij respectievelijk een mi-
ni I-Pad ter waarde van 299,- en een 
Zijdelwaardpakket ter waarde van 
100,-. Vrijdag 12 december worden 
de volgende twee prijswinnaars ge-
trokken, dus bouw ook mee aan een 
nieuw Zijdelwaard en spaar bouw-
zegels!

van de brug gebruik blijven maken. 
Doorgaand verkeer wordt echter ge-
weerd en geacht via de nieuwe N201 
en het aquaduct zijn weg te vervol-
gen en via andere wegen Uithoorn 
in en uit te rijden. Dat betekent te-
vens dat ook het landbouwverkeer 
niet meer heen en weer over de 
Irenebrug naar het centrum van Uit-
hoorn kan rijden. Kort langs een an-
dere weg (aquaduct, busbrug) om-
rijden is nagenoeg niet mogelijk en 
zelfs geen optie. De enige manier is 
een lange omweg maken via Vrou-
wenakker en De Kwakel v.v. Met na-
me dit laatste probleem en dat in-
woners van Amstelhoek zich gedu-
peerd voelen omdat zij worden be-
lemmerd in de bereikbaarheid van 
voorzieningen als scholen, zorg, so-

ciale leven, uitgaan en winkelgebie-
den maar ook dat fietsroutes onvei-
lig worden, blijken tot op heden he-
te hangijzers te zijn. Daar willen on-
der meer de gemeente De Ronde 
Venen, landbouwbedrijven, daar-
aan gelieerde instellingen en orga-
nisaties eerst afdoende oplossingen 
voor zien. Intussen sluiten zich daar 
ook de provincies Noord-Holland en 
Utrecht bij aan. 
Een en ander komt tot uitdrukking in 
meer dan zestig (!) zienswijzen die 
op het ‘onttrekkingsbesluit’ zijn in-
gediend. Daaronder van (landbouw)
bedrijven, buurtcomité Amstelhoek, 
talloze particulieren en niet in de 
laatste plaats van de gemeente De 
Ronde Venen, gedeputeerde Rem-
co van Lunteren van de provincie 
Utrecht en de Commissaris van de 
Koning van Noord-Holland, de heer 
Johan Remkes! Niet de eerste de 
besten dus! Het geeft wel aan dat 
het onttrekkingsbesluit niet zonder 
slag of stoot doorgevoerd kan wor-
den!

Maakt u dit jaar nog uw woondroom waar?
ERA Open Huizen Route
Regio - Hoe kunt u het nieuwe jaar 
beter beginnen dan als eigenaar van 
uw droomwoning? Kom woningen 
bezichtigen op de ERA Open Hui-
zen Route op zaterdag 13 decem-
ber en maak dit jaar uw woondroom 
nog waar! Ieder mens heeft ideeën 
over hoe hij wil leven en welk huis 
daarbij past. Bij ERA De Koning Ma-
kelaardij noemen wij dit Woondro-
men.” Mirjam Ohlenbusch van ERA 
De Koning Makelaardij legt uit: “Een 
woning is zoveel meer dan een sta-
pel stenen. Een huis heeft natuurlijk 
een verhaal, maar het verhaal van 
de kopers is nog veel belangrijker. 
Hoe zien zij lekker wonen voor zich, 
hoe is hun leven ingericht en wat 
zijn hun mogelijkheden. Aan ons de 
uitdaging om daar de perfecte wo-
ning bij te vinden.” Het vinden van 
die perfecte woning kan een flin-
ke klus zijn. “Er is een ruime keuze 
aan woningen en elke woning heeft 
weer zijn eigen voordeel. De Open 
Huizen Route is een geweldige ma-
nier voor kopers om zich te oriënte-
ren op de woningmarkt. Zonder een 
afspraak te maken kunt u als u een 
woningzoeker bent woningen be-
zichtigen. Het is heel laagdrempelig 
en daardoor gemakkelijk om op een 
dag meerdere woningen te bekijken 
en met elkaar te vergelijken”. 

Klopt het dat de woningmarkt 
weer beter is dan de 
afgelopen jaren? 
Mirjam: “Het is druk op de woning-
markt, er zijn weer meer kopers ac-
tief! Woningen worden sneller ver-

kocht en steeds meer mensen dur-
ven de stap te nemen om hun ei-
gen woning in de verkoop te zetten. 
Het komt ook weer voor dat mensen 
‘achter het net vissen’. Een woning is 
dan al verkocht als men een bod op 
de woning wil doen. Dat is op zo’n 
moment vervelend voor de woning-
koper. De interesse voor woningen 
werkt natuurlijk positief en heeft ze-
ker invloed op de woningmarkt. De 
hypotheekrente is erg laag, waar-
door het kopen van een huis nu 
voordelig kan zijn. Veel mensen re-
aliseren zich dat dit moment, met la-
ge vraagprijzen en dus de lage ren-
te, een goed moment is om voorde-
lig een woning te kopen. De stap om 
toch op zoek te gaan naar een grote-
re woning wordt weer gemakkelijker 
genomen. Ook logisch als u beseft 
dat de voorspellingen zijn dat be-
paalde woningen langzaam maar ze-
ker weer in prijs zullen gaan stijgen.”

Heeft u verhuiskriebels? 
Op zaterdag 13 december kan de 
route naar uw droomwoning star-
ten. Tussen 11.00 u en 15.00 kunt u 
bij alle deelnemende woningen bin-
nenlopen zonder een afspraak te 
maken. Ziet u een woning die wel 
eens uw nieuwe woning zou kun-
nen worden, neem dan voor een 
tweede bezichtiging contact op met 
de makelaar. De deelnemende wo-
ningen vindt u op www.dekoning-
wonen.nl of bel naar 0172-579 200. 
U kunt ook binnenlopen bij ERA De 
Koning Makelaardij aan Regthuys-
plein 12 in Nieuwkoop. 

La The Voices - dit zijn wij
Regio - Muzikaal optreden op 20 
december in het sfeervolle Crown 
Theater in Aalsmeer.
Na het succes van hun vorige thea-
tershows waarin LA The Voices met 
hun engelenstemmen de mensen 
deelgenoot maakten van hun ver-
schillende muzikale sferen, vertel-
len Remko, Roy, Richy en Peter in 
de komende theatertour genaamd: 
“Dit Zijn Wij” een verhaal waarin 
ze meer dan ooit zullen laten zien 
en horen wie ze zijn. Met veel ple-
zier voeren zij uit waartoe ze muzi-
kaal in staat zijn. De theaterconcer-
ten zullen door een prachtig live-or-
kest ondersteund worden. De man-
nen maken de volgende stap op het 
pad van hun muzikale dromen... Na 

afloop van de voorstelling vindt er 
een meet & greetplaats.

Win gratis cd!
Koop kaarten voor de LA The Voices 
en maak kans op één van de vijftig 
cd’s van ‘Dit zijn wij’. Je hoeft niets 
anders te doen dan kaarten te ko-
pen voor de voorstelling. Een paar 
dagen voor de voorstelling worden 
de winnaars getrokken en ontvan-
gen zij een email waarmee zij bij 
de info-balie van het theater de CD 
kunnen afhalen. Een mooi decem-
ber cadeau van Crown Theater en 
LA The Voices! De kaarten kun je te-
lefonisch reserveren via See Tickets 
0900-1353 (45 cpm) of via de web-
site: www.crowntheateraalsmeer.nl.

Goede jaarafsluiting bij van Kouwen:
Ruim 1.000 Fiat’s 500 
verkocht
Regio - De gekkenhuisweek van de 
MediaMarkt gaat bij Van Kouwen, 
de private lease specialist, nog even 
door. Eind oktober zijn er dankzij de 
unieke samenwerking met Lease-
Plan en MediaMarkt meer dan 1.000 
private lease contracten voor de Fiat 
500-actie afgesloten. Voor het eind 
van dit jaar zal Van Kouwen al de-
ze Fiat 500’s uitleveren. Op diverse 
modellen zijn er nog steeds scher-
pe private lease tarieven van toe-
passing.

Fiat 500-actie
Tijdens de gekkenhuisweek konden 
particulieren bij de MediaMarkt, 
voor een laag, vast maandbedrag 
een private leasecontract afsluiten 
op een nieuwe Fiat 500. Ook kon-
den ze hun huidige auto inruilen, 
waardoor ze direct geld op de eigen 
rekening gestort kregen. Meer dan 
1.000 mensen kozen voor deze ac-
tie. Van Kouwen zorgt ervoor dat de-
ze klanten nog voor het einde van 
het jaar in hun nieuwe Fiat 500 de 
weg op kunnen. 

“De nieuwste Iphone koop 
je toch ook niet zelf?”
Directeur van Van Kouwen, Frank 
Vaneman ziet een duidelijke ver-
schuiving in de automarkt. Waar 
voorheen betaald werd voor het be-
zit van een auto, verschuift de voor-

keur van de klant steeds vaker naar 
het betalen voor gebruik. Deze ver-
schuiving is al langer zichtbaar in 
andere branches. “De nieuwste iP-
hone koop je toch ook niet zelf? 
Maar ontvang je bij het afsluiten 
van een abonnement” Private lease 
is ook een abonnementsvorm en 
sluit daar perfect op aan. Als priva-
te lease specialist stemt Van Kou-
wen zijn diensten en service daar op 
af. Voor ieder model kunnen ze een 
scherp maandtarief bieden. 

‘All-in’ een auto rijden
Het grote voordeel van private lease 
is de zekerheid die het ‘all-in’ rijden 
biedt. Alles behalve de brandstof 
is bij de prijs is inbegrepen. ‘All-in’ 
betekent dat er nooit onverwachte 
kosten zijn. In het vaste maandbe-
drag zitten namelijk de kosten voor 
reparatie, onderhoud en schadeher-
stel inbegrepen, net als pechhulp, 
motorrijtuigenbelasting, verzeke-
ring, afschrijvings- en rentekosten. 
Binnen de eigen dealerbedrijven 
heeft Van Kouwen de gekkenhuis-
actie verlengd. Zo is het moge-
lijk om voor vaste lage bedragen, 
al vanaf 219,- per maand een auto 
te leasen. De scherpe private lease 
tarieven zijn te vinden in de digita-
le vestiging www.vankouwen.nl of 
in de showrooms in Amsterdam en 
Hoofddorp.

Actie Schoenmaatjes op 
Julianaschool afgesloten
Wilnis - Vorige week sloot de Julia-
naschool in Wilnis de actie Schoen-
maatjes af. Schoenmaatjes is een 
actie van Edukans, waarbij kinde-
ren in Nederland een schoenendoos 
vullen met schoolspullen, toiletarti-
kelen en speelgoed voor leeftijds-
genootjes in ontwikkelingslanden. 

Veel kinderen leven daar in moeilij-
ke omstandigheden en een schoe-
nendoos is voor hen een prachtig 
cadeau.

De kinderen vormden een lange rij 
en leerlingen laadden de 126 gevul-
de schoenendozen in de bus.

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/





Provinciale Staten debatteren 
over verdeling van het geldPrioritering voor een 

goede uitvoering 
van het beleid
de begroting van 2015 geeft de inkom-
sten en uitgaven van de provincie weer. 
Provinciale Staten stellen het beleid vast. 
gedeputeerde Staten zijn verantwoorde-
lijk voor de uitvoering hiervan. het is aan 
Provinciale Staten om dit te controleren. 
de afgelopen periode van vier jaar zijn 
er stappen gezet richting een begroting 
die een balans kent tussen inkomsten 
en uitgaven. Wel lopen de meningen van 
Provinciale Staten over de verdeling van 
de financiële keuzen uiteen. tijdens het 
debat uiten partijen zich bezorgd over de 
verandering in het ov, in de jeugdzorg en 
over duurzame energie. daarnaast zijn de 
meeste partijen het er over eens dat eco-
nomische ontwikkeling prioriteit heeft. 
ondanks de verschillende meningen, laat 
de meerderheid van de partijen weten dat 
zij achter de gemaakte financiële keuzen 
staan en stellen zij de begroting vast. 
Met het vaststellen van de begroting 
geven Provinciale Staten het college van 
gedeputeerde Staten toestemming om in 
het komende jaar de middelen te verdelen 
en uitgaven te doen. de fractievoorzitters 
geven hier hun mening over de begroting. 

“De financiën van 
de provincie zijn 
voor de komende 
jaren op orde.”

Arthur Kocken: “Taken op het gebied van 
cultuur en welzijn zijn in deze statenperiode 
afgestoten door de provincie, omdat Rijk en 
gemeenten daarin beter zijn. De provincie richt 
zich op haar kerntaken; minder ‘opgeblazen 
bestuur’. We zien dit terug in vermindering van 
het aantal ambtenaren met een derde. Ook zien 
we dit, eind 2016, symbolisch terug in het ver-
dwijnen van de sticker op de streekbussen met 
de tekst: ‘Deze bus wordt u aangeboden dor de 
provincie Utrecht’. De streekbus wordt namelijk 
door de belastingbetaler betaald.
Het begrotingsboekwerkje van de provincie 
is prettig overzichtelijk. En zo hoort het. 

De financiën van de provincie zijn voor de 
komende jaren op orde. Structurele uitgaven 
worden betaald uit structurele inkomsten. Voor 
eenmalige grote uitgaven (natuur, verkeer) 
is gespaard. Met het positieve saldo kunnen 
eventuele tegenvallers worden opgevangen. 
Dat biedt rust. Ook in 2015 is er weer geen 
verhoging van de opcenten motorrijtuigenbe-
lasting en tarieven, zelfs niet met de inflatie-
correctie.  Ook in 2015 is welvaart de bron 
waardoor we kunnen wonen tussen goed 
onderhouden erfgoed, onze vrije tijd op mooie 
landgoederen kunnen doorbrengen en kinde-
ren een toekomst kunnen bieden. Daarvoor 

zijn werkgelegenheid en kansen voor onderne-
mers nodig. Het blijft nodig om in de komende 
jaren te investeren in betere bereikbaarheid, 
een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, 
samenwerking met het onderwijs en onze 
internationale positie. 
De provincie moet (nog) meer initiatiefnemers 
bij elkaar gaan brengen in plaats van zelf 
projecten opzetten. Zo kunnen nieuwe ideeën  
in de samenleving verder worden ontwikkeld. 
Daarnaast moeten we blijven kijken of we 
met minder regels afkunnen. En de regels die 
we stellen, moeten worden gehandhaafd (en 
anders afgeschaft).”

geen lastenverhoging

Speciale editie  
Provinciale Staten Utrecht
Deze pagina is een uitgave van Provinciale 
Staten van Utrecht ter gelegenheid van de 
Begroting 2015. Heeft u vragen naar aanleiding 
van deze pagina, dan kunt u contact opnemen 
met de statengriffie van de provincie op tele-
foonnummer: 030-2582522 of per email naar 
statengriffie@provincie-utrecht.nl. 
Meer informatie over Provinciale Staten: 
www.provincie-utrecht.nl 

De voorzitters van de elf statenfracties, 
van links naar rechts: Wim van Wikselaar 
(SGP), Arne Schaddelee (ChristenUnie), Petra 
Doornenbal (CDA), Kees de Kruijf (PvdA), Arthur 
Kocken (VVD), Niels Hoefnagels (D66), Mieke 
Hoek (50PLUS), Florian Bekkers (GroenLinks), 
René Dercksen (PVV), Ad Meijer (SP), Willem 
van der Steeg (Partij voor de Dieren) 
 Foto: Jan Willem Groen

“Met het grootste 
gemak worden 
de belangrijke 
verbindingen 
geschrapt.”

Mieke Hoek: “50PLUS vindt het diep treurig te 
moeten constateren dat het Openbaar Vervoer 
steeds verder wordt uitgekleed. Steeds 
meer kleine kernen komen zonder Openbaar 
Vervoer. Met het grootste gemak worden 
de zo belangrijke verbindingen geschrapt. 
Dit is nadelig voor ouderen, maar ook voor 
iedereen die voor zijn werk naar een naburige 
gemeente moet en niet in het bezit is van een 

auto. Daarnaast vindt 50PLUS het belangrijk 
dat er bij overstapplaatsen van bus naar trein 
en bij parkkeerplaatsen bij stations, waar geen 
verdere voorzieningen zijn, een openbaar 
zelfreinigend toilet komt.
Agrarische bedrijven ruimte geven wat inhoudt 
dat er megastallen komen, daar is 50PLUS op 
tegen. Een visie ontwikkelen hoe om te gaan 
met al die agrarische bedrijven die leeg komen 

te staan, omdat steeds meer agrariërs stop-
pen, vinden wij veel belangrijker. 
Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wo-
nen maar dat moet ook kunnen. Bij een Vitaal 
Platteland hoort ook een optimale woon- en 
leefomgeving zoals winkels, gezondheidscentra 
en bibliotheken en culturele activiteiten. Cultuur 
is wat ons verbindt en dus moet hier niet op 
bezuinigd worden.”

50PlUS wil goede ov-voorzieningen

“Ondernemers moeten een 
duwtje in de rug krijgen.”

Niels Hoefnagels: “D66 houdt zich altijd bezig 
met de gevolgen van wat we doen voor onze 
toekomst en die van onze kinderen. Boven-
dien streven we naar een gezonde economie. 
Daarvoor is nieuwe groei nodig: structurele 
groei voor de lange termijn. Die is nodig om 
onze provinciale plannen uit te kunnen voeren, 
maar ook om onderwijs, zorg en pensioenen 

te kunnen blijven betalen. Toch is niet alle groei 
wenselijk. Groei die de aarde uitput, schulden 
maakt of zeepbellen creëert, is dat niet. Groei 
moet duurzaam zijn.
D66 zet zich in voor die duurzame groei. Wij 
willen dat de provincie Utrecht de meest leef-
bare economie van Nederland wordt. Onder-
nemers die belangrijk zijn voor verduurzaming 

van de samenleving moeten bijvoorbeeld van 
de provincie een steuntje in de rug krijgen. Dat 
kunnen we onder meer doen door belemmeren-
de regelgeving aan te passen. D66 is een partij 
die heeft bewezen het voortouw te kunnen 
nemen bij noodzakelijke hervormingen en deze 
te verbinden aan duurzame groei. Dat zullen we 
komende jaren blijven doen!”

d66 wil nieuwe groei

“De provincie durft meer en meer 
te bouwen op de kracht van 
mensen, gemeenten en partners.”

Petra Doornenbal: ”De provincie richt zich op 
die taken waar ze meerwaarde heeft, zoals 
ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en 
economische ontwikkeling. Daardoor zijn er 
de afgelopen vier jaar grote stappen gezet 
richting een begroting die een goede balans kent 
tussen structurele inkomsten en uitgaven. Ook 
betekent het dat we in 2015 nog steeds één 
van de laagste percentages aan opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting van Nederland hebben. 
Iets om trots op te zijn, en die opcenten wil het 

CDA ook graag zo laag houden! Voor het CDA is 
echter minstens zo belangrijk dat in de begro-
ting ook terug te zien is dat de manier waarop 
de provincie haar taken invult verandert. De 
provincie durft meer en meer te bouwen op de 
kracht van mensen, gemeenten en maatschap-
pelijke partners bij het oppakken van problemen. 
Dus niet meer ‘botweg belemmerend’ zijn, maar 
met mensen meedenken hoe de provincie kan 
bijdragen aan oplossingen. Een mooi voorbeeld 
is het verkeersplan in Maarsbergen waar de in-

woners zelf een oplossing hebben bedacht voor 
een gevaarlijke doorgaande weg die het dorp 
in tweeën splitst. Door hun oplossing wordt het 
dorp veiliger en veel meer een eenheid. Een an-
der voorbeeld is de revitalisatie van bedrijventer-
reinen, zoals in Lopik. Samen met de bedrijven 
knappen provincie en gemeente het buitenterrein 
van het bedrijventerrein op en wordt de (digitale) 
infrastructuur up-to-date gebracht. Op die manier 
is de provincie dienstbaar aan haar inwoners. En 
zo hoort het ook als het aan het CDA ligt.”

de overheid mag niet belemmeren maar moet juist dienstbaar zijn

Coalitie en oppositie verdeeld over de financiële keuzen 

Speciale editie Provinciale Staten - Provincie Utrecht - 29 juni 2011

De provincies krijgen vanaf volgend jaar minder geld van het Rijk. Daarom heeft het col-
lege van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) opnieuw gekeken naar de verdeling 
van het geld. In de Voorjaarsnota 2011 staan de onderwerpen waar Gedeputeerde Staten 
extra geld aan willen uitgeven en waar ze op bezuinigen. Het is een belangrijk document, 
omdat hiermee duidelijk wordt welke keuzen de provincie nu en in de toekomst maakt. 

De politieke partijen in Provinciale Staten zijn het niet allemaal eens met die verdeling. 
Toch vindt een meerderheid de financiële keuzen die gemaakt zijn goed en daarom mag 
de Voorjaarsnota 2011 uitgevoerd worden. De fractievoorzitters van de elf partijen in Pro-
vinciale Staten geven op deze pagina’s aan wat zij daar van vinden. De coalitiepartijen 
zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De overige partijen vormen de oppositie.

Willem van der Steeg: ‘Het college 
kiest ervoor om de Rijksbezuinig-
ingen onverkort door te voeren. 
Let wel, dit is een keuze, geen bit-
tere noodzaak, want de provincie 
heeft de financiële ruimte om de 
bezuinigingen op te vangen. Er 
is dus verschil tussen niet kun-

nen en niet willen. Het doel lijkt: 
bezuinigen om het bezuinigen. Er 
zit namelijk geen visie achter het 
snoeiwerk, er wordt geen maat-

werk verricht en er wordt niet naar 
de consequenties gekeken. Ook 
voor de natuur heeft dit grote ge-
volgen. Dat terwijl de biodiversi-
teit nu al stevig onder druk staat. 

De Partij voor de Dieren wil ook 
zorgvuldig met de centjes om-
gaan, maar dat betekent niet dat 
je met een motorzaag provinciale 
ondersteuning moet wegsnoeien. 
Van blijvend investeren in natuur 
heeft iedereen profijt, ook toe-
komstige generaties.’

Bezuinigen om het bezuinigen

 ‘Ondersteuning 
niet met motorzaag 
wegsnoeien’

Speciale editie Provinciale Staten Utrecht
Deze pagina is een uitgave van Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid van de Voorjaarsnota 2011. Heeft 
u vragen naar aanleiding van deze pagina? Dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de provincie op 
telefoonnummer 030-258 2367 of per email naar statengriffie@provincie-utrecht.nl. 
Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op www.provincie-utrecht.nl. 

Anne-Marie Mineur: De Provincie 
bulkt van het geld. Geld van de 
inwoners in de Provincie. Deze 
coalitie (VVD-CDA-D66-GL) kiest 
ervoor om op dat geld te blijven 
zitten en om radicaal te korten 
op natuur en cultuur. Veel beter 
zou zijn om het in te zetten voor 
de inwoners, om de klappen van 

het kabinet op te vangen. De SP 
kiest voor duurzaam en sociaal. 
Wij willen de overgang van de 
Jeugdzorg naar de gemeenten zo 
soepel mogelijk laten verlopen. 

We willen de natuur behouden, 
en dan meer dan alleen maar 
landbouwgrond. We willen ge-
meenten aanjagen en subsidië-
ren bij de bouw van betaalbare 
huizen. We willen inzetten op de 

hele samenleving, en niet alleen 
maar op nog meer wegen en nog 
meer prestigeprojecten.
Kortom, dit is niet onze Voor-
jaarsnota. Dat het college ook 
nog eens carte blanche wil om 
de uitwerking van de vage plan-
nen vooral buiten de staten om 
te doen, betekent dat wij tegen-
stemmen.

Tegengas aan rechts beleid

 ‘College krijgt 
geen carte 
blanche’ 

◀ De fractievoorzitters van de politieke partijen van 
Provinciale Staten van Utrecht.

Kees de Kruijf: ‘Het nieuwe pro-
vinciebestuur, bestaande uit VVD, 
CDA, GroenLinks en D66, wil fors 
bezuinigen. De PvdA vindt dat de 
discussie over die bezuinigingen 
onzorgvuldig is gevoerd. In Pro-
vinciale Staten is het onderwerp 
nauwelijks aan de orde geweest 
en de organisaties die nu gekort 
worden, hebben niet de kans ge-
kregen om weerwoord te geven. 
En dat terwijl het om zeer ingrij-
pende bezuinigingen gaat.
Kunst Centraal bijvoorbeeld (ver-

zorgt cultuureducatie voor meer 
dan 300 basisscholen) wordt 
vanaf januari 2012 voor de volle 
100% gekort. De bijdrage voor 
Alleato (adviesbureau voor so-
ciale vraagstukken) wordt vol-
ledig afgebouwd. Het Utrechts 

Landschap en Landschap Erfgoed 
Utrecht moeten honderdduizen-
den euro’s inleveren. Daarnaast 
moet RTV Utrecht het vanaf 2012 
met anderhalf miljoen euro min-
der doen. 
Intussen stevent de provincie 
Utrecht af op een begrotings-
overschot van 6 miljoen in 2012, 
17 miljoen in 2013 en 2014 en 20 

miljoen in 2015. Bezuinigingen 
van deze omvang en op deze on-
zorgvuldige manier zijn daarom 
ook nog eens volstrekt onnodig. 
De PvdA wil dan ook dat de dis-
cussie opnieuw wordt gevoerd, 
waarbij organisaties alle ruimte 
krijgen voor hun inbreng. Pas 
daarna kan de provincie een zorg-
vuldige afweging maken. Voor de 
PvdA staan daarbij de belangen 
van natuur en landschap, cultuur 
en educatie, betaalbare woning-
bouw en de zorg voor mensen 
voorop.’

Onzorgvuldig, onnodig en onacceptabel

 ‘Voer bezuinigings-
discussie opnieuw’

Petra Doornenbal: ‘Op dit mo-
ment is er nog zo veel onduide-
lijkheid over de mogelijke effecten 
van de Rijksbezuinigingen, dat 
wij het verstandig vinden dat er 
een ruime buffer is om mogelijke 
tegenvallers op te vangen. We 
willen niet dat de inwoners meer 
belasting moeten gaan betalen 
dus moeten we keuzes maken. 
Het college heeft gekozen om 
die taken uit te blijven voeren, 

waarvoor het middenbestuur de 
aangewezen instantie is, zoals 
jeugdzorg, economie, mobiliteit,  
landelijk gebied en ruimtelijke 
ordening. We gaan dus minder 
dingen doen, maar de dingen 

die we doen, doen we goed. Voor 
deze taken heeft de provincie geld 
beschikbaar. Voordat we dat geld 
gaan verdelen, moeten we wel 
weten hoeveel het Rijk zelf op 
deze taken gaat bezuinigingen. 
Nu is dat nog niet duidelijk. Ook 
weten we nog niet welke eisen het 

Rijk precies aan ons gaat stellen 
bij de uitvoering van deze taken. 
Dat moeten we dus eerst afwach-
ten. Het Rijk heeft besloten om 
stevig te bezuinigen op cultuur. 
Wij vinden dat de provincie niet 
de aangewezen instantie is om 
de gaten van het Rijk op te vullen. 
De uitzonderingen zijn cultuur-
educatie en cultuurhistorie, die 
wij als provincie zullen financieel 
blijven ondersteunen.’

Rijk is nu aan zet, daarna provincie

 ‘De dingen die 
we doen, doen 
we goed’ 

Bas Nugteren: ‘Wij zijn een pro-
vincie met een rijk verleden en 
een veelbelovende toekomst. 
Utrecht behoort tot de sterkste re-
gio’s van Europa. Als provinciale 
organisatie draag je daaraan bij 
door gericht beleid te voeren, en 
een realistisch financieel beleid. 
In de Voorjaarsnota zien we het 
Coalitieakkoord vertaald. Hierin 
staan de bezuinigingen en de in-
vesteringen die de provincie wil 
uitvoeren. We kunnen niet alles, 

zo kan de provincie de Rijksbe-
zuinigingen op cultuur niet op-
vangen. De provincie moet zelf 
ook stevig bezuinigen, maar we 

investeren wel in cultuureducatie, 
het bibliotheeknetwerk, festivals 
en de Europese Culturele Hoofd-
stad. Wat betreft de plannen voor 
natuur en groen is de provincie 

ambitieuzer dan het Rijk. We blij-
ven investeren in groen. Groen-
Links gelooft dat we met een 
duidelijk beleid kunnen bijdragen 
aan een toekomst voor iedereen 
in Utrecht, ook in deze tijd van 
bezuinigingen en onzekerheid. 
Die toekomst moeten we bouwen 
op optimisme en vertrouwen. 

Vertrouwen in de toekomst

 ‘Met optimisme 
naar voren kijken’

Jacqueline Versteeg: ‘D66 staat 
achter de keuze die is gemaakt 
om te focussen op taken die echt 
bij de provincie horen en om die 
taken dan ook goed te kunnen 
doen. Deze taken zijn: de verbe-
tering van bereikbaarheid en leef-
baarheid, het behoud van natuur 
en landschap, een krachtige en 
innovatieve economie en duur-

zaamheid. Een heldere taakverde-
ling leidt tot een efficiëntere en 
slagvaardiger overheid. Deze stap 
kost tijd, maar de eerste stappen 
worden nu gezet; landelijk, maar 
ook in de provincie Utrecht. We 
zijn er ons van bewust dat deze 

veranderingen voor sommige or-
ganisaties pijnlijke gevolgen kun-
nen hebben. Dan kun je er voor 
kiezen om ze niet door te voeren, 
maar D66 kiest ervoor om deze 

gevolgen zo goed mogelijk op te 
vangen. Daarbij vertrouwt D66 
ook op de eigen kracht van or-
ganisaties om voor meer eigen 
inkomsten te zorgen; om onder-
nemerschap meer te ontwikkelen 
en te stimuleren.  Wij denken dat 
organisaties, die minder afhan-
kelijk zijn van subsidies, sterker 
en daardoor toekomstbestendig 
zijn.’

Veranderingen beginnen vandaag

 ‘Goede taakverdeling 
leidt tot slagvaardige 
overheid’

Mieke Hoek: ‘De voorgestelde 
bezuinigingen slaan een bres in 
de maatschappelijke beleving van 
jongeren, maar vooral van oude-
ren. 50PLUS is zich bewust dat 
er moet worden bezuinigd, maar 
niet de één meer dan de ander. 
Vooral de ouderen en zwakkeren 

worden nu zwaar gepakt. Het ri-
goureus korten op kunst, cultuur 
en natuur verkleint ontspannings-
mogelijkheden. De afbouw van 

sportsubsidies zal uiteindelijk 
meer geld kosten, vanwege daar-
door toenemende ziektekosten. 
Korten op openbaar vervoer en 
regiotaxi’s zal ouderen en min-
der draagkrachtigen eerder in een 

isolement brengen.  Als het zo 
door gaat dreigt een kloof in de 
samenleving. Dat moeten wij met 
z’n allen niet willen en wij zullen 
onze verantwoording moeten ne-
men naar evenredigheid. Dat zijn 
we verplicht aan onze inwoners.’

Bezuinigingen naar draagkracht 

 ‘Bezuinigingen 
raken vooral 
ouderen’

Frits Barneveld Binkhuysen: ‘Het 
huidige provinciebestuur heeft de 
taken van de provincie opnieuw 
bekeken. Daarbij is gekeken naar 
wat er moet gebeuren en wie dat 
het beste kan doen. Dat heeft 
een aantal kerntaken opgeleverd, 
die de provincie gaat uitvoeren. 
Andere taken draagt de provincie 
over aan instanties en overheden, 
die beter in staat zijn deze uit te 
voeren. De VVD is erg blij met 
deze zogenoemde focus op kern-
taken in het Coalitieakkoord. De 

provincie richt zich daarbij op de 
Utrechtse economie, het verkeer 
en de ruimtelijke ordening. 

De financiële vertaling van het 
Coalitieakkoord vind je terug in 
de Voorjaarsnota. De provincie 
heeft minder geld te besteden. 
Ondanks de korting van het Rijk, 
wil de VVD de belastingen niet 
verhogen. We gaan dus datgene 
wat we moeten doen met minder 
geld doen. De VVD heeft daarom 
begrip voor de kortingen op cul-
tuur en welzijn. Het is goed om 
kritisch te kijken naar het subsi-
diewoud rondom cultuur. Kwa-
liteit moet daarbij leidend zijn. 

Verder vinden wij het belangrijk 
dat gekeken wordt of met minder 
natuurorganisaties hetzelfde re-
sultaat bereikt kan worden op het 
gebied van natuur en landschap.
De provincie Utrecht is goed ge-
positioneerd met relatief hoog-
opgeleide inwoners en een uit-
stekend woon- en werkklimaat. 
Om dat te behouden in financieel 
moeilijke tijden, moet je alle zei-
len bijzetten. De VVD is blij dat 
de provincie gaat investeren in 
het behoud van een vitale econo-
mische infrastructuur met goede 
wegen en openbaar vervoer.’ 

Provincie kiest passend takenpakket

 ‘Minder geld, dus 
minder taken’

Carla Dik-Faber: ‘Duurzaamheid 
staat voor ons centraal. Daarmee 
bedoelen we een evenwichtige 
ontwikkeling van People, Planet 
en Profit. De ruimtelijke druk in 
onze provincie is groot, dus het is 
balanceren tussen verschillende 
belangen. Het is bijvoorbeeld 
nodig om te investeren in de 
economie en mobiliteit. Dat is 
goed voor de werkgelegenheid. 
Tegelijkertijd willen we fors in-
zetten op het verbeteren van de 

leefbaarheid en natuur. De Chris-
tenUnie is blij met de taken die 
de provincie blijft uitvoeren, maar 

mist ook een aantal zaken. In de 
Voorjaarsnota staat niets over de 
verbindende rol die de provincie 
kan spelen op het gebied van 

sociale vraagstukken, zoals ver-
grijzing, waar de gemeenten mee 
te maken krijgen. De inzet voor 
het uitplaatsen van hinderlijke 
bedrijven uit de woonomgeving 
en voor de herontwikkeling van 
leegstaande kantoorruimte lijkt 
onvoldoende. De ChristenUnie 
zal bij het college aandringen om 
de ambitie voor schone energie 
hoog te houden.’

 ‘Houd ambitie 
schone energie 
hoog’

Streven naar duurzaam evenwicht

René Dercksen: ‘De Voorjaarsnota 
is een puinhoop. Het is een vol-
strekte chaos, de manier waarop 
de financiële huishouding van de 
provincie gepresenteerd wordt. 
Hierdoor is de controle door Pro-
vinciale Staten nauwelijks moge-
lijk. Dit is ondermijning van een 
democratisch controle-instrument 
en dus een heel kwalijke zaak. 
Behalve een slechte presentatie 
van de Voorjaarsnota, vindt de 
PVV dat de provincie haar finan-

ciële huishouding niet op orde 
heeft. De provincie ontving uit de 
verkoop van de gezamenlijke ener-

giebedrijven zo’n € 350 miljoen. 
Dat geld is van de burger en moet 
terug naar de burger. Bijvoorbeeld 
door een aantal jaar geen belas-
ting te heffen als provincie. Het 

gevolg van al die reserves is dat 
de provincie de afgelopen jaren 
allemaal extra taken heeft bedacht 
om dat geld aan uit te geven. Dat 
moeten we dus niet doen. Het 
college heeft een marginaal begin 
gemaakt met het terugdringen van 
taken, maar als het aan de PVV 
ligt moet de provincie nog meer 
taken afstoten en terug naar haar 
kerntaken. Dan kan het extra geld 
gewoon terug naar de burger.’ 

Extra geld moet terug naar burger

 ‘Financiële 
huishouding niet 
op orde’

Wim van Wikselaar: ‘De SGP 
vindt dat de provincie zich strikt 
op haar kerntaken moet richten. 
De keuzen die daarvoor gemaakt 
zijn door het college steunt onze 
partij grotendeels, maar niet als 
het gaat om de keuze voor cul-
tuur. Er gaan nu miljoenen naar 

cultuur en dat is volgens de SGP 
geen kerntaak van de provincie. 
Een goede overdracht van de 
jeugdzorg naar de gemeenten is 

voor ons bijvoorbeeld veel be-
langrijker. Ook kleine kernenbe-
leid krijgt naar onze mening nu 
onvoldoende aandacht. Het geld 
dat nu naar cultuur gaat, zetten 
wij liever in om de leefbaarheid 

in kleine kernen een impuls te 
geven. Daarnaast vinden wij dat 
de provincie beter moet begroten, 
zodat vooraf duidelijk inzichtelijk 
wordt wat dingen kosten. Het ge-
beurt nu dat financiële meevallers 
en tegenvallers tot een onduidelij-
ke, en dus slecht bestuurbare en 
voor ons slecht controleerbare, 
financiële huishouding leiden.’ 

Cultuur geen kerntaak van provincie 

 ‘Geld voor 
cultuur zetten wij 
graag anders in’

Provinciale Staten debatteren over verdeling van het geld

“We kijken vooruit naar 2015, want 
in dat jaar zal er veel veranderen.”

Kees de Kruijf: “Utrecht is een mooie, leefbare 
en sociale provincie. Het is een gebied waar 
mensen kunnen werken en wonen, waar de 
zorg goed op orde is en waar inwoners de na-
tuur in kunnen. De PvdA wil de aankomende tijd 
fors inzetten op deze thema’s. 
De PvdA wil met name de focus leggen op die 
zaken die de partij nauw aan het hart liggen, 
namelijk: meer werkgelegenheid, betaalbaar 
wonen, goede zorg en toegankelijke recreatie. 

Daarom wil de PvdA dat de provincie werkge-
legenheidsprojecten vaker ondersteunt, dat 
de woningmarkt beter gaat functioneren en 
dat recreatiegebieden rondom de stad beter 
toegankelijk worden. Ook kijken we vooruit naar 
2015, want in dat jaar zal er veel veranderen. 
Zo verdwijnt de jeugdzorg uit het takenpak-
ket van de provincie en komt deze onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten te val-
len. De gemeenten zijn hier nog niet altijd klaar 

voor. Daarom vindt de PvdA dat de provincie de 
verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen 
dat deze transitie vlekkeloos verloopt. Het 
bevorderen van diversiteit is ook een belangrijk 
speerpunt van de PvdA. Dat moet meer kansen 
scheppen voor bijvoorbeeld vrouwen en al-
lochtonen, zodat er een betere weerspiegeling 
van de samenleving ontstaat. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is hierin essentieel. 
De provincie heeft hierin een voorbeeldfunctie.”

Pvda zet in op werkgelegenheid, betaalbaar wonen en goede zorg

“GroenLinks staat voor een 
provincie die de uitdagingen 
van deze tijd oppakt.”

Florian Bekkers: “GroenLinks staat voor een 
provincie waar mensen gezond en gelukkig 
kunnen leven. Een provincie waar mensen zich 
kunnen ontplooien, werk kunnen vinden en die 
hen stimuleert hun dromen te verwezenlijken. 

Een provincie waarin we genieten van natuur 
en landschap. Een provincie die de uitdagingen 
van deze tijd oppakt: werk, duurzame energie, 
schone lucht, behoud van plant- en diersoor-
ten, onderlinge solidariteit en zorgzaamheid. 

Kortom, een provincie waar je graag wilt zijn, 
waar je trots op bent. Dat is de inzet van 
GroenLinks met deze begroting voor 2015 en 
met de Provinciale Statenverkiezingen op 18 
maart 2015.”

Utrecht in 2015 volgens groenlinks: werk, duurzame energie en schone lucht

“Lastenverlich-
ting staat in 
ons spoorboek-
je, lastenver-
zwaring past 
in deze tijden 
zeker niet.”

Wim van Wikselaar: “Het document is wederom 
helder en goed leesbaar. We lopen tegen het 
einde van een coalitieperiode en dat brengt, 
hoe vreemd ook, een beleidsarme begroting 
voor 2015.
De reserves zijn in evenwicht met de risico’s 
en dat behoort bij goed rentmeesterschap. 

Alleen het risico op het programma Hart van de 
Heuvelrug is nog steeds ons grote zorgenkind. 
De uitgaven (vele tientallen miljoenen) zijn al 
gedaan en de opbrengsten nog nagenoeg nul. 
Op papier kunnen we het allemaal rond cijferen, 
maar de praktijk is weerbarstig. Voor de toe-
komst zien onze financiën er wel goed uit, maar 

voorzichtigheid blijft geboden. Lastenverlichting 
staat in ons spoorboekje, lastenverzwaring past 
in deze tijden zeker niet. Een innovatiebudget 
voor toekomstige schone energie is een wens 
die we graag vervuld zien in een nieuw coali-
tieakkoord. Windmolens passen daar wat ons 
betreft niet in.”

de SgP ziet graag een innovatiebudget voor toekomstige schone energie

“Goede zorg voor iedereen. Of 
het nu om jeugdzorg gaat of 
om een streekziekenhuis.”

Arne Schaddelee: “Werk, zorg en regio. Voor de 
ChristenUnie zijn dat de drie speerpunten die 
in 2015 vragen om actie. Werk door te zorgen 
voor een gezonde regionale economie met aan-
pak van leegstand en oog voor eerlijke handel. 

Goede zorg voor iedereen. Of je nu te maken 
hebt met jeugdzorg of een streekziekenhuis.
Utrecht als een aantrekkelijke regio die mooi, 
gezond en schoon is. Waar boeren zorgen 
voor een landschap dat leeft, groeit en bloeit. 

Waarin ruimte is voor fiets, bus en auto. Waar 
het Groene Hart echt groen blijft. En waar de 
geschiedenis zichtbaar blijft, dankzij goede 
zorg voor historische buitenplaatsen, fabrieken 
en kerken.”

aandacht voor werk, zorg en regio.

“De aangekon-
digde bezuinigin-
gen op het bus-
vervoer moeten 
ongedaan ge-
maakt worden.”

Ad Meijer: “Het college van Gedeputeerde Sta-
ten heeft een begroting ingediend waardoor 
wijken en dorpskernen straks geen of minder 
busvervoer krijgen. Bovendien wordt er veel te 
weinig gewerkt aan meer echte banen, vooral 
voor lager opgeleiden en mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt. Sociale Huisvesting, en 
ook het energiezuiniger maken daarvan, heeft 
bij dit college geen prioriteit. 

De SP zal vechten voor behoud van busver-
voer. Daar is geld voor. Alleen wil dit college 
dat geld besteden aan verhoging van de finan-
ciële weerstand, veel meer dan nodig is. De 
aangekondigde bezuinigingen op het busver-
voer moeten ongedaan gemaakt worden. De 
SP zal met duidelijke voorstellen komen.
Werkgelegenheid is vooral nodig voor mensen 
die nu van een uitkering afhankelijk zijn. Daar 

kan de Provincie iets aan doen. Echte banen 
voor lager opgeleiden en mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt moet dan ook topprioriteit 
worden, veel meer dan tot dusver gebeurt. De 
SP zal dit eisen. 
Dit geldt ook voor het belang van de Sociale 
Woningbouw, dat door dit college veel te veel 
aan armlastige gemeenten wordt overgela-
ten.”

bussen behouden, meer echte banen en sociale woningbouw

“Ook dieren 
hebben het 
recht om in 
deze provincie 
te leven.”

Willem van der Steeg: “Vogelgriep in de provin-
cie Utrecht: 150.000 kippen zijn geruimd en 
een gevaar voor de volksgezondheid. Dus leed 
voor mens en dier! Wat de Partij voor de Dieren 
betreft moet het veehouderijsysteem helemaal 
op de schop. Geen megastallen meer waar 
dieren volgestopt worden met antibiotica, zodat 

de kans op resistentie toeneemt en de kans 
op dier-mens besmetting.  Het dier wordt nu 
veelal gezien als industrieel product in plaats van 
levend wezen met behoeftes. Daarnaast willen 
wij een niet gemeende ‘felicitatie’ overbrengen 
aan het College voor het feit dat de jagersver-
eniging de provincie Utrecht als beste heeft 

uitgeroepen in het ganzenbeheer. Niet omdat de 
provincie zulke goede preventieve maatregelen 
neemt, maar omdat zij als beste het afschot en 
ganzenvergassing faciliteert. Kortzichtiger en 
dieronvriendelijker kan het niet! De Partij voor de 
Dieren blijft zich hier tegen verzetten, ook dieren 
hebben het recht om in deze provincie te leven”.

Kortzichtig en dieronvriendelijk, Partij voor de dieren blijft zich hier tegen verzetten

“Opmerkingen over een sluitende 
begroting moet u met een 
flinke korrel zout nemen.”

René Dercksen: “Dit is de laatste begroting van 
het college van VVD, CDA, D66 en GroenLinks 
en dus kan de balans worden opgemaakt. Dit 
college gaf € 171 miljoen meer uit dan er bin-
nen kwam en men deed dus een forse greep in 
de reserves, opgebouwd van uw belastinggeld. 
Opmerkingen over een sluitende begroting 
moet u dus met een flinke korrel zout nemen. 
De provincie is begonnen met de aanleg van 

het Boele Staal ecoduct. Totale kosten ca. € 20 
miljoen (!). Dit terwijl er geen vast omlijnde doel-
stellingen zijn en er al helemaal geen weten-
schappelijke basis is om te veronderstellen dat 
dergelijk verbindingen goed zijn voor de natuur. 
Recentelijk is een motie aangenomen waarin 
de provincie wordt opgeroepen van uw geld 
windmolenpropaganda te bedrijven. Alsof die € 
60 miljard die in de windhandel gaat zitten via 

het Energieakkoord nog niet ellendig genoeg 
is. Alsof het niet ellendig genoeg is dat die 
windmolens de natuur en het landschap scha-
den, géén CO2-uitstoot beperken, overlast en 
woningwaardedaling veroorzaken en bovenal de 
energierekening zullen doen laten stijgen met 
ca. €1.000 per jaar per huishouden. Of het nu 
in Den Haag is of de provincie Utrecht, de PVV 
zal hiertegen blijven strijden.”

nee tegen windmolens!
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Mijdrecht - Een samenwerking 
tussen de leiders en de commis-
sieleden van de club van 100 heeft 
er toe geleid dat Argon E7 voor de 
aanstaande voorjaarscompetitie 
een nieuwe pion kan toevoegen aan 
het team. Het betreft dit keer geen 
speler, maar een heuse Mascot-
te, die de naam Naut heeft meege-
kregen. Elke speler ontving tevens 
een kopie van hun nieuwe team-
genoot bij wijze van kerstpresentje. 
Dit ter afsluiting van de najaar com-
petitie waarin men zoveel sportple-

zier heeft beleefd. Omdat dergelijk 
plezier niet voor ieder kind is weg-
gelegd werden Naut en zijn broers 
aangeschaft via KIKA om zodoende 
deze organisatie financieel te on-
dersteunen bij hun geweldige werk 
op het gebied van onderzoek naar 
kinderkanker. Via Giro 8118 kunt 
ook u een donatie doen voor KI-
KA. Of schaf een beer of één van de 
andere leuke presentjes aan voor 
bijvoorbeeld onder de kerstboom 
via www.kika.nl of shop.kika.nl en 
steun een goed doel.  

Argon E7 en de club van 
100 steunen KIKA

Mijdrecht - In de voorlaatste wed-
strijd voor de winterstop heeft Argon 
FC Almere met lege handen naar 
huis gestuurd. Na een 1-0 voor-
sprong in de eerste helft liep Argon 
in het vervolg uit naar 3-0. Maar als 
de voorwaartsen van de thuisploeg 
wat minder slordig met de mogelijk-
heden waren omgesprongen had de 
productie zomaar verdubbeld kun-
nen worden. 

Gemakkelijk gegeven 
strafschop
In het begin van de wedstrijd ging 
het tamelijk gelijk op al was de eer-
ste mogelijkheid wel voor Argon 
toen Jesse Loenen na een actie over 
links keeper Joël Aquino even in 
moeilijkheden bracht maar de sluit-
post van FC Almere hield zijn doel 
schoon. Even later moest verdedi-
ger Jesse van den Bemt de sluit-
post assisteren door de bal uit de 
doelmond te werken. Na een klei-
ne twintig minuten kwam Argon erg 
gemakkelijk op voorsprong. Jesse 
Stange passeerde nabij achterlijn 
een verdediger maar gleed vervol-
gens uit. Arbiter Van Erven oordeel-
de dat het een overtreding was en 
wees naar de stip. Epi Kraemer nam 
dit cadeautje gretig in ontvangst en 
schoot Argon naar een 1-0 voor-
sprong. Bijna kwam FC Almere vijf 
minuten later weer op gelijke hoog-
te. Een scrimmage voor het Argon-
doel, na een hoekschop, liep uitein-
delijk met een sisser af, het eind-
schot ging naast. Daarna nog enke-
le mogelijkheden voor beide doelen 
maar gescoord werd er niet.

In de tweede helft kreeg Argon veel 
mogelijkheden, na een hoekschop 
van Soner Gedik kon de bal nog met 
moeite weggewerkt worden maar in 
minuut 55 viel eigenlijk de beslissing 
van deze wedstrijd. Een hoekschop 
van Soner Gedik kwam via een om-
haal van Wilco Krimp bij Jesse Stan-
ge terecht die vervolgens hard uit-
haalde, doelman Aquino was gesla-
gen 2-0. Even daarvoor had Syrano 
Morrison de doelman nog even ge-
test. Het laatste half uur werd Bas 
Pel ingezet en ook Wouter Win-
ters (gele kaart) maakte plaats voor 
Dennis Filippo. Argon doelman Ro-
mero Antonioli moest nog een keer 
gestrekt naar de bovenhoek om ze-
ker lijkend doelpunt van FC Almere 
te stoppen maar verder produceer-
den de aanvaller van de gasten lou-
ter afzwaaiers. Bas Pel kreeg vervol-
gens nog grote kans maar de doel-
man stond in de weg. Met nog tien 
minuten op de klok schoot Bas Pel 
wel raak na een fraaie actie bepaal-
de hij de eindstand 3-0. Daarna nog 
een handvol mogelijkheden voor 
Argon waarvan de mooiste waren 
voor Ilias el Mazouji, na een voor-
zet van Kraemer kopte hij net naast 
en bij een voorzet van Jesse Stange 
kwam hij net een teenlengte te kort. 
Mike de Blieck ging namens FC Al-
mere nog op zoek naar de eretreffer, 
zijn eerste schot ging over en vlak 
voor tijd vond hij Argondoelman Ro-
mero Antonioli op zijn weg. Aan-
staande zaterdag de laatste wed-
strijd van dit jaar, Argon gaat op be-
zoek bij concurrent Woudenberg. 
Foto: sportinbeeld.com

Argon ruim langs FC Almere

Wilnis - Wat het echt geweest is 
zullen we nooit weten, maar het 
leek alsof de Sint op pakjesavond 
een portie geluk en werklust had 
bezorgd bij het jongste meisjes elf-
tal van CSW. De voorgaande wed-
strijden werden voor dit starten-
de team in de VSV competitie he-
laas verloren. Sommige wedstrij-
den nipt en andere minder nipt, 
maar de meiden bleven positief en 
vol vertrouwen dat het toch een 
keer moest gaan gebeuren. De jon-
ge mannen van De Vecht waren de 
tegenstanders en er ontwikkelde 
zich een spannend schouwspel. Iris 
Boerse moest een paar keer red-
ding brengen op de doellijn. Fiene 
Guerand en Romaysa Everse ver-
dedigde deze ochtend als leeuwen 
en ook Isa Verheul en Indy Bos de-
den veel vuil werk op het midden-
veld. Zo nu en dan kon CSW er ge-
vaarlijk uitkomen. Helaas stond het 
vizier niet al te scherp. Nora Oerle-
mans werd gemist in de voorhoede, 

maar Yasmin van Es wist zo nu en 
dan toch gevaarlijk te worden. Toch 
moesten de meiden een doelpunt 
incasseren en met een 0-1 achter-
stand werd begonnen aan de limo-
nade. De tweede helft moest de om-
mekeer opleveren en dat gebeur-
de ook. Keepster Fiene moest eerst 
een paar ongelooflijke reddingen 
verrichten maar daar was opeens 
de 1-1. Een mooie aanval via links 
en Fleur de Wit wist de bal keurig 
in te schieten. Er ontspon zich een 
waar gevecht met kansen over een 
weer. Uiteindelijk was het Jip Groe-
newegen die het winnende doel-
punt scoorde. Een mispeer werd tot 
schijnbeweging gepromoveerd en 
de geschrokken en achteroverval-
lende keeper had toen geen kans 
meer, 2-1 voor CSW.  De scheids-
rechter blies voor het einde en een 
waar volksfeest barste los. Met een 
goed gevoel gaan de meiden van 
CSW de winterstop in. Op naar de 
tweede helft van het seizoen.

CSW MF7 wint voor het eerst

De Ronde Venen - Zaterdagmor-
gen stond alweer de laatste wed-
strijd van het jaar op het program-
ma voor de meiden van de Me1. On-
der een stralende najaarszon kon er 
afgetrapt worden voor de wedstrijd 
en de meiden waren gebrand op 
winst. Na twee nederlagen moest 
er gewonnen worden om derde te 
blijven. CSW domineerde ook met-
een de wedstrijd maar toch was de 
eerste grote kans voor Amstelveen 
maar deze werd fantastisch gestopt 
door keeper Lianne de Jong. Niet 
veel later vond Indy Luinenberg het 
tijd voor het eerste schot op doel en 
deze was dan ook meteen raak 1-0. 
CSW zetten de tegenstander steeds 
meer onder druk en de eerste cor-
ner genomen door Isabella Koedam 
lande perfect op de slof van Eli-
ne van Dijk en schoot als een raket 
de kruising in. Het volgende doel-
punt waren de rollen omgekeerd en 

kwam de assist van Eline en schoot 
Isabella via de paal de 3-0 binnen. 
Dit was ook meteen de rust stand. 
De tweede helft begon al snel met 
kansen voor Bodine Verheul en De-
mi Antonioli maar deze troffen he-
laas geen doel maar gingen er net 
langs heen. De als leeuwinnen strij-
dende meiden van Amstelveen kon-
den perfect opgevangen worden 
door de verdedigers Guusje Knecht, 
Nicky Lijnberg en Jamie Spraak-
man en dit trio zorgde er dan ook 
voor keeper Seda Steenbergen haar 
kwaliteiten niet veel hoefde de to-
nen. Als kers op de taart teken-
de Lianne die inmiddels haar kee-
pers handschoenen had verwisseld 
voor de rechts buitenpositie met 
een schitterende solo voor 4-0. Dit 
was ook meteen de eindstand en de 
meiden van de Me1 zien de twee-
de competitie helft met alle vertrou-
wen tegemoet.

CSW Me1 sluit 2014 af 
met overwinning

Met een prachtige solo maakte Lianne de 4-0

Wilnis - De laatste tijd is er veel 
discussie gaande over het voetbal-
len op natuurlijk gras versus kunst-
gras. CSW kon afgelopen zaterdag 
weer eens ruiken en voelen aan 
het spelen op een natuurlijk gras-
veld bij en tegen Zevenhoven. Het 
veld was erg zwaar. En de wedstrijd 
werd mede daardoor ook pittig. En 
grimmig soms. De scheidsrechter, 
die op aanraden van de coach van 
Zevenhoven zijn shirt nog verwis-
selde omdat die kleur teveel op die 
van het CSW tenue leek, trok in to-
taal 6 gele kaarten. Gelukkig hoefde 
geen enkele speler het veld vroegtij-
dig te verlaten. In de basis bij CSW 
stond Matthijs Uytewaal in de plaats 
van de geblesseerde Nick van As-
selen. Even leek het erop dat kee-
per Jordy Wens na twee blessu-
re behandelingen niet verder kon, 
maar hij hield het de hele wedstrijd 
vol. CSW was vanaf de aftrap de be-
tere ploeg, de stugge verdediging 
van Zevenhoven gaf echter niet 
veel weg. Vincent van Hellemondt, 
Mike Cornelissen en Sander Kunke-
ler kregen kleine mogelijkheden, 
maar of een verdediger blokte het 
schot of de keeper zorgde voor red-
ding. Rond de 35e minuut was het 
wel raak; Sander Kunkeler omspeel-
de zijn directe tegenstander fraai en 
zijn voorzet werd prima ingeschoten 
door Dave Cornelissen, een terech-
te 0-1. Iets later werd er een over-
treding op Mike Cornelissen ge-
maakt met een vrije trap op onge-
veer 20 meter van het doel als ge-
volg. Sander Kunkeler schoot naast. 
Aan de andere kant kreeg de lan-
ge linksbuiten van Zevenhoven nog 
een grote kans, die echter ook naast 
het doel schoot. 
Na de rust werd het spel aantrek-
kelijker. Jay Klaas Wijngaarden was 
in het veld gekomen voor Dave Cor-
nelissen. Zijn rentree na enkele we-
ken blessureleed. Zijn snelheid zou 
wel eens goed van pas kunnen ko-
men bij een counter als Zevenhoven 

tracht de achterstand ongedaan te 
maken. Dat gebeurde echter al vrij 
snel in de tweede helft. Bij een lage 
voorzet van links reageerde de lan-
ge linksbuiten alerter dan de verde-
digers van CSW en hij tikte de ge-
lijkmaker in, 1-1. 

Tik
Die tik was CSW wel heel snel te 
boven, want nog geen twee minu-
ten later rondde de dolgelukkige 
spits Vincent van Hellemondt een 
mooie combinatie van Berry Kra-
mer en Mike Cornelissen af met een 
hard schot met de wreef, 1-2. Na die 
treffer vocht Zevenhoven voor elke 
bal en drukte CSW met de rug te-
gen de muur. Een heikele situa-
tie ontstond toen de scheidsrech-
ter een pass van de sterk spelen-
de aanvoerder Marciano Kastoredjo 
beoordeelde als terugspeelbal. Een 
indirecte vrije trap op vijf meter van 
de doellijn volgde. Bijna het gehele 
CSW team stelde zich op de doel-
lijn op. Na wat gesteggel en weer 
een gele kaart voor aanmerkingen 
op de leiding lukte het om de inge-
schoten bal tot corner te verwer-
ken, die ook niets opleverde. Bij één 
van de spaarzame counters trachtte 
Vincent van Hellemondt een goede 
voorzet van Jay Klaas Wijngaarden 
achter zijn standbeen langs in te tik-
ken. Tevergeefs. De bal belandde in 
het zijnet. Coach Dennis Sluijk be-
sloot uiteindelijk zijn gouden troef-
kaart weer in te zetten; Bram Bode 
kwam voor Berry Kramer het veld 
in en hij had wederom minder dan 
10 minuten nodig om doeltreffend 
te zijn. Dit was hem de voorgaan-
de twee wedstrijden ook al gelukt. 
Zijn harde schuiver van net bui-
ten het strafschopgebied beland-
de via de binnenkant paal in het net 
en de eindstand van 1-3 was daar-
mee een feit. Een zwaarbevochten 
zege waardoor CSW in deze twee-
de klasse met vier andere ploegen 
blijft meestrijden om de titel.

Zwaarbevochten zege 
CSW bij Zevenhoven

De Ronde Venen - Afgelopen 
week dat is wel zeker speelden de 
biljarters om de beker. Dat is elke 
keer uniek want dan zijn beide di-
visies weer een kliek. Wat is er dan 
allemaal gebeurt? Wees gerust elk 
team komt aan de beurt. 
Allereest wil ik gaan vermelden, wie 
waren deze week de helden? Donny 
Beets, die van de Schans gaf met 16 
beurten zijn tegenstander geen en-
kele kans. Gerrit Schuurman toon-
de aan dat met een serie van 17 
(44,74%) een partij gauw is gedaan.
Bar Adelhof 1 zat deze week ner-
gens mee en won vrij makkelijk van 
ASM 1, met 7-2. De Merel/Heeren-
lux 1 had de pech om te spelen te-
gen Kromme Mijdrecht (1). Zoals al 
eergezegd was Gerrit Schuurman 
erg goed en dus won de Kromme 
Mijdrecht met 4-5 de poet. De Kui-
per/Stee Inn tegen Onze Vrijheid/de 
Biljartmakers was een flinke strijd 
maar de thuisspelers beslisten met 
5-4 het pleit. In de wedstrijd van 
Stieva/Aalsmeer tegen Bar Adelhof 
3 duurde de partij tussen Aria Dol-
mans en Rohan Janmaat 70 beurten 
lang maar dat was voor de uitslag 
van 2-7 niet echt van belang. De 
Springbok 1 en Springbok 2 speel-
den in eigen locatie tegen elkaar. 
Twee punten hier en twee punten 
daar en met 5-4 was ook deze wed-
strijd klaar. Piet had dit jaar ook een 
wens, wanneer speelt de Schans/
Lutis ventilatietechniek nu eens te-
gen CenS(1)? Met die wens was 
de Sint gauw klaar want die twee 
speelden deze week net tegen el-
kaar. Met 2 punten voor CenS en 7 
voor de Schans had CenS eigenlijk 
geen kans. De Merel/Heerenlux 2 
blijft maar goed spelen en had ook 

deze week geen zin om de punten 
met De Kromme Mijdrecht 2 te de-
len. Eerlijk delen was er deze keer 
echt niet bij en met 7-2 was ook de-
ze wedstrijd weer voorbij. Bar Adel-
hof 2, speelt goed de laatste tijd, zij 
winnen strijd na strijd. In de beker 
tegen ASM 2 toonden zij opnieuw 
geen mededogen en ASM 2 moest 
er met 7-2 aan geloven. De laatste 
wedstrijd van de beker was die tus-
sen Paddestoel 2 en CenS 2, dat is 
zeker. De Paddestoel 2 deed zijn 
best, het moet gezegd, maar met 
2-7 was het pleit in het voordeel van 
CenS 2 beslecht.
Volgende week in de Hoef stellen de 
drie-banders in de finale A elkaar 
op de proef. Een avond en twee da-
gen is er voor de finalisten genoeg 
te doen en op zondag is daar dan 
een kampioen. Komt allen genieten 
van deze strijd en wees verzekerd 
dat ge welkom zeit.

Biljart competitie

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Mijdrecht - Cas van Nieuw-
koop zit in groep 7 van de Trekvo-
gel in Mijdrecht. Vanaf de Mini’s 
zit Cas bij Argon op voetbal. Hij is 
nu tweede jaars E en zit in de E5. 
Uiteraard heeft Cas naast voetbal 
ook nog andere hobby’s; Winter-
sporten, snowboarden en skiën en 
in de zomermaanden vindt hij het 
gaaf om bij zijn oom te wakeboar-
den. De E5 waarin hij speelt is een 
erg leuk team met veel goede spe-
lers. Cas staat graag als aanvaller in 
het veld, maar ook verdedigen gaat 

hem goed af. Hij leeft zich meest-
al erg uit op het voetbalveld met al-
le teamgenoten. Cas is erg gedre-
ven en het scoren van doelpunten 
en winnen geven hem dan ook een 
goed gevoel. Afgelopen zaterdag 
genoot Cas als pupil van de week 
van een mooie overwinning van Ar-
gon op FC Almere. Voorafgaand aan 
de aftrap pingelde hij naar het doel 
van FC Almere om de eerste treffer 
alvast tegen de touwen te schieten. 

Foto: sportinbeeld.com

Cas van Nieuwkoop pupil 
van de week

Vinkeveen - Vandaag was het dan 
zover, een echte kampioenswed-
strijd. De nummer 2 en de nummer 
1 van de competitie speelden te-
gen elkaar RKDES ME1 – SV Hert-
ha ME1. De spanning was zichtbaar 

bij de meiden maar ook bij de ou-
ders, bij winst zouden de meiden 
kampioen worden van de 1ste klas-
se KNVB en dat is een hele presta-
tie. De wedstrijd begon om 09:30uur 
op het mooie sportpark van RK-

DES. Beide teams begonnen prima 
aan de kampioenswedstrijd. Hert-
ha voetbalde en combineerde beter 
en het was Sterre die de 0 -1 scoor-
de, wat een ontlading de spelers en 
bij de vele meegereisde suppor-
ters. RKDES had wel een heel ster-
ke spits maar de achterhoede met  
Mo, Yasemin en Britt gaven niks 
weg en anders stond Ismene er nog 
als keeper. Even later viel dan de 
0-2, een mooie combinatie die werd 
afgewerkt door Femke. Het kampi-
oensschap kwam wel heel dicht-
bij, maar even later kwam de span-
ning terug in de wedstrijd, de uit-
stekende spits van RKDES was alle 
verdedigers te snel af 1-2. Wat een 
spanning langs lijn. Later een mooie 
combinatie tussen Sienna en Fem-
ke, Femke zag Mandy vrijstaan en 
Mandy knalde de 1-3 op het sco-
rebord. Hertha bleef combineren, 
Daniek, Daisy, Noa werkte als leeu-
winnen en na een mooie corner van 
Mandy die via een verdediger van 
RKDES in het doel ging stond de 
teller op 1-4.
 
Ruststand 1-4 
In de rust gingen we naar binnen 

en de coaches Rene en Edwin zet-
ten de meiden weer op scherp, want 
het was nog niet gebeurd. Als vlak 
na rust de  2-4 viel was de spanning 
weer helemaal terug. Beide teams 
creerden kansen en het was erg 
leuk om te zien dat beide ploegen 
wilde voetballen en vaak altijd de 
voetballende oplossing probeerde 
te zoeken. Maar na een zeer mooie 
individuele actie van onze Messi Si-
enna kon de kinderchampagne ont-
kurkt worden 2-5. De scheidsrech-
ter floot voor einde wedstrijd en de 
meiden van HERTHA ME1 zijn kam-
pioen. 10 gespeeld en alles gewon-
nen en 85 doelpunten gemaakt en 4 
tegen. Na afloop kregen de meiden 
mooie kampioensshirts van Edwin 
en Michel, super geregeld. Daarna 
met z,n allen naar Hertha waar onze 
jeugdvoorzitter Michel Klinkhamer 
de meiden een mooie bos bloemen 
overhandigde en voor wat lekkers 
was er ook gezorgd. Het was een 
fantastische zaterdag voor het mei-
denvoetbal bij SV Hertha dat enorm 
in de lift zit. Het kampioenschap is 
een echte teamprestatie. Volgen-
de week nog een uitwedstrijd tegen 
Argon en dan is het winterstop.

Hertha  ME1 kampioen 
van de eerste klasse
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- De Kwakel, Kerklaan: Maine Coon kater. Cypers grijs.
-  Uithoorn, Geometrielaan: Jonge cyperse poes van 6 maanden. 

Komt nooit buiten. Heet Puma.
-   Uithoorn, PC Hooftlaan: Kip. Soort, rhode island red kriel.
-   Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met een beet-

je creme. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé. 

Gevonden:
-  Vinkeveen, Herenweg: Z.g.n. Felix kat. Zwart-wit, witte kraag.

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 12 december orga-
niseert de Lijnkijkers de maandelijk-
se bingo in de kantine van sport ver-
eniging Argon. De bingo van deze 
maand heeft als thema “Kerstmis”, 
de hoofdprijs is voor 150 euro  aan 
waardebonnen te besteden bij Ah. 
Voor iedereen is er bij binnenkomst 
een aardigheidje. Zaal open 19.00 
uur, de aanvang is 20 uur, en natuur-
lijk is het eerste kopje koffie weer 
gratis.  Door mee te doen aan de-
ze bing steunt u de jeugd van Argon.

Mijdrecht - Vrijdagavond 12 de-
cember is het traditionele kerstcon-
cert in Zangstudio Rotschild. Diver-
se zangstijlen komen aan bod. Jazz, 
filmmuziek en klassiek staan op het 
programma. Greetje de Haan, zang-
docente bij Rotschild, heeft een ge-
varieerd programma samengesteld. 
“Ik open het concert zelf met de 
kerstklassieker Cantique de Noël 
van Adolphe Adam en zing een aan-
tal duetten. Onder andere een pak-
kend jazznummer en ook het we-
reldberoemde White Christmas van 
Bing Crosby wordt vertolkt. Andere 
vocalisten die aan mijn zangstudio 
zijn verbonden treden eveneens op. 
Zij zingen onder andere Gabriella’s 
Song uit de film ‘As it is in Heaven’ 
en kerstnummers van Claudia de 
Breij en Henry Purcell, de zeventien-
de-eeuwse Engelse barok compo-

nist.” Totaal komen er twaalf zang-
stukken aan bod. In allerlei stijlen en 
variaties. Volgens De Haan krijgt de 
avond een speciaal hoogtepunt dat 
alles te maken heeft met de nade-
rende kerst: “De Zangstudio is net 
als vorig jaar helemaal in kerstsfeer 
gebracht en deze speciale avond zal 
inderdaad een harmonieus einde 
krijgen. Hoe dat ingevuld gaat wor-
den hou ik nog even voor mezelf,” 
knipoogt de Mijdrechtse zangpeda-
goge. Het kerstconcert duurt onge-
veer twee uur en begint om 19.30 
uur. Het kost 7,50,- euro per per-
soon, inclusief een drankje en hap-
je. (Kinderen 5,- euro). Kaarten zijn 
nog beschikbaar en via e-mail of te-
lefonisch te bestellen: gretele.rot-
schild@gmail.com (06-20743560). 
Studio Rotschild, Bozenhoven 128A, 
Mijdrecht.

Uithoorn - In november starten 
er nieuwe beginners- en vervolg-
mondharmonica cursussen in Ze-
venbergen, Diessen, Maarn, Hel-
mond en Hoensbroek. De cursus 
chromaat wordt alleen gegeven in 
Diessen, Maarn en Hoensbroek. Er 
zijn ook wekelijkse chromaat- en 
bluesharplessen op dinsdagavond 
in Veldhoven. 
Maar… altijd al mondharmoni-
ca willen spelen? Dan is er dich-
ter bij huis bij de Stichting ‘ Paraplu’ 
in Wilnis de mogelijkheid om iede-
re maandagmiddag mondharmoni-
ca te komen spelen. Loop je te twij-
felen? Je bent nooit te jong of te oud 
om te beginnen! En je kunt overal 
oefenen. Want een mondharmoni-
ca past in elke zak of (dames) tas 
en kun je altijd bij je hebben. Bij de 
Stichting ‘Paraplu’ in Wilnis streven 

we naar een zo afwisselend moge-
lijk repertoire en liedjes van zowel 
Nederlandse als van internationale 
afkomst. Men hoeft geen kennis van 
noten te hebben om deel te nemen 
bij deze gezellige groep. Een enkele 
keer is er een optreden voorname-
lijk voor verzorging- en verpleeghui-
zen als ook bij bijzondere gelegen-
heden. U bent welkom iedere maan-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. 
De cursus loopt tot 18 mei 2015. 

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de Stichting 
“Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te 
Wilnis. Via email kan men altijd te-
recht op info@stichtingparaplu.nl.

Mondharmonica cursussen

Sfeervol kerstconcert in 
Zangstudio Rotschild

Vinkeveen - De Lions clubs zijn 
landelijk de kerstactie ‘Koffie voor 
de voedselbanken” gestart in sa-
menwerking met Douwe Egberts. 
René Froger, ambassadeur van de 
voedselbank, bood spontaan zijn 
medewerking aan en heeft de aftrap 
verricht van de actie die tot eind de-
cember zal duren. 
Ook de Lions club Vinkeveen wil 
zijn steentje bijdragen om onze ei-
gen voedselbank De Ronde Venen 
te ondersteunen in deze moeilijke 
tijden. De voedselbank verspreidt 
wekelijks voedselpakketten, die me-
rendeels door producenten en dis-
tributeurs van levensmiddelen be-
schikbaar zijn gesteld. Ook in onze 
gemeente zijn honderden personen 
afhankelijk van onze voedselbank. 
In de huidige moeilijke tijden kun-
nen deze bedrijven echter minder 
producten schenken dan in andere 
jaren. Koffie is met name een pro-
duct waar de voedselbanken om zit-
ten te springen aangezien dit nau-
welijks aan hun wordt gedoneerd 
door de lange houdbaarheidsda-
tum. De Lionsclub Vinkeveen schiet 
de voedselbank daarom te hulp met 
het inzamelen van Douwe Egberts 
Waardepunten. De door u ingele-
verde waardepunten zullen worden 
verzilverd voor pakken koffie die 
worden gedoneerd aan de Voed-

Decemberactie Lionsclub Vinkeveen

Lever uw D.E. punten in 
voor onze Voedselbank

De eerste DE punten in de doos 
door Leo van Neutegem van de Li-
ons club Vinkeveen

selbank De Ronde Venen. Douwe 
Egberts steunt deze actie en heeft 
toegezegd alle donaties met 15% 
te verhogen. Geef uw D.E. waarde-
punten dus nog meer waarde en 
stel deze ter beschikking aan on-
ze voedselbank! Uw waardepunten, 
bij voorkeur geteld, kunt u in de de-
cembermaand inleveren op de vol-
gende adressen in Vinkeveen: Jum-
bo, Albert Heijn, SMC De Bron, Ma-
ria-Oord (receptie) en in Mijdrecht 
bij beide Albert Heijn vestigingen.

Kerst met 
Brassband 

Concordia en 
Koor

Vinkeveen - Op zaterdag 13 de-
cember is er in de Herv. Kerk van 
Vinkeveen een mooie muzikale 
avond. Verzorgd door de Brassband 
en het Christelijk Gemengd koor Hi-
ddai uit Wilnis. Samenzang en mu-
zicale intermezzo zullen elkaar af-
wisselen. Er is een korte meditatie 
van Ds. Veerman. De avond begint 
om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. 
Deze mooie avond kost geen en-
tree, maar er is een collecte bij de 
uitgang. Na afloop is er nog koffie 
en lekkere chocolademelk.

Wilnis - „Een hartverwarmende be-
levenis in koude dagen” Op zater-
dag 13 december a.s. organiseert 
het Johannes Hospitium in Wilnis‚ 
’s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur 
een sfeervolle happening rond de 
tuinen van het Hospice. In de tuin 
van het hospice staat een meters-
hoge kerstboom en in de straat 
voor het hospice komen gezellige 
kraampjes met kerstcadeautjes, een 
levende kerststal en heerlijke hap-
jes en drankjes. Hoogtepunt wordt 
ongetwijfeld het ontsteken van de 
lampjes van de kerstboom, iets wat 
u niet wilt missen. Bijzonder wordt 
het voorlezen van het verhaal „De 
Kerstengel” door Bert Wilms, dat 
wordt onderbroken met muzikale 
optredens van o.a. het ROM koor, 
Solid, Erwin van Motman en een 
kinderkoor van de Willespoort on-
der leiding van Ferdinand Beuse. 
Prachtige muziek en zang, sfeer-
vol in het licht gezet. De aanleiding 
voor de Wilnis Midwinter Fair is ei-
genlijk een bedankje aan de inwo-
ners van Wilnis, aldus Rob Karre-
mans, directeur van het Johannes 
Hospitium. „De afgelopen maanden 
zijn wij druk geweest met het ver-
bouwen, aanpassen en renoveren 
van ons hospice. Dat heeft niet al-
leen af en toe overlast veroorzaakt 
voor onze bewoners en medewer-

kers, maar ook voor onze buren. Nu 
de rust in ons hospice weer terug-
keert willen we iedereen binnen en 
buiten onze muren graag bedanken 
voor hun betrokkenheid, medewer-
king en geduld”. We nemen deze 
gelegenheid ook om iedereen ken-
nis te laten maken met de bijzonde-
re sfeer die ons hospice heeft. De 
drempel om naar ons toe te komen 
is nog altijd hoog en op deze manier 
hopen we die wat te verlagen. On-
bekend maakt onbemind dus neem 
gerust familie en vrienden mee! 
Ook voor het Hospice breken uit-
dagende tijden aan, de bezuinigin-
gen in de zorg treffen ook het Jo-
hannes Hospitium. Als High Care 
Hospice is er bijvoorbeeld altijd een 
gespecialiseerde verpleegkundi-
ge aanwezig en mede door de ve-
le vrijwilligers kunnen we flexibele 
zorg op maat leveren. Iets waar we 
heel trots op zijn. Karremans hoopt 
dat meer mensen door de Midwin-
ter Fair kennis maken met het hos-
pice. „Wij willen graag dat de inwo-
ners van De Ronde Venen ons ken-
nen en weten dat, als dat nodig is, 
wij ook voor hen klaarstaan”. Het 
evenement wordt ondersteunt door 
sponsoren en daarnaast vervullen 
18 leerlingen van het Veenlanden 
College hun maatschappelijke sta-
ge door te helpen bij de organisatie 

Wilnis Midwinter Fair

Regio - Net als de Cliëntenraad wil 
de Raad van Bestuur van het Zuwe 
Hofpoort Ziekenhuis dat bewoners 
uit de regio in de toekomst bij het 
ziekenhuis in Woerden terecht kun-
nen. Zorg dichtbij in nauwe samen-
werking met de huisartsen en an-
dere zorgverwijzers is ook voor de 
Raad van Bestuur uitgangspunt. 
Ankie van Rossum: “Als streekzie-
kenhuis zijn we kwetsbaar met alle 
veranderingen om ons heen. Als het 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis er over 
tien jaar nog wil zijn moeten ook wij 
meeveranderen. We zijn blij dat ook 
de Cliëntenraad vindt dat we moe-
ten fuseren met het St. Antonius 
Ziekenhuis. We zullen hun voorstel 
(tezamen met de andere voorstellen 
van de Cliëntenraad van het St. An-
tonius Ziekenhuis en de wederzijd-
se OR en medische staven) zorgvul-
dig bestuderen. In januari 2015 be-
spreken wij de adviezen van de Cli-
entenraad en Ondernemingsraad in 
een gezamenlijke bijeenkomst.”

De Raad van Bestuur vindt de door 
de Cliëntenraad genoemde gevol-
gen voor de werkgelegenheid te 
rooskleurig ingeschat, maar gaat 
nog niet in detail op de cijfers in. An-
kie van Rossum: “We willen met de-
ze fusie kwalitatief goede, toegan-
kelijke en doelmatige zorg geven 
aan de patiënten in onze regio. Wij 
streven naar zoveel mogelijk behoud 
van werkgelegenheid in Woerden of 
op een andere locatie. We zien dat 
door de verminderde zorgvraag van 
afgelopen jaren het aantal arbeids-
plaatsen in alle ziekenhuizen is af-
genomen, zo ook bij het Hofpoort 
Ziekenhuis en bij het St. Antonius 
Ziekenhuis. De gevolgen van de fu-
sie willen we zoveel mogelijk opvan-
gen via natuurlijk verloop van me-
dewerkers in de komende 2-3 jaar. 
Welk scenario we begin 2015 samen 
met het St. Antonius Ziekenhuis ook 
kiezen, voor de meeste patiënten zal 
de zorg dichtbij in het Zuwe Hof-
poort Ziekenhuis blijven.” 

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis: 
“Goede zorg dichtbij is 
het uitgangspunt”

www.lijfengezondheid.nl

Ik heb een dikke kont
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Vinkeveen - In de tweede klasse 
E zijn er vier teams die meedraai-
en om de kopposities. De vier an-
dere korfbalteams strijden met el-
kaar om degradatie te voorkomen. 
Daarin heeft de Vinkeveense korf-
balhoofdmacht afgelopen zater-
dag prima zaken gedaan, door re-
giogenoot Luno uit Linschoten met 
14-12 te verslaan. Nadat de hoofd-
rolspelers van Luno en De Vinken 
alsook scheidsrechter Frans Wal-
vis en team van de week de D2 wa-
ren voorgesteld, bleek dat het geen 
makkelijke pot zou worden voor de 
thuisploeg. De Linschotenaren wa-
ren in de eerste tien minuten trefze-
kerder dan de Abn-amroploeg van 
Frank Dankelman. Pas na tien minu-
ten kon De Vinken iets terug doen, 
om in de volgende tien minuten na 
een 1-4 achterstand de zaken weer 
recht te buigen: 5-5. Tot aan de rust 
was het stuivertje wisselen; met 7-7 
werd de thee opgezocht.

(Vinkendoelpunten van Mark de 
Haan (2x), Kelvin Hoogeboom (2x) 
Rutger Woud, Eva Hemelaar en 
Emese Kroon).

Twee kwarten
Weliswaar kon het Vinkeveense pu-
bliek direct na rust bij een door-
braak van Emese Kroon opnieuw 
juichen, maar het eerste kwart van 
de tweede speelperiode was ge-
heel voor Luno. Met hard werken 
en fraaie treffers kwamen de be-
zoekers een kwartier voor tijd op 
8-11. Het was Kelvin Hoogeboom, 
die zijn team vervolgens de weg 
omhoog wees. De Vinken herpak-
te zich en kon door doelpunten van 
Rutger Woud, Eva Hemelaar, Kelvin 
Hoogeboom en Manon Dankelman 
de wedstrijd volledig laten kantelen. 
In de slotseconden stelde Mark de 
Haan met een mooie uitwijkbal de 
zege voor de Vinkeveners helemaal 
veilig: 14-12.

De Vinken doet goede 
zaken

Vinkeveen - Nadat er tijdens het 
omkleden voor Mark gezongen was 
sprak de jarige coach zijn mannen 
nog even stevig toe. Kijk om je heen, 
speel over, let op je tegenstander en 
houdt de linies gesloten. Aanvoer-
der Wouter d J mocht kiezen en zet-
te heel verstandig zijn mannen in de 
eerste helft met het gezicht recht 
naar de zon. Er was goed geluisterd 
naar Mark want vanaf het eerste 
fluitsignaal gingen ze er tegen aan. 

Meteen al een mooie combina-
tie  en Vincent v E schoot net naast. 
Na een aanval over veel schijven 
gaf Vincent F een prachtige voorzet 
die Daan er in tikte. 1-0. Na weer 
een aanval   in de twee en twintig-
ste minuut gebeurde precies het-
zelfde. Weer Vincent F die voorzette 
en Daan schoot nummer twee bin-
nen. Er volgden nog meer kansen 
maar tot de rust gebeurde er wei-
nig. Na de limonade mocht Hert-
ha aftrappen voor de tweede helft. 
Voor Roda door had wat er gebeur-

de schoot Ryan met een prachtige 
boogbal richting doel en dat was 
nummer drie. Ook nu golfde de ene 
aanval na de andere  richting tegen-
stander.  Zeven minuten na de Rust 
maakte Vincent F het vierde doel-
punt. Blijkbaar vonden de mannen 
het wel goed zo want even ging het 
wat rustiger. Roda rook zijn kans en 
na een mooie aanval scoorden ze . 
4-1. Kort daarna moest Cooper nog 
even handelend optreden. Met een 
prachtige redding hield hij zijn doel 
schoon. Hertha was weer wakker en 
in het laatste deel van de wedstrijd 
was het eenrichtingsverkeer naar 
het Roda doel. Alweer een voor-
zet van Vincent F die er werd inge-
schoten door Vincent v E. Kort voor 
tijd kreeg Benjamin de bal voor zijn 
voeten en met een mooie schuiver  
maakte hij doelpunt nummer zes. 
Een voorbeeldige team prestatie 
zorgde voor een 6-1 overwinning. 
Man van de wedstrijd was Vincent 
Fernhout met drie assists en een 
doelpunt.

Klinkende overwinning 
Hertha D3

Vinkeveen - Het was zaterdagoch-
tend 6 december weer een druk-
te van belang bij SV Hertha aan de 
Molmweg in Vinkeveen. Om 10.00 
uur speelden daar de meiden van 
de MD2 tegen RKDES MD1 uit Ku-
delstaart. 

Gezien de ranglijst konden de ou-
ders en fans een spannende wed-
strijd verwachten. RKDES stond op 
plek nummer 4 en Hertha op num-
mer 2. Na een wat afwachtend be-
gin nam Hertha de leiding en kon 
Rhowy van der Hulst het eerste 
doelpunt na 18 minuten op het bord 
laten zetten. De meiden kwamen 
steeds beter in hun spel en het was 
na een slimme pass van Demi van 
der Berg dat Rosa Janssen de bal in 
het net kon schieten. Toen RKDES 

een handsbal maakte kreeg Hert-
ha een penalty. Deze werd uitste-
kend gestopt door de keepster van 
RKDES. De verdediging van Hert-
ha was weer zeer effectief en Zoey 
Hamelink, Nathalie Passet en Elai-
ne Voorbij lieten zich niet passeren. 
Waardoor de rust begon met een 
2-0 voorsprong voor Hertha. Na de 
rust kwam RKDES enthousiast te-
rug. Ze creëerde meer kansen maar 
deze werden door Beau Verbruggen 
vakkundig tegen gehouden. Niet 
snel daarna kon Maud Eerdhuizen 
de 3-0 voor Hertha op het bord zet-
ten. RKDES kwam nog even in de 
problemen door een gevaarlijke te-
rugspeelbal op de keepster. Door 
goed verdedigend werk kon Hertha 
hier niet meer uit scoren en bleef de 
eindstand 3-0. 

Hertha meiden MD2 goed 
op koers

Mijdrecht - In sporthal “De Een-
dracht” staan de examenkandida-
ten samen met hun fans en de exa-
minatoren weer klaar voor de tae-
kwondo examens. De examens wor-
den zoals gebruikelijk afgenomen 
door de trainers Bas Bokkes, Rem-
ko van Gerven, Lotte Besseling, 

Attilla de Groot en Charly Hendriks 

die zelfs op zijn verjaardag hier tijd 
voor vrij heeft gemaakt. Het tae-
kwondo examen bestaat uit ver-
schillende onderdelen. Het eerste 
examenonderdeel is poomse, dit is 
een stijlvorm waarbij verschillen-
de technieken in een vaste volg-
orde worden gedaan. Bij het spar-
ren moet de examenkandidaat laten 
zien dat er wedstrijdinzicht is. De 

Examens bij Horangi 
Taekwondo Mijdrecht

Vinkeveen - Na drie lekkere over-
winningen wachtte De Vinken B2, 
afgelopen zaterdag Luno B2 uit Lin-
schoten. Nadat de vlaggenteams 
van beide verenigingen hun onder-
linge duel al uitgevochten hadden. 
Een bliksemstart voor de Vinken, na 
drie minuten stond het al 0-2 voor 
de Vinken. 
De tweede aanval, met Rosa Boer-
lage, Lisette van der Leeden, Jo-
ran Polhuis en Finn Kroon had het 
veel moeilijker met scoren. De kan-
sen waren er volop, maar gescoord 
werd er niet. De tegenstander kon 
daar weinig tegenover zetten, dus 
het wachten was op de 3-0. Maar na 
een kwartier spelen werd de verde-
diging met Emiel Molenwijk, Fem-
ke Vousten en eerdergenoemden 
Miquel Jacobs en Zoë van Dasler, 
toch een keer verrast: 2-1. De Vin-
ken was wakker geschud, zonder 
dat dat echter direct resultaat had. 
De kansen stapelden zich op en er 
kon van alle afstanden geschoten 
worden. Ook vanaf de strafworp-

stip, maar ook daar werd gemist. 
Sterker nog, de strafworp werd niet 
eens genomen vanwege een minie-
me voetfout. Op slag van rust was 
het eindelijk wel raak. Rosa Boerla-
ge mocht haar zelf verkregen straf-
worp verzilveren: 3-1.
De tweede helft leek wel een kopie 
van de eerste helft. Zoë van Das-
ler had wederom weinig tijd nodig 
om tot scoren te komen. Eerst uit 
een doorloopbal en even later van 
afstand. Maar wederom had het 
tweede aanvalsvak moeite met sco-
ren. Ook het inbrengen van BartJan 
Burggraaff voor Finn Kroon mocht 
niet baten. Daar waar de ploeg de 
afgelopen weken rond de tien doel-
punten wist te scoren, bleef het de-
ze week toch echt steken op vijf. 
Omdat Luno nog wel een keer de 
korf wist te vinden, werd het uitein-
delijk  ‘slechts’ 5-2. Wederom een 
duidelijke overwinning, maar met 
het vizier op scherp hadden de dub-
bele cijfers er misschien wel inge-
zeten. 

Vinken B2 blijft winnen

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
heeft KDO E1 het kampioenschap 
in de 1e klasse binnengehaald door 
Argon E1 met een nederlaag naar 
huis te sturen. KDO E1 is door de-
ze overwinning ongeslagen kampi-
oen geworden! Daar is KDO ont-
zettend trots op! De wedstrijd werd 
helaas ontsierd  doordat de coach 
van Argon E1 naar de tribune werd 
gestuurd. Toch was het verder een 
schitterende mooie voetbaldag en 
KDO E1 heeft deze competitie een 
zeer bijzondere prestatie geleverd. 
Vooraf aan het seizoen hadden de 
trainers/coaches Lex, Mathijs, Pa-
trick en Martin als doelstelling om in 
de subtop mee te draaien. Dat werd 
uiteindelijk veel meer dan de ge-
stelde doelstelling:  KDO E1 won al-
le wedstrijden. Vanaf het begin van 
de competitie straalden de jongens 
uit dat ze er alles uit wilden halen 
wat erin zat. Het team, bestaande 
uit Levi, Thierry, Björn, Olof, Cain, Ti-
cho, Jari, Job en Fabian groeide met 
de week  en dat zorgde voor leuke, 
goede maar ook spannende wed-
strijden. Het team wist op de moei-
lijke momenten een wedstrijd altijd 
naar haar hand te zetten, met een 

gezonde vechtlust. Toch is de ’rek’ 
er lang nog niet uit bij dit team en 
kunnen de spelers zich absoluut 
verder ontwikkelen. Het enthou-
siasme was groot bij de jongens, 
de trainers en bij de ‘hondstrouwe’ 
supporters (ouders, opa’s, oma’s,  
broers, zussen, vrienden, buren en 
de scouts met lange regenjassen) 
die wekelijks met veel plezier kwa-
men kijken. Afgelopen zaterdag 
ging na de overwinning op Argon 
E1 de muziek keihard aan, het dak 
eraf,  de champagnefles open, werd 
er onder de douche hard en vro-
lijk ‘we are the champions’ gezon-
gen en een schuimbuikschuifbaan 
gecreëerd. Uiteraard kregen ook de 
trainers/coaches nog wel wat ‘wa-
ter’ te verwerken en eindigde het 
kampioensfeest in de kantine met 
heerlijk gebakken friet!  Als laatste 
willen wij (naast AH en Kleijn) ook 
Bosch Car Service van de Berg en 
Van Toorn Montagetechniek bedan-
ken voor de extra beschikbaar ge-
stelde faciliteiten. Met veel vertrou-
wen gaat KDO E1 nu verder in de 
bekercompetitie en na de winter-
stop pakken we de draad weer op 
in de voorjaarscompetitie! 

KDO E1 ongeslagen 
Kampioen in de 1e klasse

Regio - Op een mooie zonnige za-
terdag werd de laatste competitie-
wedstrijd voor dit jaar afgewerkt in 
Mijdrecht. KDO had de laatste twee 
wedstrijden geen goede resultaten 
geboekt en snakte naar de winter-
stop. Door ziekte en afzeggingen 
had KDO precies 8 spelers. Argon 
zette daar 2 teams tegenover na-
melijk 15 spelers. De thuiswedstrijd 
was gewonnen door KDO, dus Ar-
gon wilde wat rechtzetten. In het 
begin van de wedstrijd domineer-
de Argon het spel met een soort en-
gels voetbal. Lange trap naar vo-
ren er achteraan rennen en probe-
ren te scoren. Dat lukte 2x door het 
verkeerd inschatten van de stuiten-
de bal door de achterhoede. Keeper 
Beau was volkomen kansloos. 
KDO zette hier tegenover verzorgd 
voetbal, de bal werd van speler naar 
speler getikt. Uit een zo’n aanval 
kon Jeffrey 2-1 scoren. In de loop 
van de wedstrijd kreeg KDO meer 
grip op het spel maar door “onge-
lukkige” botsingen van spelers werd 

KDO uit z’n spel gehaald. De dames 
van KDO Selina en Bronwin werden 
regelmatig stevig aangepakt. Uit-
eindelijk werd de ruststand bereikt 
met een stand van 4-1 in het voor-
deel van Argon.
Na rust ging KDO verder waar het 
mee begonnen was een verzorg-
de opbouw en Argon zette daar het 
engelse voetbal tegenover. De on-
verzettelijke bonkige spits van Ar-
gon ging steeds achter die hoge 
ballen aan en was bij alle doelpun-
ten betrokken. Een omzetting in de 
achterhoede van KDO zorgde voor 
meer rust. Yoessef, Timo en Bronwin 
probeerde alles om Argon niet meer 
te laten scoren. Een mooie pass tus-
sen twee verdedigers door van Jef-
frey zorgde ervoor dat Stijn het 2e 
doelpunt van KDO kon maken. De 
keeper van Argon hield veel tegen 
maar een lage schuiver in de hoek 
van Omar kon ook hij niet houden. 
Op het tandvlees haalden de spe-
lers van KDO de eindstreep. Eind-
stand Argon G1-KDO G1 7-3.

KDO G1 verliest 
streekderby van Argon G1

Regio - Een zaterdagochtend wan-
delen in het plassengebied ten oos-
ten van de Vecht. 1000 jaar geleden 
kwamen de eerste ontginners naar 
de dikke veenrug die daar lag. Lang-
zaam veranderden zij de wildernis in 
boerenland. Ze wandelen op 20 de-
cember in de ochtend over paden 
van waaruit ze kunnen zien hoe het 
land verdween, hoe de mensen bro-
deloos werden en de natuur de res-
ten van het land omtoverde tot pa-
radijs. In de winter organiseert IVN 
De Ronde Venen elke derde zater-
dag van de maand een winterwan-
deling. Ook in de winter is het heer-
lijk om buiten te zijn. Tijdens deze 
wandelingen lopen ze wel door, ze 
willen immers op temperatuur blij-
ven, maar af en toe besteden we 
aandacht aan een thema. Op 20 de-
cember is dat: opgegeven land. Hoe 
de bewoners hun land vergroeven 
om het als turf te verkopen. Hoe het 

nooit meer terugkwam. En hoe een 
nieuwe wildernis ontstond waarvan 
de huidige bewoners weer kunnen 
leven.  Tijdens deze wandeling staan 
ze drie keer even stil bij de historie 
van de mensen en het veen.
De wandeling is ongeveer 9 km lang. 
Verzamelen: 20 december 2014, 
9u30, begraafplaats Wilnisaan de J. 
Enschedeweg. Vandaar vertrekken 
ze met zo min mogelijk auto’s naar 
het startpunt. Einde wandeling on-
geveer 12.30u. Tips voor onderweg: 
Kleedt u warm genoeg aan en trek 
stevige waterdichte schoenen aan. 
Neem iets warms te drinken mee
Wie in de buurt van Kortenhoef/
Loosdrecht/Hilversum woont kan 
ook verzamelen op het startpunt 
van de wandeling: de eerste plaat-
sen op de parkeerplaats van Intra-
tuin aan het begin van de ‘s Gra-
velandse Vaartweg. We vertrekken 
vandaar om ongeveer 9.45u.

IVN Winterwandelen 
tussen opgegeven land

Regio - Na wat computerproble-
men van vorige week, kwam uit-
eindelijk de uitslag voor deze krant 
te laat , dat is de reden dat u vo-
rige week ons verslagje hebt moe-
ten missen. Op 4 december werd de 
4e ronde van de tweede cyclus ge-
speeld. Met een volle zaal, werd er 
met veel plezier gebridged. Het was 
een dag voor Sinterklaas en on-
danks zijn drukke bezigheden was 
de Sint vanmorgen langs geweest 
met een heerlijke traktatie, voor bij 
de koffie, hetgeen in dankbaarheid 
en smakelijk werd genuttigd. De zit-
tinguitslag is zoals altijd weer span-

nend men vraagt zich dan weer af 
hoe hebben we het gedaan en hoe 
hoog is ons percentage. De uitslag 
wordt nog spannender als men op 
de onderste plaats begint, wanneer 
wordt je naam genoemd. In de A lijn, 
werden voor de tweede keer, Ada 
en Roelie eerste met 58,33% Aja en 
John waren tweede met 57,81% en 
derde werden Corry en Bibet met 
53,65%. In de B lijn, werden Lyda 
en Jan zeer verrassend eerste met 
een mooie score van 64,93 % Greet 
en Roel werden met ietsjes minder 
tweede, 64,58 % Els en Alice wer-
den derde met 52,50%

Bridgeclub ABC

sparringsvormen zijn van non-con-
tact tot en met full-contact met be-
schermers, dit is afhankelijk van de 
graduatie. Tijdens een stapsparring 
valt een persoon aan en de ander 
maakt een verdediging en tegen-
aanval. Hierbij moeten alle technie-
ken op een correcte afstand goed 
uitgevoerd worden. Voor de hoge-
re banden moeten de examenkan-
didaten verschillende realistische 
zelfverdedigingen laten zien te-
gen vastpakken. Voor deze hogere 
graduaties staat er ook een breek-
test op het programma, waarbij een 
houten plankje met een schop moet 

worden gebroken. Ook dit spannen-
de onderdeel werd door de verschil-
lende examenkandidaten allemaal 
goed uitgevoerd. Tijdens deze exa-
mens liet Rick Vriend zo’n uitmun-
tend examen zien dat hij in plaats 
van groen slip, meteen gepromo-
veerd is tot de groene band. Gefe-
liciteerd met deze bijzondere pres-
tatie. De trainers kijken dus ook te-
rug op een geslaagd (en een beet-
je koud) examen en feliciteren alle 
geslaagden! Voor meer info kijk op 
www.horangi.nl. 

Hieronder een overzicht 
van de geslaagden:
Gele slip: Esmee Neeleman, David 
Scholten
Gele band: Rachel Flohil, Emma van 
Dijk, Charlotte Bulterman
Groene slip: Lorenzo van der Most
Groene band: Louis Postma, Rick 
Vriend
Blauwe slip: Esmee Lek
Rode slip: Tom van Strien, Thomas 
Juressen
Zwarte slip: Tobias van Bruggen

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/
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