GEVRAAGD

Nieuwe service
Repair Café

De Hoef
Mijdrecht: Omg. Midrethstraat, Borsaliastraat (300 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Gedenkbomen op begraafplaatsen
in gebruik genomen
Bouw zwembad Abcoude:

Financiële zekerheid of toch
risico’s voor de gemeente?
Volgende week donderdag beslist de gemeenteraad of er een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen de gemeente
De Ronde Venen en de Stichting Zwembad Abcoude. In dat document moeten alle zaken worden vastgelegd die betrekking
hebben op de bouw van een nieuw zwembad in Abcoude met de
daaraan gekoppelde financiële voorwaarden.

besluit van september vorig jaar
werd uitdrukkelijk vastgelegd dat
er geen overschrijdingen mochten plaatsvinden op het totale
budget van 8 miljoen euro dat de
gemeente beschikbaar stelde.

De Ronde Venen - Tijdens de behandeling in de commissievergadering van afgelopen week zag
het ernaar uit dat alleen de fracties van het CDA en van Ronde
Venen Belang ernstige bedenkingen hebben tegen het verstrekken van voorschotten voor
de financiering van de voorbereidingskosten. Die optie zou namelijk niet in lijn zijn met hun uitleg
van de strekking, zoals verwoord
in het amendement dat onderdeel uitmaakt van het raadsbesluit, dat in september 2017 is genomen.

“Ter zekerheid en controle”
De Stichting Zwembad Abcoude zou dat zelfs “ter zekerheid
en controle” moeten aantonen
aan de hand van diverse offertes
en een totaal investeringsoverzicht. Die moesten worden overlegd aan het college. Pas dan zou
een
aannemersovereenkomst
mogen worden afgesloten. Bovendien zou met de Bank Nederlandse Gemeenten worden afgesproken dat er bestedingscontrole moest plaatsvinden bij opnamen van het krediet. Onder geen
beding zouden de investering en
borgstelling van de gemeente
hoger mogen zijn dan de 8 miljoen euro.
Vervolg elders in deze krant.

in Abcoude besloot de gemeenteraad in september 2017 een
investeringsbijdrage
beschikbaar te stellen van 3,6 miljoen euro. Dat bedrag zou de gemeente
toch al moeten uitgeven voor de
noodzakelijke vervanging van de
gymzalen in de eerdergenoemde Kees Bon Zaal. Die uitgave zou
nodig zijn vanwege de wettelijke
zorgplicht van de gemeente voor
de gymlessen in het basisonderwijs. Ook stelde de gemeente zich
afgelopen september garant voor
een bedrag van 4,4 miljoen euro,
zodat de Stichting Zwembad Abcoude een lening zou kunnen afsluiten om de bouw van het nieuwe zwembad te bekostigen. In
een amendement op het raads-

De Ronde Venen - Op de begraafplaatsen in Wilnis, Abcoude
en Baambrugge zijn jl de gedenkbomen in gebruik genomen. Nabestaanden kunnen in deze bomen een ‘blad’ hangen met daarop de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overleden

persoon. Op die manier hebben
ze, als ze afstand hebben gedaan
van het graf, toch een mogelijkheid hun dierbaren te herdenken.
Woensdag werden door nabestaanden de eerste bladen in de
bomen op de drie begraafplaatsen gehangen.

Lijst 8 Kernen:

Kieslijst gewoon geldig
De Ronde Venen - Vorige week
verscheen er in deze krant een
ingezonden brief waarin gesteld
werd dat de kieslijst van Lijst 8
Kernen niet geldig tot stand gekomen zou zijn. In een reactie
vanuit de partij wordt uitleg gegeven over de ontstane situatie
en stelt Lijst 8 Kernen dat de kieslijst gewoon geldig tot stand is
gekomen.
Lijsttrekker Joris Kneppers: “We
zijn juist enorm trots dat we wederom een kieslijst samen hebben gesteld waarop we veel ruimte tegenkomen voor nieuwe gezichten in de politiek. Dat is waar
de Vereniging voor Politieke Participatie voor staat en wat we met
Lijst 8 Kernen succesvol doen!”
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Vinkeveen - Omdat er vanaf januari geen fietsenmaker
meer is in Vinkeveen, heeft
het Repair Café Vinkeveen
(onderdeel van Tympaan-DeBaat) besloten om ook fietsverlichting te gaan repareren.
Vooral in deze donkere dagen is het van belang dat fietsen goed verlicht zijn zodat
fietsers veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Dus
als uw fietsverlichting niet
goed of helemaal niet werkt,
kom dan naar het Repair Cafe Vinkeveen op maandag
19 februari as van 09.30 tot
12.30 uur in de Broedplaats
aan de Herenweg 63 te Vinkeveen. Ook bij andere fietsproblemen kan het Repair
Café proberen u te verder te
helpen. Buiten fietsverlichting kunt u natuurlijk ook gelijk terecht met al uw kapotte
huishoudelijke (elektrische)
apparaten en andere apparatuur. Ook kunt u kapotte kleding laten maken of bijvoorbeeld een broek korter laten maken. Onze vrijwilligers
staan klaar voor U! En terwijl
u wacht op de (gratis) reparatie is er ook een nog lekker
kopje koffie of thee om van
te genieten. Wij zien u graag
op maandag 19 februari aanstaande in de Broedplaats.
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Het centraal Stembureau, met van links naar rechts Raymond van de Logt (gemeente De Ronde Venen), burgemeester Maarten Divendal en teamleider van de afdeling Burgerzaken Bart Lammers, ondertekenen het proces-verbaal waarmee de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen op het stembiljet worden vastgesteld.

Acht partijen doen mee aan
gemeenteraadsverkiezingen

Acht partijen doen op woensdag 21 maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen. Het Centraal Stembureau
heeft vanmiddag de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen op het stembiljet vastgesteld.

PvdA/GroenLinks (5), Lijst 8 Kernen (6), ChristenUnie/SGP (7) de
Senioren Partij De Ronde Venen
(8). De volgorde is bepaald op basis van de uitslag van de vorige
De Ronde Venen - Alle inwoners de twintig stembureaus in de ge- gemeenteraadsverkiezingen. De
die op 21 maart 18 jaar of ouder meente.
Senioren Partij neemt voor het
zijn mogen die dag hun stem
eerst deel aan de verkiezingen en
uitbrengen om een nieuwe ge- De deelnemende partijen zijn: staat daarom op plek acht, na alle
meenteraad te kiezen. Dat kan CDA (lijstnummer 1), VVD (2), partijen die vorige keer ook meetussen 7.30 en 21 uur op een van D66 (3), Ronde Venen Belang (4), deden.

eisen te voldoen om de vergadering geldig te laten verklaren. Navraag leert dat er tijdens het verzenden van de uitnodiging iets
mis is gegaan, en daarbij zijn mogelijk enkele leden niet uitgenodigd.
Voorzitter Jonathan van Diemen,
in de betreffende vergadering benoemd tot voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van Politieke participatie: “We hebben
onze uiterste best gedaan om dit
voor de vergadering te repareren.
Er zijn enkele leden gebeld om
te controleren of ze wel zijn uitgenodigd, en dat geldt ook voor
dhr. Koorn. Pas op de avond zelf
is het gelukt om met dhr. Koorn
contact te krijgen, het lukte toen
niet meer voor hem om deel te
Vernietigbaar
nemen aan de vergadering. De
In de ingezonden brief wordt ge- wel aanwezige leden hebben
steld dat de ledenvergadering toen samen met het bestuur bewaarin de kieslijst is vastgesteld sloten om de vergadering wel
niet juist tot stand gekomen zou door te laten gaan, zodat zij hun
zijn, waardoor de besluiten ver- bijdrage kunnen leveren aan de
nietigbaar zijn.
vereniging.”
Lijst 8 Kernen stelt echter aan alle Vervolg elders in deze krant.
Kieskompas en
verkiezingsdebat
Eind deze maand wordt het Kieskompas gelanceerd. Door Kieskompas in te vullen kunnen inwoners bepalen welke partijen
het dichts bij hun denkbeelden
staan. Inwoners die naar de website van Kieskompas gaan, krijgen dertig belangrijke stellingen
voorgelegd over verschillende lokale onderwerpen, zoals verkeer
en vervoer, sociaal beleid en fi-

nanciën. Als de stellingen zijn ingevuld, wordt weergegeven welke lokale partij het dichtst bij de
standpunten staat die men heeft
aangegeven.
Op maandag 12 maart wordt er in
de Boei in Vinkeveen een verkiezingsdebat georganiseerd waar
alle partijen aan deelnemen. Het
debat is vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur. Het wordt live
uitgezonden op RTV Ronde Venen.
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Cursusproject DRV heeft
nog wat plaatsen vrij

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Ruimtevaart weken bij
OBS De Eendracht!
Mijdrecht - De laatste weken
voor de voorjaarsvakantie staan
in het teken van ruimtevaart. In
alle groepen is veel aandacht
voor het universum en zijn er
kleine ruimtevaarders te vinden
die in hun eigen Eendracht Space
Administration -afgekort ESAaan het werk zijn. In de hal staat
er namelijk een grote raket klaar
om de ruimte in te gaan. De kleu-

ters werken koortsachtig hard in
ruimtestation ESA om samen met
NASA het lanceren van deze Eendracht raket mogelijk te maken!
Intussen zullen ook alle andere
groepen met dit technische thema aan de slag gaan. Op vrijdag
16 februari is er na schooltijd een
mooie tentoonstelling voor ouders en belangstellenden van alle gemaakte werkstukken!

Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Gave uil sculptuur voor
in je tuin

Wilnis - Een aantal uurtjes heerlijk creatief bezig zijn onder begeleiding van een Powertex docente. Ook als je denkt niet zo’n
crea bea te zijn, is dit zeker haalbaar. Ga de uitdaging aan, want
powertex is heel veelzijdig en kan
uiteenlopende materialen snel en
grondig verharden. In deze cursus maak je kennis met de kleischaffen in de toekomst. Inmid- techniek en maak je een gave uil,
dels wonen we twee maanden in voor binnen of buiten. De hoogons nieuwe energie neutrale huis te van de uil is ongeveer 24 cm.
en het bevalt super, sterker nog De cursus is opgezet in 2 dagdehet is een soort verslaving om el- len (dagdeel 1 de basis maken,
ke dag even te kijken wat de zon- dagdeel 2 in pigmenten zetten).
nepanelen hebben opgewekt en De eerste les neem je een doos of
de warmtepomp heeft gebruikt. kratje mee om het beeldje veilig
Kortom ik ben helemaal om. Hier- in te vervoeren.
door is het nog frustrerender geworden dat nieuwe technieken Creativiteit en kleding
in de nieuwbouw nog zo weinig Wat is er leuker dan je eigen kledingstijl te ontwikkelen en kleworden toegepast.”
ding te dragen die door jezelf bedacht is. In deze serie van drie lesAlleen schone energie
Lichtpunt is volgens hem dat in sen gaan we op zoek naar je eihet regeerakkoord is afgespro- gen stijl van kleden. De kledingken dat de aansluitplicht van gas stukken worden in de les ontworwordt vervangen door een warm- pen, ze worden er niet genaaid.
terecht, waarmee eindgebruikers We beginnen in de eerste les met
aanspraak kunnen maken op een het maken van een sfeercollaaansluiting op een (verzwaard) ge. Door plaatjes-materiaal uit te
elektriciteitsnet of en een warm- zoeken en in een collage samen
tenet. Daarbij roepen ook telkens te voegen, wordt je persoonlijke
meer (markt)partijen op om geen stijl zichtbaar. Aan de hand van
gebruik meer te maken van CV de collage gaan we oefenen met
ketels. Maar nog opvallender was het ontwerpen van kledingstukeen artikel in het AD waarin stond ken. Je leert een ontwerp maken
dat ‘Alle nieuw te bouwen wonin- op papier en past een zgnd. mougen, kantoorpanden en kassen lage toe, waardoor je tevens een
in een groot deel van het Groe- ontwerp kan maken in het ruimne Hart vanaf nu energieneutraal
moeten zijn en alleen nog schone energie mogen gebruiken. Dat
betekent dat er geen aardgasaansluitingen meer komen en de gebouwen niet meer energie mogen verbruiken dan ze opwekken. Dat heeft het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland bepaald.’ Boswijk: Ambitieus
maar is het haalbaar? Want beschikken we wel over voldoende
capaciteit om al die elektriciteit te
leveren. Kan de Provincie dit bepalen? Reden dat ik namens het
CDA hier vragen over heb gesteld
aan de Gedeputeerde of die op
de hoogte is van deze ontwikkeling en of men van plan is de provincie Zuid-Holland hierin te volgen. Het antwoord hopen we
spoedig aan de weet te komen. Mijdrecht - De kinderen van de
Want het zal ongetwijfeld ook Hoflandschool hebben afgeloconsequenties hebben voor de pen vrijdagochtend een gezelverdere nieuwbouw in De Ronde lig carnavalsfeest gehad. Het theVenen,” zo laat het statenlid we- ma was dit jaar “Cowboys en indianen”. Tijdens de opening van
ten.

Nieuwbouw ‘gasloze’
woningen is een pré
De Ronde Venen - Met de vraag
waarom er nog nieuwe woningen worden gebouwd met een
gasaansluiting, loopt Derk Boswijk, statenlid (CDA) van de provincie Utrecht, al een tijdje rond.
Hij zegt daarop al zo lang op een
bevredigend antwoord te wachten. “In 2050 is de verwachting
dat alle 7 miljoen huishoudens
die nu nog beschikken over een
gasmeter in 2050 zijn overgestapt op volledige elektriciteit.
2050 lijkt ver weg maar het aanpassen van 7 miljoen installaties
en infrastructuur is een monsterklus. We weten allemaal dat het
tijdperk van fossiele brandstoffen zijn langste tijd heeft gehad
en dat we op termijn dus veel
werk te verzetten hebben om
de overstap van gas naar elektriciteit te maken. Ik vraag me dan
ook af waarom we het onszelf
op termijn nog moeilijker maken
door nog steeds huizen te bouwen met een gasmeter. Onbegrijpelijk vind ik het al zie ik hier
en daar wel een kentering,” aldus Boswijk. “Begin dit jaar heb
ik mijn eigen huis laten bouwen.
Ik kreeg toen ook de keuze, gaan
we voor de traditionele cv-ketel of een warmtepomp? Ik moet
toegeven dat ik neigde naar een
cv-ketel. Maar de meerkosten
voor de warmtepompinstallatie
vielen mij erg mee in verhouding
tot de totale som van de nieuwbouw. Daarbij zou het natuurlijk
stom zijn om mezelf werk te ver-

De Ronde Venen – Nog zin een
cursus maar u nog niet opgegeven. Bij cursusproject De Ronde
Venen zijn bij enkele cursussen
nog plaatsjes vrij:

telijke vlak. Om aan deze lessen
deel te nemen volstaat een gezonde creativiteit en nieuwsgierigheid. Eventueel meenemen
een schetsblok, kleurpotloden,
modetijdschriften, lappen stof en
een paspop (niet verplicht).
Proeven aan edelstenen
Edelstenen zijn niet alleen mooi
om te zien, maar wist u ook dat
zij kunnen helpen om ons beter
in ons vel te laten zitten, kleine lichamelijke klachten te verminderen of geestelijk een zetje in de
goede richting te geven? In deze kennismakingscursus leert u
over het ontstaan van edelstenen, de samenstelling en waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Iedere edelsteen afzonderlijk heeft zo zijn eigen kwaliteiten
en niet iedere steen past bij iedereen. Welke past bij u? Voorkennis
is niet nodig alleen een beetje gevoel voor stenen.
Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks via
de website op www.stichtingparaplu.nl of u kan op de website
een inschrijfformulier downloaden en dan toesturen per post of
per email. Een andere mogelijkheid is om het inschrijfformulier
af te halen bij de Paraplu en daar
ook weer in te leveren. Het adres
is Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via e-mail kan men altijd terecht
voor vragen op info@stichtingparaplu.nl

Carnaval op de
an s h l

het feest traden alle kinderen op
en lieten een lied horen of dansje
zien die met het thema te maken
hadden. Daarna konden ze spelletjes doen en werd de ochtend
afgesloten met een polonaise.

Cursus, Kristallen en mineralen
(1 woensdag 7 maart van 20.0022.00 uur)
Misschien heb je thuis wel een
mooie bergkristal, een amethist,
Cursus Fimokralen maken
rozenkwarts of een van die vele
(1 donderdag, 1 maart van 19.30- andere juweeltjes uit de bodem
22.30 uur)
en wil je daar meer over weten.
Een fimokraal maken kan ieder- Op deze avond wordt aandacht
een! Het leuke van kralen ma- besteed aan verschillende mineken van Fimo klei is dat je veel ralen, over hun werking, hoe op
verschillende kralen kunt maken te schonen in energie, waarvoor
en zelf bepaalt hoe de kraal er- ze zijn in te zetten en al dit soort
uit gaat zien. Je kunt simpele kra- vragen. Daarnaast krijg je op delen van een kleur maken, gemar- ze avond een reader mee met
merde kralen, kralen met strass veel informatie. Uiteraard zal de
steentjes, kralen op basis van je docente een aantal stenen meeeigen creativiteit. Nadat de kra- nemen.
len tijdens de pauze zijn afgebakken, worden ze eventueel gelakt. Alle informatie over de cursussen
Daarna wordt hiervan een ketting en inschrijven vindt u op de webof armband geregen Deze work- site www.cursusproject.nl/rondeshop is leuk om te doen en je gaat venen.htm
met een uniek sieraad naar huis!
Cursus Digitaal
fotoboek maken
(3 dinsdagen 6-13-27 maart van
14.00-16.00 uur).
Zelf een fotoboek maken met de
computer. In deze cursus leer je
het installeren en gebruik van (Albelli) software. De voorbereiding:
foto>s en mappen, tips & tricks.
Fotoboek maken: keuze boek,
thema boeken, plaatsen foto’s,
opmaak, achtergronden, fotokaders en tekstkaders. Bestellen en
presentatie. De cursus is geschikt
voor de PC, Laptop, Windows-Tablet of iPad. Voorkennis: bekend
met mappenstructuur op je computer of tablet, foto’s overzetten
van de camera naar de pc/tab/
iPad en je weet hoe je WIFI moet
instellen.

Jaarvergadering
Passage

Vinkeveen - Op dinsdag 20 februari 2018 vindt de 71ste jaarvergadering plaats. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw Maranatha, Herenweg 205
te Vinkeveen. Aanvang 19.30 uur.
Voor de pauze is het huishoudelijke gedeelte. Na de pauze komt de
heer Henk Butink met de audiovisuele show: “Het Heilige Land in
Bijbelverhalen”. Gasten zijn op deze avond van harte welkom.

Groot Mozart
concert door
het regiokoor
De Ronde Venen - Het was al langer dé grote wens van de leden
van het Regiokoor De Ronde Venen:
Nog één keer die prachtige grote
werken van Mozart zingen:
De Krönungsmesse en zijn oh zo
bekende Requiem. Welnu, dat
durfde dirigent Gert J Hans wel
aan.
Hij had in 2009 in het Amsterdamse Concertgebouw immers
met groot succes de feestelijke Mis uitgevoerd en een jaar later in de Mijdrechtse Johannes de
Doper kerk het Requiem.
Ook hij vond dit een super idee.
Aan dit concert werken 4 solisten
mee en het koor wordt begeleid
door het NASKA begeleidingsorkest. Het orkest speelt bovendien
Schuberts symfonie nr. 8 (unvollendete!) Koor en dirigent kijken
uit naar 18 februari 2018.
Dan kunt u deze schitterende
muziek beluisteren in de monumentale RK kerk Johannes de Doper, Driehuisplein1 te Mijdrecht/
Wilnis.
De kaart verkoop is reeds gestart op de volgende adressen:
Boekhandel Mondria Mijdrecht,
Drogisterij De Bree Vinkeveen,
De Read Shop Vinkeveen, Boekhandel van Kralingen Breukelen.
Kaarten á €18,- zijn ook te koop
voor aanvang van het concert in
de kerk zelf.
Tot 16 jaar gratis toegang.
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Vergaande plannen om Fort bij Uithoorn
te ‘herontwikkelen’
Maandag 5 februari jl. was er in de genieloods naast Fort bij Uithoorn een goed bezochte bijeenkomst waar plannen ten gehore en in beeld werden gebracht om het fort te gaan herontwikkelen. Anders gezegd: het willen verbouwen en exploiteren als hotel en vergader- en congrescentrum met in totaal 60 hotelkamers.
Amstelhoek - Op het terrein aan
de voorkant komt voldoende parkeerruimte en het blijft bovendien beschikbaar voor bijvoorbeeld festivals en andere activiteiten. Het fort blijft eveneens
een museumfunctie houden. In
de uitgave van deze krant op 7 februari was al summier aandacht
besteed aan de plannen van ondernemer en exploitant Mirjam
Schaap. De avond werd opgeluisterd door de aanwezigheid van
burgemeester Maarten Divendal
die zich nauw betrokken voelt bij
het onderwerp. Hij juicht de plannen om het fort te gaan herontwikkelen van harte toe, zodat het
weer gebruikt kan worden anders dan voor militaire doeleinden. Hij was trots op het feit dat
binnen de Gemeente De Ronde
Venen zes forten liggen die behoren tot de Stelling van Amsterdam en in die hoedanigheid op
de Werelderfgoedlijst staan van
de Unesco. “Van alle gemeenten
die onderdeel zijn van de Stelling van Amsterdam, heeft onze
gemeente de meeste forten. Vier
zijn er zichtbaar, zoals Fort bij Uithoorn, de andere twee zijn in het
landschap verweven,” weet Divendal. “We moeten bekijken op
welke wijze wij met dit culturele erfgoed uit begin vorige eeuw
om kunnen gaan. Dat is een belangrijke opgave, ook voor onze gemeente. De forten zijn heel
bijzonder vanwege hun functie en hun geschiedenis, maar ze
zijn ook kwetsbaar. Onderhoud
ervan en weer in gebruik, anders
dan voorheen, is een optie om ze
in stand te houden. Vorig jaar is
daar al over nagedacht door het
college en de gemeenteraad. Een
aantal factoren speelt daarbij een
rol, zoals de verschillende materialen waarmee de forten zijn opgebouwd; of er mensen bij in de
buurt wonen; is het een fort waarmee je wat wilt en kan doen goed
bereikbaar; welke mogelijkheden
zijn er zonder de authenticiteit
aan te tasten enzovoort. Kan je
het een toekomst geven op een
manier waarbij het voor eigenaren interessant en mogelijk is om
zo’n fort te onderhouden het een
openbare functie te geven? De
meeste forten in onze gemeente zijn in beheer van Natuurmonumenten. Maar bij Fort Uithoorn
zwaait Staatsbosbeheer de scepter en die heeft het verpacht aan
ondernemer Mirjam Schaap. Tot
slot is er ook nog het ruimtelijke
kader wat met de gemeenteraad
is afgesproken,” besloot de burgervader zijn introductie die verder het woord gaf aan gemeenteambtenaar Nico Röling van de af-

deling Ruimtelijke Ontwikkeling.
Na hem zou Mirjam Schaap haar
plannen presenteren hoe zij als
ondernemer het Fort (weer) een
functie wil gaan geven.
Regels en vergunningen
Door Nico Röling werd het proces
uitgelegd over de aanpassing van
het bestemmingsplan en de verdere gang van zaken tot aan de
besluitvorming van de gemeenteraad later in de tweede helft
van dit jaar. “Om het ontwerp
bestemmingsplan voor het fort
overzichtelijker en toegankelijker
te maken wordt dit losgekoppeld
van het totale plan Buitengebied.
Dat laatste biedt namelijk maar
beperkte mogelijkheden om
iets met het fort te kunnen gaan
doen. Daarom hebben we er een
apart bestemmingsplan voor in
het leven geroepen,” lichtte Röling toe die vervolgens vertelde
hoe het ambtelijke procedé dit
jaar in fasen zal verlopen. En dat is
nogal omvangrijk omdat een deel
van onmiddellijke omgeving van
het fort hierbij betrokken wordt,
waaronder ook flora en fauna onderzoek, parkeermogelijkheden
(inmiddels toegestaan), wat wel
en niet mag in en rond het fort in
relatie tot de regels die de Unesco oplegt. Maar ook of de bouwplannen aan de eisen voldoen, regels voor brandveiligheid van de
aan- en inbouw, toegankelijkheid
voor hulpdiensten, het gebruik
van het terrein, horeca- en andere vergunningen (de genieloods
heeft op dit moment een beperkte horecavergunning), kortom de
maatschappelijke uitvoerbaarheid. Maar ook een participatietraject met omwonenden, indienen en afwerken van zienswijzen, enzovoort. Tevens zal de monumentencommissie zich erover
moeten uitspreken. Na de zomervakantie dit jaar moet dit traject
goeddeels achter de rug zijn en
een voorontwerp met alle (bouw)
plannen op tafel liggen waarover de gemeenteraad zich kan
uitspreken waarna bij goedkeuring de terinzagelegging volgt.
Daar kunnen belanghebbenden en inwoners dan op reageren. Al met al duurt het dus nog
wel even voordat de ondernemer
zijn of haar eerste sloop- en daarna bouwhandeling daadwerkelijk
kan gaan uitvoeren.
Ruimtelijke onderbouwing
Mirjam Schaap vertelde tijdens
haar overigens korte presentatie dat ze al acht jaar bezig is om
een nieuwe bestemming voor
het Fort bij Uithoorn te bedenken en uitvoerbaar te maken. Sa-

men met haar vader in de vorm
van een familiebedrijf pacht zij
het fort van Staatsbosbeheer. Na
een korte intro over haarzelf gaf
zij verdere uitleg hoe de plannen tot stand zijn gekomen en op
welke wijze die in realiteit kunnen worden omgezet. “Ik heb eigenlijk niet zo veel met geschiedenis, maar toen ik hier een aantal jaren geleden kwam op het
fort had dit direct mijn hart gestolen. Vanaf dat moment heb ik mij
er toen gedachten over gemaakt
hoe je hier op een aantrekkelijke
manier een andere bestemming
aan zou kunnen geven. Het is elke keer weer een verrassing wat
het fort te bieden heeft,” geeft
Mirjam te kennen. Zij heeft zich in
de loop der tijd georiënteerd op
wat een haalbare kaart zou zijn.
Er is een haalbaarheidsstudie gedaan, er zijn bouwtechnische en
erfgoed technische rapporten
gemaakt en er is naar duurzame
energie gekeken. Architecten en
andere experts hebben hun visie erop losgelaten met tot doel
om te zien hoe je een plan voor
zo’n groot stuk erfgoed in reële
zin kan gaan invullen. Dat resulteerde uiteindelijk in een ruimtelijke onderbouwing. Gemeente De Ronde Venen, de Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed zijn bij het
bouwplanoverleg betrokken geweest. Halverwege 2017 was
het zover om een volgende stap
te maken richten een bestemmingsplan. Op basis daarvan
zijn er schetsen en verdere artistieke impressies (zie afb. 3-5) gemaakt voor de beeldvorming. Die
werden door Schaap tijdens haar
presentatie getoond waarbij zij
tevens uitleg gaf. Bij de verbouw
van, aanbouw en nieuwbouw bij
en rond het fort wordt overwegend gebruik gemaakt van beton, verduurzaamd hout, cortenstaal en glas. Overwogen wordt
tevens een vegetatiedak op de
bebouwing toe te passen. Het totale terrein omvat 11 ha waarvan
8 ha tot het eigenlijke fortterrein
behoort. Inmiddels is 3 ha grond
zuidoostelijk van het fort door
Schaap erbij gekocht als onderdeel van weiland en natuur.
Wat zijn de plannen?
Bij de toegang van het fort staat
nu een enkel woonhuis. Dat
wordt een dubbel woonhuis,
een voor de beheerder van het
fort, het andere voor de horecaondernemer die zowel het restaurant als de hotelaccommodaties zal runnen. De huidige groene genieloods wordt verduurzaamd gerenoveerd met behoud
van zijn authenticiteit, maar krijgt
meer ramen en deuren plus een
terras. Er wordt een (café)restaurant in gevestigd met een landwinkel. Tegenover de genieloods,
aan de andere kant van de toe-

gang, wordt in stijl een ‘Troepenloods’ gebouwd die wordt voorzien van tien ruime hotelkamers.
Vanuit die locatie kijkt men uit
over de fortgracht. Een andere
plaats om de nacht door te brengen is in het fort zelf waar in de
gewelven tien hotelkamers zijn
voorzien. De andere ruimten blijven in originele staat. Nog een
idee is om een deel van de grond
vóór het fort te verwijderen zodat
er een (groter) plein ontstaat, dat
Terraplein wordt genoemd. Dat
deel wil men met glas overkappen om er een Terrazaal (voor vergaderdoeleinden) van te maken.
Er is nog een ‘Terraplein’, te weten
het binnenplein tussen de fortmuren wat men in originele staat
wil laten en waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Het
huidige (lage) terrein dient nu
nog als festivalterrein, o.a. voor
het Vogelvrij Festival een keer per
jaar, maar het wordt straks (ook)
parkeerterrein voor ruim 200 auto’s. In de hoek van dat terrein (bij
de Ringdijk 2e Bedijking) is een
vorm van een ‘waterspeeltuin’ gepland. Tot slot zijn er op de ringdijk rondom het fort (het Glacis)
vier zogeheten ‘manschappenverblijven’ gepland, eveneens
voor hoteldoeleinden. Dat is een
stilte- en tevens natuurgebied.
“Daar kom je om te logeren, om
uit te kijken over het weidelandschap en om tot rust te komen.
Dat noemen wij de ‘stille kant’; de
andere kant van het fort is de ‘levendige kant met tevens een museumfunctie. Bepalend zijn de
zichtlijnen die onderdeel zijn van
het fort waarmee de verdediging
en het schootsveld werden geregeld.
Op die manier kan je dan ook
prachtig de omgeving gericht in
beeld brengen en beleven. Het
doel is het duurzame behoud van
het fort met recreatie op het snijvlak van natuur en erfgoed. Het
is het zoeken naar de balans tussen levendigheid en stilte,” besluit
Mirjam haar presentatie. De bedoeling is het fort met zijn omgeving te exploiteren, als het even
kan zonder dat er subsidie nodig
is en het als zodanig ook uit voorbije tijden te blijven ervaren. Na
afloop van de presentaties was er
een vraag- en antwoordkwartiertje ingeroosterd. Maar dat viel letterlijk in het duister omdat door
overbelasting binnen in de loods
de stoppen uit de elektriciteitskast vlogen. Vragen over bijvoorbeeld de financiering, de concessies waar je als ondernemer bij dit
soort historische gebouwen tegenaan loopt, wanneer ongeveer
de eerste renovatieactiviteiten
kunnen plaatsvinden, of elke omwonende blij is met het project
en dergelijke, zullen tussentijds
of bij een volgende gelegenheid
aan de orde komen. Dat houdt u
van ons dus nog te goed.
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Hoge mate van klantvriendelijkheid

Onderscheiding voor
Biemond & Van Wijk

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183

Maak carrière in bloemenexport

Kom werken bij Adomex
Internationaal

Haat en liefde in de polder

Die zwanen weer…..
U weet het vast nog wel: man
zwaan op het weiland tegenover mij liet in juni 2017 vrouw
zwaan alleen modderen met
6 pullen. Vrouw zwaan kon
ze natuurlijk niet in haar eentje bij elkaar houden en bewaken. Dus na vier weken waren
er nog maar 2 jonge zwaantjes
over. Die heeft ze groot gekregen. In oktober wordt het tijd
voor ouderzwanen om hun
jongen te verjagen. Die moeten dan voor zichzelf gaan zorgen. Maar ‘mijn’ vrouw zwaan
kon dat natuurlijk niet alleen.
Dus ik zag ze elke dag als trio
rondzwemmen: twee jonge
dieren en de volwassen vrouw
zwaan. Rustig en bedaard, alsof het zo hoorde. Elke dag kwamen ze ook even in mijn vijver,
zodat ik ze heel goed kon volgen. Toen werd het 2 januari.
Weer drie zwanen in mijn vijver, zoals elke dag. Ik kijk altijd
met medeleven naar ze. Maar
opeens: verbazing. Ik zag niet
2 jonge zwanen en een volwassen vrouw zwaan. Nee,
ik zag twee volwassen zwanen en één jonge. De volwassen zwanen waren de man en
de vrouw van vorig jaar! En ze

deden alsof alles heel normaal
was. Af en toe begonnen ze
zelfs even aan een balts ritueel.
De bewegingen en dansjes die
zwanen doen als ze zich voorbereiden op de paring. Met
hun mooie lange slanke halzen maken ze samen een hart.
Zwanen zijn romantisch… Na
5 weken zijn ze er nog steeds
alle drie. Man en vrouw grazen
vaak dicht bij elkaar. De jonge zwaan meestal op een afstandje. Waar de andere jonge zwaan is gebleven weet
ik niet. In augustus schreef ik:
“Wat is dit voor een man? Is hij
te lui, te dom of ziek?”. Ik hoopte natuurlijk dat het goed zou
komen. Maar hoe zat het nu
echt? Ik sprak een zwanenkenner. Hij vertelde dat de jongen vorig jaar wel heel laat waren. Misschien was het eerste
legsel mislukt. En als het eenmaal juni is kan de man in de
rui raken. Dan kan hij niets, in
elk geval niet vliegen en jagen.
Dus misschien toch een beetje ziek? Er blijft één grote vraag
over: Zou het dit jaar goed komen met het zwanenpaar?
Catherine

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Zaterdag 17 en zondag 18 februari

Feestelijke open dagen
bij Camperhuren.nl
Regio - Camperverhuur Amsterdam is verhuisd van Amstelveen
naar Aalsmeer en gaat verder onder de nieuwe naam Camperhuren.nl. Om dit heuglijke feit te vieren en bestaande én nieuwe klanten kennis te laten maken met
het bedrijf zijn er aanstaande zaterdag 17 en zondag 18 februari
feestelijke open dagen van 10.00
tot 16.00 uur.
Camperverhuur Amsterdam bestaat al sinds 2008 en werd opgericht door Ernst Rauwenhoff. Zijn
uit de hand gelopen hobby kreeg
een vaste plek in een loods aan
de Legmeerdijk 222 in Amstelveen. Er werd gestart met de verhuur van drie luxe en comfortabele campers, maar al snel werd
de vraag naar campers groter. Na
bijna tien jaar is Camperverhuur
Amsterdam uit de loods op de
Legmeerdijk gegroeid en bleek
een verhuizing én naamswijziging een logische vervolgstap.
Vanaf december 2017 jongstleden heeft het bedrijf haar intrek genomen in een bedrijfspand aan de Turfstekerstraat 26
te Aalsmeer - gelegen op bedrijventerrein Hornmeer - en gaat
zij verder onder de naam Cam-

perhuren.nl. Op de gelijknamige
nieuwe website www.camperhuren.nl staan alle mogelijkheden
en typen campers uitgebreid beschreven. Komend seizoen heeft
Camperhuren.nl maar liefst dertig jonge en luxe campers in de
verhuur. Naast de verhuur wordt
er ook een markt bediend voor de
verkoop van én bemiddeling in
luxe campers. Om de verhuizing
en naamswijziging bij bestaande en nieuwe klanten onder de
aandacht te brengen organiseert
Camperhuren.nl twee feestelijke
open dagen op zaterdag 17 en
zondag 18 februari aanstaande.
Tijdens deze open dagen zijn alle campers te bezichtigen, staan
de medewerkers klaar om vragen te beantwoorden, kunt u genieten van een lekker hapje en
drankje en zijn er mooie acties.
Bovendien staan er kraampjes
met informatie over diverse bestemmingen. Ideaal voor wie zich
nog aan het oriënteren is op een
mooie campervakantie.
Persoonlijke begeleiding
Een nieuwe plek en nieuwe naam,
maar met de oude vertrouwde
service. Zo is er altijd persoonlij-

Regio - Op zoek naar een carrière
in de bloemenexport? Kom werken bij Adomex International: Dynamisch? Commercieel Internationaal? Een gevarieerd klantenpallet? Werken bij Adomex biedt
het je!
Adomex International B.V. is een
dynamisch bedrijf dat decoratief snijgroen importeert vanuit
de hele wereld. Deze producten
worden voornamelijk verkocht
aan exporteurs op de bloemenveilingen in Nederland. Adomex
International heeft een platte organisatiestructuur en samen met
circa 100 collega’s wordt gezorgd
voor een goede dienstverlening
aan de klanten.
Er heerst een prettige bedrijfscultuur. Met het oog op de toekomst
en om aan de groeiende vraag
van de klanten te kunnen voldoen wordt hard gewerkt aan de
verdere professionalisering van
het bedrijf. En Adomex groeien,
ook daarom zijn er regelmatig vacatures en is het bedrijf continue

op zoek naar nieuwe collega’s.
In Nederland heeft Adomex
drie vestigingen: in Rijnsburg,
Aalsmeer en Naaldwijk. Voor deze locaties zijn er verschillende
vacatures, zoals boxchef, logistiek medewerker(s), chauffeur en
scholieren voor de functie van logistiek medewerker. Kijk op de site www.adomex.nl (werken bij)
voor alle vacatures.
Geïnteresseerd geraakt in een
vacature bij Adomex? Stuur dan
vooral een open sollicitatie. Beschrijf daarin wat voor functie je
zoekt, welke ervaring je hebt en
waarom je graag voor Adomex
wilt werken: Dan ben jij wellicht de collega die het bedrij
zoekt! Reageer en stuur je sollicitatie aan hrm@adomex.nl t.a.v.
Anuschka Buhrs, telefoon 0297381291.
Het Adomex hoofdkantoor is gehuisvest aan de Randweg 119a in
Uithoorn. Telefoon: 0297-381180,
fax: 0297-381185, website: www.
adomex.nl.

Zaterdag 17 t/m zondag 25 februari:

Huishoudbeurs in de RAI
in Amsterdam
Regio - De Huishoudbeurs in
RAI Amsterdam weet sinds 1950
wat vrouwen beweegt en is het
grootste vriendinnenfeest van
Nederland! Je vindt er de laatste
trends en ontwikkelingen op het
gebied van mode, verzorging,
wonen, vrije tijd, culinair, gezondheid, workshops en nog zoveel
meer! In 2018 vindt deze plaats
van 17 t/m 25 februari.
De beurs is dagelijks geopend
van 11.00-18.00 uur en op donderdag 22 en vrijdag 23 februari
van 11.00 – 22.00 uur. Van woensdag 21 t/m zondag 25 februari
hebben bezoekers van de Huishoudbeurs op dezelfde dag gratis toegang tot de Negenmaan-

denbeurs. Er is van alles te beleven: artiesten, modeshows,
speeddaten, workshops, happy healthy villa, huisdierenplein,
creatief paviljoen, DIY Xperience, mainstage, pasan clourfestival, the catwalk, woonatelier en
nog veel meer. U hoeft zich zeker niet te vervelen. In samenwerken met de Huishoudbeurs zijn
er voor de lezers van de Nieuwe
Meerbode zes gratis toegangskaarten. Wat moet u er voor doen:
De eerste zes die het woord HUISHOUDBEURS ons mailen: redactiemijdrecht@meerbode.nl, ontvangt van ons per mail de toegangskaart. Hoort u niets was u
te laat.

V.l.n.r. eigenaar Ernst Rauwenhoff, Bernadette Out en Rogier
Faber. Foto Camperhuren.nl.jpg
ke begeleiding, vóór en desgewenst tijdens de reis, zodat de
klant onbezorgd op reis kan. Ook
kan er tijdens de reis een handige
app geraadpleegd worden waarin een heleboel praktische informatie te vinden is. Daarnaast kunnen er allerlei pakketten worden
bijgeboekt. Van een snackpakket of rijk gevulde koelkast, tot
opgemaakte bedden, een handdoekenpakket of huishoudpakket. Zelfs fietsen, een tuintafel
met stoelen, reisgidsen of eindschoonmaak behoren tot de mo-

gelijkheden. De campers tenslotte zijn van alle gemakken voorzien, waaronder standaard een
luifel, fietsendrager en volledige
keukeninventaris.
Om dit alles in goede banen te
leiden en de campers voor elke
klant weer piekpijn op te leveren
is er ook goed personeel nodig.
Door de groei van Camperhuren.nl zijn zij op zoek naar nieuwe parttime krachten, zowel allround medewerkers als schoonmakers/schoonmaaksters. Op de
website staat meer informatie.

Regio - Smart en Mercedes-Benz
dealer Biemond & van Wijk met
vestigingen in Aalsmeer en Haarlem is onderscheiden met de
Klant Nr. 1 medaille omdat het
bedrijf opvalt door de zeer hoge
mate van klanttevredenheid. Dit
heeft topprioriteit bij MercedesBenz Cars. Klanttevredenheid is
namelijk de basis voor een ‘Best
Customer Experience’. Daarbij
zijn tevreden klanten belangrijke
merkambassadeurs. Klanttevredenheid is vooral belangrijk omdat dit hét startpunt voor loyaliteit is. Daarom onderzoekt Mercedes-Benz Cars de mate van tevredenheid van klanten al meer
dan 20 jaar. Via online vragenlijsten kunnen klanten zich uitspreken over de kwaliteit van de
dienstverlening van MercedesBenz Cars. Ook kunnen ze verbeterpunten aangeven. Zo vervullen klanten een actieve rol bij het
verder verbeteren van de dienstverlening van het merk.

De klant altijd op Nr. 1
De essentie van Klant Nr. 1 is dat
klanttevredenheid structureel is
geïntegreerd in alle processen
bij een dealerbedrijf. Alles moet
kloppen: van eerste contact,
proefrit en offerte tot de aflevering van de auto en daarna de uitvoering van onderhoud en reparatie. Alle Mercedes-Benz medewerkers worden hier intensief op
getraind.
Hoge waarderingscijfers
Bij de uitreiking van de Klant Nr.
1 Awards bleek wederom dat de
complete Mercedes-Benz Cars
organisatie zeer goed scoort als
het gaat om de kwaliteit van de
dienstverlening. Smart en Merce-

des-Benz dealer Biemond & van
Wijk met vestigingen in Aalsmeer
en Haarlem kreeg hoge waarderingscijfers van zijn klanten. Daarvoor kreeg Jacco Biemond van
Biemond & van Wijk de Klant Nr.
1 medaille overhandigd.
Biemond over de onderscheiding: “Wat we bij Smart doen is
kort en krachtig samen te vatten: onze complete, toegewijde teams in Aalsmeer en Haarlem bieden van verkoop tot onderhoud en reparatie service van
Mercedes-Benz niveau en daarbij koesteren we de warmte en
de charme van het familiebedrijf.
Door de combinatie van dat gevoel en premium service hebben
we met Smart een trouwe klantenkring opgebouwd. Vooral in
Haarlem komen de compacte en
wendbare city cars van smart perfect tot hun recht.”
Voor elfde keer
De Mercedes-Benz Klant Nr. 1
Awards werden dit jaar voor de
elfde keer toegekend. Eberhard
Kern, Managing Director Mercedes-Benz Cars Nederland, reikte
de prijzen uit en zei daarbij het
volgende: “De complete Nederlandse dealerorganisatie zet zich
dagelijks in om ons merkmotto ‘Das Beste oder Nichts’ waar
te maken. Dat doen we met topproducten en met service van het
hoogste niveau. Onze dienstverlening is allesomvattend en ontzorgend. En we zorgen ervoor dat
onze klanten zich thuisvoelen bij
Mercedes-Benz. We zijn trots op
de hoge cijfers die we van onze
klanten krijgen. Toch zien we die
vooral als startpunt. We blijven
ook in 2018 werken aan nóg beter.”

Het team van Biemond & van Wijk krijgt de Klant Nr. 1-medaille overhandigd. Van links naar rechts: Dennis van Grieken (Service manager personenauto’s Aalsmeer), Norbert Schmitz (Sales manager personenauto’s
Aalsmeer), Eberhard Kern (Managing Director Mercedes-Benz Cars Nederland), Jacco Biemond (Algemeen Directeur), Eric Eldering (Marketing manager) en Tjapko Postma (Sales manager personenauto’s Haarlem).

De Veenmollen
bezoeken de Olievaar
Regio - De Veenmollen ofwel
de jeugdnatuurclub van het IVN
trekt één keer in de maand de
natuur in. Er wordt van alles gedaan: uilenballen pluizen, waterdiertjes bestuderen, bomen knotten, bootje varen, natuurspeurtochten , nestkastjes timmeren,
etc. Dit keer gingen de Veenmollen op bezoek bij kinderboerderij de Olievaar in het Libellebos.
De Veenmollen hebben geholpen met het voeren van de dieren, poep ruimen, vegen en allerlei andere klusjes die gedaan
moeten worden op de boerderij.
Het was heerlijk weer en tot slot

was er nog tijd om verstoppertje te doen en in de speeltuin te
spelen. Het was nog maar februari maar de jassen en mutsen gingen uit want van actief buiten zijn
krijg je het lekker warm. De Veenmollen is bedoeld voor kinderen
in groep 5, 6 7 of 8 die graag buiten in de natuur zijn. We komen
een keer per maand op zaterdagmiddag bij elkaar voor een nieuw
avontuur. Het lidmaatschapsgeld
bedraagt €25,- per jaar. Naast het
lidmaatschap krijgen de kinderen
de RondUit (het blad van het IVN)
en een club T-shirt van “De Veenmollen”.
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Betaalbare locatie voor bijeenkomsten, feestjes en partijen

‘Follow your heart’ in het Paradijs
Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com
OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere
toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners
omdat we geloven dat dit verantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.
We financieren educatieprojecten waaraan mensen werken die we
kennen of waarmee mensen die wij kennen warme banden hebben.
En we werven fondsen onder mensen die ons heel goed of juist nog
niet kennen. Daarom zijn wij naar het Veenlanden College gestapt
om te vragen of zij ons willen steunen. Dat bleek niet aan dovemans
oren gericht: het VLC had meteen een heel leuk project voor ons!

Leerlingen VLC starten
eigen bedijf
Afgelopen najaar hebben de
brugklasleerlingen van het
Veenlanden College deelgenomen aan een prachtig project.
De opdracht aan de jonge leerlingen was om een eigen bedrijf op te starten en daarmee
een product of dienst te verkopen wat tot een winstgevende
onderneming zou leiden. De
winst die de bedrijfjes zouden maken zou geschonken
worden aan een aantal goede
doelen. Één daarvan was onze
stichting en omdat wij dit zo’n
fantastisch initiatief vonden
hebben wij er het thema ‘Lokaal voor een Lokaal’ aan gehangen om voor de leerlingen
tastbaar te maken waar ze zich
voor inzetten. De kinderen waren kennelijk erg geinspireerd
want de opdracht werd heel
professioneel aangepakt. Zo
bestonden groepen uit heuz
management teams met bijbehorende directeursfunctie
en bijvoorbeeld een operations
manager. Er werden serieuze

producten zoals jam, cupcakes
en armbandjes verkocht of
diensten zoals flessen recyclen
en heitjes-voor-een-karweitje
geleverd. Aan het einde van
het project hielden de bedrijfjes zichzelf een spiegel voor in
de feedback sessies, waarin ze
zichzelf konden afvragen wat
er goed en fout was gegaan. Ik
mocht namens onze stichting
de eindpresentaties van de bedrijfjes bijwonen en het geld in
ontvangst nemen.
De brugklassers van het VLC
hebben €430,- voor ons verdiend!
Daar zijn wij als stichting reuze
trots op! De leerlingen hebben
allemaal heel hard en serieus
gewerkt aan hun projecten. Nu
is het tijd dat wij heel hard en
serieus aan de onze gaan werken! Daarover leest u meer in
onze volgende columns.
Brugklassers van het Veenlanden College: hartelijk dank!
Rieneke Wabbijn

Verkiezingscampagne
Seniorenpartij gestart
De Ronde Venen - Zaterdag 10
februari jl. is de verkiezingscampagne van de Seniorenpartij De
Ronde Venen van start gegaan.
Het campagneteam is begonnen
met het bezoeken van de kernen
om de flyers met het verkiezingsprogramma te verspreiden. Op
de flyers staan de belangrijkste
punten van de partij. Wij zijn een
nieuwe lokale partij die de leefbaarheid voor iedereen wil verbeteren. Wij zijn geen partij voor
oude mensen, maar voor mensen

die op een prettige manier oud
willen worden. Een kort overzicht
van onze belangrijkste punten:
Seniorenbeleid: Er dient een weloverwogen seniorenbeleid te komen. Dit beleid moet bij één wethouder worden ondergebracht
Zorg en welzijn:De Seniorenpartij streeft naar een voor een ieder
goed bereikbare Huisartsenpost
(HAP) en de openstelling van een
(lokale) apotheek in de avonduren en de weekenden. Armoede
en eenzaamheid: Wij willen senio-

het aantal uit de opgave van de
reservering.
Follow your heart
“We zijn al sinds 2015 in de markt
voor dit concept in ‘het Paradijs’ en het gaat boven verwachting. Zodanig, dat ik per 1 december vorig jaar mijn vaste baan
heb opgezegd om mijn handen
meer vrij te hebben voor de toenemende reserveringen. We krijgen steeds meer aanvragen. Vanaf 2015 doen Dick en ik dit ‘erbij’
Mijdrecht - Veel inwoners zijn ro per (aanwezige) gast in reke- omdat het bloed toch kruipt waar
er al mee bekend dat ‘het Para- ning gebracht. Dit is inclusief bier het niet gaan kan,” vertelt Carodijs’, de locatie achter de Peanut van de tap (Amstel bier) aan de lien. Dat is merkbaar; ze heeft
bar aan Hofland, heel veel mo- bar, een goede wijn en frisdrank, 25 jaar horeca-ervaring waarvan
gelijkheden biedt voor het or- inclusief bittergarnituur. Overi- bijna 15 jaar in de bekende Padganiseren van feestjes, bruilof- ge snacks en hapjes en eventu- denstoel aan het Hofland, wat
ten, verkiezings-, buurt- en fa- eel wat lekkers voor bij de kof- nu Peanuts Bar heet en door een
miliebijeenkomsten, jubilea, ver- fie kan men desgewenst zelf (la- andere ondernemer wordt gegaderingen, recepties, product- ten) regelen of dat na opgaaf wat exploiteerd. “Dick en ik zien dit
presentaties, workshops, kinder- men wil door ‘het Paradijs’ laten als een kroon op onze fijne relapartijtjes, babyshowers, cursus- verzorgen. Tevens kan er muziek tie onder het motto ‘follow your
sen, kooklessen, een high tea en worden geregeld met het aanwe- heart’ – toevallig ook helemaal
wat al niet. Zelfs voor condole- zige DDJ muzieksysteem waarance gelegenheden kan ‘het Pa- in 20.000 nummers zijn opgeslaradijs’ worden benut. Voor parti- gen. Er zijn op verzoek ook discoculieren en bedrijven een in al- lampen die gekoppeld zijn aan
le opzichten sfeervolle en goed de muziek en daarin mee bewebereikbare plaats om met elkaar gen. Al met al kan zo een leuke
iets te vieren, van gedachten te ondersteuning van een feestje
wisselen of gevoelens te delen worden gerealiseerd. Een feestje
waarvoor men ruim de tijd krijgt. wordt bij ‘het Paradijs’ over het alDaarbij is keuze uit diverse mo- gemeen gezien tijdens het weekgelijkheden waar het de ‘verzor- end in een tijdsbestek van 20.00
ging’ van het gezelschap betreft. tot 01.00 uur. Desgewenst kan
Dat is in handen van Carolien en men vrijblijvend een optie nehaar man Dick Uittenbogaard die men op een datum totdat een de‘het Paradijs’ sinds 2015 exploite- finitieve keuze is gemaakt.
ren. Omdat Dick een vaste baan
heeft, is Carolien degene die zich Seniorencafé
voornamelijk bemoeit met de ac- Maar er is meer, want Carolien ortiviteiten in ‘het Paradijs’. De loca- ganiseert in ‘het Paradijs’ ook setie is zonder bijkomende horeca- niorenmiddagen in de vorm van
voorzieningen af te huren voor een gezellig café. Dat is voor deze
zowel kleine groepen vanaf 20 tot doelgroep geopend op dinsdag-,
25 personen, als de wat grotere woensdag- en donderdagmid- Vervolg van de voorpagina.
tot maximaal 90 gasten. Dat kost dag van 15.00 tot 19.00 uur. Gasper dagdeel 75 euro (excl. btw). ten ‘op leeftijd’ zijn altijd van har- Joris Kneppers geeft verder aan:
Hierbij gaat het om vergaderin- te welkom. Bent u met z’n vieren “De afgelopen jaren heeft de fogen, bijeenkomsten, workshops dan kunt u ook gezellig een kaart- cus van de leden vooral op het
en dergelijke. Het is mogelijk om je leggen. Wie boven de 65 jaar is werk van de fractie gelegen, terdaarbij zelf dranken en hapjes te betaalt voor een glas bier op die wijl de doelstellingen voor de
regelen (bijv. via een cateraar). tijdstippen 2 euro. Misschien zijn vereniging breder zijn. Dit hoeft
Het Paradijs heeft eveneens een er wel mensen die op een of an- geen probleem te zijn wanneer
ingebouwde professionele keu- dere manier een keer hun verjaar- de vereniging maar netjes haar
ken en ook die kan desgewenst dag willen vieren of dat met een ledenvergaderingen organiseert
gebruikt worden. Eventueel kun- groot gezelschap willen doen. en de boeken bijhoudt. Het vorinen Carolien en/of Dick apart Dat kan in ‘het Paradijs’ volop ge bestuur, waar ook dhr. Koorn
worden ingehuurd om te assiste- op zaterdag- of zondagmiddag. onderdeel van is geweest, had de
ren en te zorgen dat de versnape- Daarvoor wordt 15.00 euro p.p. afgelopen twee jaar meer kunringen al gereed staan voordat de gerekend inclusief 2x bitterbal- nen bereiken met de vereniging.
gasten komen en om het te ser- len, bier, wijn, fris en binnenlands Wij hebben daar als fractie op poveren. Zij kunnen op verzoek ook gedistilleerd. Ook hierbij worden litiek gebied geen last van gede ruimte versieren als dit nodig geen zaalhuur en personeelskos- had, want dat draait los van elis. Voor feesten en partijen, waar- ten in rekening gebracht. Caro- kaar. Maar op ledenvergaderinbij horeca en bediening om de lien en Dick verzorgen dit zelf. Er gen bleek dat er vanuit het behoek komt kijken, worden geen hoeft uitsluitend te worden be- stuur vooral veel verenigingszaalhuur en personeelskosten be- taald voor gasten die daadwerke- werk bij de fractie neergelegd
rekend maar wordt 20 tot 25 eu- lijk zijn geweest en niet volgens werd, iets wat met de volle agen-

passend in de Valentijn gedachte.
Daarbij zien we de locatie als een
‘paradijs’ waarin we ons gelukkig
voelen als we erin bezig zijn. Anders gezegd, wij volgen ons hart.
Dat willen we ook als zodanig uitdragen. (Carolien is in 2015 met
Dick getrouwd. Red.). Maar nu ga
ik mij er volledig aan wijden, met
een baan erbij werd het mij teveel. Bovendien is het heel leuk
om het te doen en je ziet de jonge mensen van vroeger die in de
Paddenstoel kwamen weer terug
nu ze wat ouder zijn bij een feestje of een zakelijke gebeurtenis.
Dat wordt weer rondverteld met
het gevolg dat ook andere mensen die niet weten wat we hier te
bieden hebben, contact met ons
opnemen,” laat Carolien weten.
Wie meer wil weten kan ook eerst
de website bezoeken, www.paradijs-mijdrecht.nl met een link
waarop men tevens een virtuele
rondgang door ‘het Paradijs’ kan
maken om te zien hoe de locatie eruit ziet. Bellen kan natuurlijk
ook met Carolien: 06-20565331.
Tevens bereikbaar via Facebook/
paradijs.mijdrecht. Hofland 33,
3641 GA Mijdrecht.

Lijst 8 Kernen:

Kieslijst gewoon geldig
da van raadsleden natuurlijk niet
mogelijk is. Na oproep van leden
is ongeveer een half jaar geleden
om een bestuurswissel verzocht,
om ook binnen de vereniging
weer nieuwe stappen te gaan
zetten. Dhr. Koorn is toen vrijwillig afgetreden als bestuurslid. Helaas is de overdracht daarna minimaal geweest, dus hebben we
met veel moeite een nieuwe ledenlijst samengesteld. Daarbij was onduidelijkheid over enkele leden of ze nog wel lid waren van de vereniging. Mogelijk
is daar verwarring ontstaan over
het lidmaatschap van dhr. Koorn,
maar daar is netjes achteraan gebeld. Helaas is dat contact pas gelukt op de avond van de vergadering zelf.”
Elders in deze krant kunt u lezen
welke kandidaten op de kieslijst
staan.

ren in beeld krijgen die in armoede of eenzaamheid leven, zodat
daar hulp geboden kan worden.
Huisvesting: Meer bouw van betaalbare seniorenappartementen
(koop en huur). Nieuwe woonvormen moeten worden gestimuleerd. Veiligheid: Ouderen moeten zich thuis en op straat veilig
voelen in de Gemeente. Om de
leefomgeving veiliger te maken
en te verbeteren zal er meer aandacht moeten worden besteed
aan het onderhoud van het groen
en andere openbare ruimten.
Op hun website kunt u alle verkiezingsitems vinden www.seniorenpartijdrv.nl. Heeft u vragen,
mail hen dan op: info@seniorenpartijdrv.nl

Vlinderbos groep 8 naar de Efteling
Regio - Wilnis - Inmiddels een traditie: groep 8 leerlingen van Jenaplanbasisschool Vlinderbos gaan
tijdens een studiedag van de leerkrachten naar de Efteling, een uitje dat georganiseerd wordt door
ouders.
Donderdag 8 februari was het
voor de huidige groep 8’ers zover! Door sponsoring van ouders
en een bijdrage van school konden de kinderen door een touringcar van Wintours naar de Efteling worden gebracht. Om 11.00

uur kwamen we aan in het pretpark, gauw de tassen naar het
verzamelpunt brengen en iedereen kon zijn eigen gang gaan.
Het weer was fantastisch, fris,
windstil en met zon, een cadeautje! Af en toe zag je de blije kinderen langsrennen. De een ging
wel zes keer in de Baron, de ander deed alle ‘reizen’ in Symbolica
en weer anderen vermaakten zich
met Joris en de Draak. Rond 13.30
uur was het tijd voor een patatje
met snack en frisdrank, wederom

uit het potje van sponsors! Daarna nog snel een paar uur het park
in. Rond 16.30 uur werd het toch
echt tijd om het park weer te verlaten, helaas. De bus stond al lekker opgewarmd voor ons klaar,
dvd’tje erin en op weg naar huis.
Wat een geweldige groep 8’ers.
De organisatie en begeleiders kijken met een blij en warm gevoel
terug op een super geslaagd bezoek aan de Efteling! Eén van de
eerste mooie afsluitingen van een
basisschoolperiode!
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Bouw zwembad Abcoude:

bouwen en exploiteren van Het
Sporthuis Abcoude, met een
zwembad en een sportzaal met
twee gymzalen en een ontmoetingsruimte, en wat de rol van de
gemeente hierin kan zijn. Deze
businesscase is door de gemeente beoordeeld met een contra expertise en na verschillende presentaties aan de raad is het plan
gendom van de Stichting Abcou- voor Het Sporthuis Abcoude uitde Sport en biedt ruimte aan de gemond in een Burgerinitiatief,
vier basisscholen van Abcoude ondertekend door 3.500 inwoen een aantal verenigingen: gym- ners van de gemeente, dat aan
nastiek, volleybal, badminton en de gemeenteraad is voorgelegd
judo. De Kees Bonzaal is sterk ver- en op 28 september 2017 is aanouderd en voldoet niet meer aan genomen.
de normen. De scholen kunnen
er nog tot eind 2019 terecht, dan Wat draagt de gemeente bij?
stopt het gymonderwijs daar. Het burgerinitiatief is een raadsToen indertijd werd besloten om voorstel waarin de gemeente geHet Meerbad te slopen voor nieu- vraagd wordt bij te dragen in de
we appartementen, is in het be- realisatie en exploitatie van een
stemmingsplan rond het nieuw zwem/gym gebouw: Het Sportte bouwen NS station Abcoude huis Abcoude. De investeringsopgenomen dat het zwembad én kosten voor Het Sporthuis AbDe Kees Bonzaal hun plaats zou- coude te bouwen bedragen €8,5
den krijgen naast het NS Station mln. en er is een jaarlijkse exploiAbcoude. Echter, de voortgang tatiebijdrage nodig. De gemeenvan de nieuwe appartementen te heeft het volgende besloten
(Midreth ging failliet) als ook de om daarmee het initiatief van
inkomsten van de nieuw te bou- ruim 3.500 inwoners van de gewen wijk De Winkel leken tegen meente te faciliteren:
te vallen. Reden waarom in 2009 - 3,6 mln bijdrage van gemeenhet plan voor het gecombineerte en het Rijk voor de gymzade zwem/gym gebouw en 18
len basisscholen, tezamen een
woningen, dat € 12,5 mln moest
sportzaal.
gaan kosten, in de ijskast is gezet. - Gemeente betaalt 40 jaar geen
De Stichting Zwembad Abcoude
huur voor de gymzalen, alleen
is toen gaan strijden voor het zo
de onderhouds-/onderwijsbijlang mogelijk openhouden van
drage
Het Meerbad, dat is gelukt tot - 4,4 mln leent de stichting bij
1-1-2016. Verder drong de SZA
BNG, met borg van de gemeentezamen met vele inwoners uit
te. Deze lening wordt in 40 jaar
Abcoude en omgeving en polidoor de stichting afgelost.
tieke partijen aan op een nieuw - 0,5 mln eigen bijdrage door de
zwembad in Abcoude.
SAS (uit verkoop Kees Bonzaal)
- Gemeente geeft stichting de
Onderzoek
grond aan de Spoorlaan in erfDe gemeente heeft toen aanpacht (voor €100,- per jaar, net
gegeven dat dit zou worden beals in Wilnis)
keken als er eerst een haalbaar- - Gemeente geeft per jaar een
heidsonderzoek en daarna een
(geïndexeerde)
exploitatiebusiness case zou worden gebijdrage van €125.000,- (Het
maakt. Vanuit (toen nog) raadslid
Meerbad ontving tot sluiting
Goldhorn kwam het advies om
€100.000,- per jaar). De eisen
in deze business case op te trekvoor duurzaamheid en enerken met SAS, want de gemeengiezuinigheid voor het nieuwe
te zocht ook naar een oplossing
gebouw zijn hoog. Ook de gevoor de schoolgym van de basisbruiksvriendelijkheid voor de
scholen.
inwoners van 0-99 en de redeIn 2016 is het haalbaarheidsonlijk centrale ligging zijn belangderzoek voor het zwembad gerijk. Het programma van eisen
daan en in 2017 is de business
is in nauwe samenwerking met
“Het Sporthuis Abcoude” gede toekomstige gebruikers opschreven door de SZA en de SAS,
gesteld. Het gebouw wordt ontmet hulp van deskundigen. Deworpen door architectenbuze businesscase beschrijft het
reau Alberts & Van Huut.

Financiële zekerheid
risico’s voor de gemeente?
Vervolg van de voorpagina.

Uitkeren van voorschotten
Overigens heeft de Stichting
Zwembad Abcoude al voorschotten gevraagd en gekregen om de
kosten van advisering te kunnen
betalen. Verder heeft het college aangegeven zich sterk te willen maken om geen bouwleges
in rekening te brengen. Het college heeft de gemeenteraad inmiddels in een opinienota laten weten dat het totaal voor de
voorbereidingskosten maximaal
€700.000,- mag bedragen. Dit bedrag uit de gemeentelijke kas is
bedoeld om de kosten te dekken
voor het inschakelen van een architect, een bouwkundig bureau,
constructie, adviseur installaties
en het projectmanagement. Voor
het uitkeren van die voorbereidingskosten zou de gemeente financiële zekerheid willen door
de grond onder de Kees Bonzaal
als onderpand in bezit te krijgen.
Daar zou dan later - na sloop van
de Kees Bonzaal - woningbouw
moeten plaatsvinden.

3.000 mensen tekenden vorig
jaar het Burgerinitiatief.
Toelichting:

Wat is nu precies het sportgebouw inclusief zwembad?
Het nieuwe sportgebouw, op
de hoek Spoorlaan/Bovenkamp
te Abcoude, bestaande uit een
zwembad, twee gymzalen en
een sportkantine (met gelegenheid voor biljarten, kaarten en
vergadering) wordt een accommodatie voor, door en met inwoners en ondernemers uit Abcoude en omgeving. Vóór de mensen in Abcoude die graag zwemmen en een binnensport beoefenen, dóór de stichtingen Zwembad Abcoude (SZA) en Abcoude
Sport (SAS) met haar bestuur bestaande uit vrijwilligers uit Abcoude, Baambruggge en Vinkeveen, en mét inwoners en ondernemers die graag een bijdrage willen leveren aan het nieuwe sportgebouw, bijvoorbeeld
door vrijwilligerswerk te doen
of middels een financiële bijdrage. De doelgroepen zijn de inwoners van 0 tot 99 jaar en het baPolitieke keuze “verzilveren”
Als het aan de gemeente ligt, zou sisonderwijs in Abcoude. Ruim
op 15 maart al €360.000,- aan 700 kinderen gymmen twee keer
voorschotten naar de stichting per week. De zalen bieden volmoeten zijn overgemaakt. Dat is op ruimte en ook een natte gym10 procent van de totale, eenma- les behoort straks tot de mogelige investeringsbijdrage. De be- lijkheden om alle schoolkindelangrijkste vraag blijft of er door ren voldoende uren te kunnen
een meerderheid van de raad laten sporten. Het zwembad is
wel opnieuw voldoende zeker- een wedstrijdbad, dus geschikt
heid wordt ingebouwd om er ab- voor de waterpolovereniging en
soluut zeker van te zijn dat er la- zwemvereniging, maar ook om
ter geen extra gemeentelijke be- banen te trekken, en, vooral om
dragen nodig zullen zijn voor de zwemlessen te geven zodat de
realisatie van de nieuwe sport- 500 zwemdiploma’s per jaar weer
voorziening in de kern Abcoude. in Abcoude kunnen worden beWat gebeurt er als het zogeheten haald.
Sporthuis Abcoude toch duurder
lijkt te worden en de gemeen- Sluiting Meerbad en einde Kees
telijke toezeggingen gaat over- Bonzaal en hun vervanging
schrijden? Wordt dan het pro- In 2016 is zwembad Het Meergramma van eisen alsnog naar bad, ooit gerund door Stichbeneden toe aangepast, of legt ting Zwembad Abcoude en later
de gemeente het extra benodig- Sportfondsen, na vele decennia
de bedrag dan toch alsnog bij? gesloten om te wijken voor luxe
In Abcoude is het nieuwe zwem- appartementen aan het Abcoubad een ‘hot item’, want meer dan dermeer. De Kees Bonzaal is ei-

Column van het Inwonerscollectief DRV

Inwoner, inwoner
en nog eens inwoner

Bij de eerste Bandbrouwerij in Mijdrecht ontstonden al snel verschillende
gelegenheidsbandjes

Nu maandelijks in Mijdrecht!

Bekendste jamsessie
Mijdrecht - De Bandbrouwerij,
de grootste en bekendste jamsessie uit de regio is vanaf donderdag 22 februari maandelijks
te vinden in het Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven nummer 152. Speel je een instrument
of zing je graag? Twijfel niet en
kom gezellig langs! Voor iedereen
die het concept nog niet kent: De
Bandbrouwerij is drie jaar geleden ontstaan in N201 Aalsmeer
en is inmiddels een begrip bij talloze muzikanten: of je nu allang in
een band speelt of nog niet, een
paar muzieklessen hebt gehad
en snakt naar meer, je graag zingt
onder de douche of een klassiek
instrument speelt maar wel eens
iets wil doen samen met een rockof popband; alles kan worden uitgeprobeerd bij de Bandbrouwerij. Onder begeleiding van verschillende ervaren muzikanten,
bandcoaches en muziekdocen-

ten wordt er flink op los gejamd,
gespeeld, geoefend net zo lang
tot er wie weet wat voor prachtige dingen uit voortkomen. Er kan
toegewerkt worden naar een aantal live-optredens om het resultaat voor groot publiek ten gehore te brengen en behalve dat
levert het je sowieso weer leuke nieuwe ervaringen en nieuwe
vrienden op! Als je eerst even de
kat uit de boom wilt kijken is dat
ook prima, de bar is open en iedereen is welkom om te komen
kijken! De Bandbrouwerij is op initiatief van Stichting Kunst Rond
de Venen naar Mijdrecht gehaald
en wordt ondersteund door diverse ervaren bandcoaches zoals bijvoorbeeld Jan Voortwist van Muziekschool Soundcheck. Op 22 februari is ook gitaardocent Leslie
van der Lek aanwezig, hij heeft
ook een schat aan ervaring als het
om jamsessies gaat. Bij volgende

De Ronde Venen - Als we alle berichtgeving mogen geloven dan worden wij als inwoners wel heel belangrijk de komende jaren. We staan bij alle
politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s prominent genoemd, De gemeente
heeft in de Maatschappelijke
Agenda (maart 2017) geschreven dat wij als inwoners centraal komen te staan. Er is zelfs
een projectgroep daarvoor in
het leven geroepen. De inwoner is dus heel belangrijk in De
Ronde Venen. Wij vragen ons
af of u dat als inwoner ook zelf
wel weet? Bent u daar wel over
geïnformeerd? Weet u wel wat
er als inwoner van u verwacht
wordt? Wij denken het niet!
De gemeenten
De gemeente, maatschappelijke partners en politiek zijn er
al druk mee in de weer. Leest
u de Maatschappelijke agenda maar eens die te lezen is op
de website van de gemeente.
De politiek wil ons in deze ver-

edities zullen ook regelmatig andere band- en zangcoaches aanwezig zijn. Het begint om 19.30
en duurt tot 23.00, locatie is Het
Oude Parochiehuis, Bozenhoven
152 in Mijdrecht, de entree is gra-

kiezingstijd ook heel graag betrekken. Maar wat doen wij als
inwoners? Wat is onze rol en
hebben wij wel invloed op al
deze plannen? Wij denken dat
wij het recht hebben om zelf te
bepalen wat goed voor ons als
inwoner is!

Cor Millenaar (rechts) krijgt de Klant Nr. 1-trofee overhandigd door Eberhard Kern (Managing Director Mercedes-Benz Cars Nederland).

Nummer 1 in klantvriendelijkheid!

Gouden medaille voor
Cor Millenaar Mercedes
Regio - De Mercedes-Benz servicevestiging Cor Millenaar in
Aalsmeer is onderscheiden met
de gouden Klant Nr. 1 medaille.
Cor Millenaar kreeg de prestigieuze onderscheiding omdat het
bedrijf opvalt door de zeer hoge mate van klanttevredenheid.
Dit heeft topprioriteit bij Mercedes-Benz Cars. Klanttevredenheid is namelijk de basis voor een
‘Best Customer Experience’. Daarbij zijn tevreden klanten belangrijke merkambassadeurs. Klanttevredenheid is vooral belangrijk
omdat dit hét startpunt voor loyaliteit is. Daarom onderzoekt Mercedes-Benz Cars de mate van tevredenheid van klanten al meer
dan 20 jaar. Via online vragenlijsten kunnen klanten zich uitspreken over de kwaliteit van de
dienstverlening van MercedesBenz Cars. Ook kunnen ze verbeterpunten aangeven. Zo vervullen klanten een actieve rol bij het
verder verbeteren van de dienstverlening van het merk.

aan de Oosteinderweg sprong er
uit met zeer hoge waarderingscijfers van klanten. Daarvoor kreeg
directeur Cor Millenaar de gouden Klant Nr. 1 medaille overhandigd. Millenaar over de onderscheiding: “Wij werken volgens
een duidelijke manier: hoe wil
je als klant worden behandeld?
Dat is bij ons iets natuurlijks. Elke klant die bij ons binnenkomt,
wordt opgewekt begroet en komt
snel bij de juiste persoon terecht.
Wij hebben bovendien een ‘open
werkplaats’. Klanten kunnen precies zien wat er met hun auto
gebeurt en de monteurs geven
graag een toelichting. Open communicatie staat bij ons altijd centraal. Als een klant een prijsopgave krijgt, volgen daar geen verrassingen uit bijvoorbeeld. En het
zijn ook de kleine dingen die het
doen. Wij hebben ook een prettige wachtruimte én goede koffie.”

Hoge scores als startpunt
De Mercedes-Benz Klant Nr. 1
Awards werden dit jaar voor de
Klant altijd op Nr. 1
elfde keer toegekend. Eberhard
De essentie van Klant Nr. 1 is Kern, Managing Director Mercedat klanttevredenheid structu- des-Benz Cars Nederland, reikte
reel is geïntegreerd in alle pro- de prijzen uit en zei daarbij het
cessen bij een dealerbedrijf. Al- volgende: “De complete Nederles moet kloppen: van eerste con- landse dealerorganisatie zet zich
tact, proefrit en offerte tot de afle- dagelijks om ons merkmotto ‘Das
vering van de auto en daarna de Beste oder Nichts’ waar te mauitvoering van onderhoud en re- ken. Dat doen we met topproducparatie. Alle Mercedes-Benz me- ten en met service van het hoogdewerkers worden hier inten- ste niveau. Onze dienstverlening
sief op getraind. Bij de uitreiking is allesomvattend en ontzorgend.
van de Klant Nr. 1 Awards bleek En we zorgen ervoor dat onze
wederom dat de complete Mer- klanten zich thuisvoelen bij Mercedes-Benz Cars organisatie van cedes-Benz. We zijn trots op de
Cor Millenaar zeer goed scoort als hoge cijfers die we van onze klanhet gaat om de kwaliteit van de ten krijgen. Toch zien we die voordienstverlening. Mercedes-Benz al als startpunt. We blijven ook in
servicevestiging Cor Millenaar 2018 werken aan nóg beter.”

ROM-Koor naar provinciale
korencompetitie

Mijdrecht - Op zaterdag 17 februari tussen 13.00 en 17.00 uur
strijden in het ZIMIHC Stefanus
Inwoners
theater te Utrecht zeven koren
Hiervoor is van ons als inwouit de provincie Utrecht om de tiners een andere houding notel “Beste Koor van 2018”. Het Nedig. Geen afwachtende houderlands Koorfestival (NKF) orgading maar participeren met
niseert dan de eerste editie van
een duur woord. We moeten
de Provinciale Korencompetitie.
onze verantwoordelijkheden
Dit festival is een voorronde van
oppakken.
de Nationale NKF Finale op 2 juWij denken dat wij ons als inni a.s. in Hengelo, waar de provinwoners sterk moeten maken.
ciale winnaars strijden om de naAls we echt een gespreksparttionale titel “Koor van Het Jaar
ner willen zijn, dan moet er iets
2018”. Het koorfestival in Utrecht
gebeuren. Dat kan je als inwobeloofd een gevarieerd feest
ner niet alleen. Samen sta je
voor koorliefhebbers te worden.
sterk. Dus is het verstandig als
Van popkoor tot klassiek, de variwe ons als inwoners van De
atie in stijlen is groot. Ieder koor
Ronde Venen gaan verbinden.
wordt door een professionele juDat moeten we dan ook maar
ry onder leiding van voorzitter
gaan doen! Volgende week
John Damsma op tien objectieleest u hoe wij dit als inwoners
ve criteria beoordeeld. Het koor
willen doen.
dat het hoogste aantal punten
behaald mag zich twee jaar lang
“Beste Koor van Utrecht” noemen
tis. Meer info, alle data, foto’s en en wint een plaats in de finale
video’s kun je vinden op de Fa- van de Nationale NKF Competitie
cebookpagina van De Bandbrou- 2018. Het ROM-koor uit Mijdrecht
werij. Als je tussendoor vragen o.l.v. Ferdinand Beuse presenteert
hebt, mail dan even met info@ al meer dan 30 jaar een breed scakunstronddevenen.nl
la van operette, musical, opera,

filmmuziek en vele andere melodieën. Het ROM staat in en buiten De Ronde Venen bekend om
de verrassende optreden o.a. tijdens het jaarlijkse straattheaterfestival in Mijdrecht, het Dickensfestival in Deventer en Koningsdag- en Kerstconcerten.
Publieksprijs Utrecht
Ook het aanwezige publiek mag
haar stem uitbrengen voor de
NKF Publieksprijs Utrecht 2018.
De winnaar van de publieksprijs
mag zich twee jaar lang NKF Publieksfavoriet van Utrecht noemen. De hoogst beoordeelde
NKF Publieksprijswinnaar van alle provinciale competities verdient ook een plaats in de Nationale NKF Finale 2018. Daarmee
heeft het publiek een belangrijke stem in de grootste korencompetitie van Nederland. De Provinciale NKF Competitie Utrecht
is op 17 februari tussen 13.00 en
17.00 uur in theater ZIMIHC Stefanus, Braziliëdreef 2, 3563 Utrecht.
Kaartverkoop aan de kassa €12,, in de voorverkoop €9,-. Kinderkaarten €5,-. Meer informatie en
reservering:
www.nederlandskoorfestival.nl/utrecht.
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CSW pakt kostbare
punten

Hertha JO13-1 pakt
opnieuw punt

Wilnis - CSW pakte zaterdag
op eigen veld 3 kostbare punten tegen Sportlust ’46 uit Woerden. CSW liet zich zaterdag niet
de kaas van het brood eten en
wist dat het zich fel moest wapenen tegen een beter voetballend
Sportlust. De duels werden messcherp aangegaan en zodoende
kon Sportlust weinig tot niets creeren. In aanvallend opzicht deelde CSW wat speldenprikjes uit
maar kon ook nog niet echt gevaarlijk worden.
Toch kwam de ploeg van trainer
Servinus na een kwartier spelen
aan de leiding. Robert Mulder
bediende aan de zijkant van het
veld Menno v.d. Leeden. V.d. Leeden dribbelde in en vanaf de zijkant van de zestienmeter krulde
hij de bal schitterend via de binnenkant van de paal in de verste
hoek. Lang mocht CSW niet nagenieten van deze voorsprong want
4 minuten later was de stand alweer gelijk getrokken. Sportlust
kreeg een hoekschop te verwerken die in eerste instantie werd
afgeslagen maar bij de daarop
volgende voorzet verdween de
bal heel ongelukkig via het been
van een CSW-er in het doel.
De wedstrijd bleef in evenwicht
en beide ploegen kregen wat
hoekschoppen te verwerken
maar vooral van CSW kant waren
deze niet al te best.Menno v.d.
Leeden was dicht bij de 2-1 maar
zijn schot bij de eerste paal werd
knap gekeerd door de doelman.
Sportlust kwam een aantal malen gevaarlijk door via hun rechterkant maar miste gelukkig voor
CSW de juiste precisie bij het ver-

Vinkeveen - De hervatting van
de competitie begon met een bekende tegenstander voor Hertha JO13-1. In november speelden CTO en Hertha ook al tegen
elkaar, toen werd het 1-1. Dat
was een behoorlijke stunt, aangezien CTO de toenmalige koploper was en Hertha in het ‘rechter
rijtje’ bivakkeerde. Hertha stond
zelfs tot vijf minuten voor tijd
nog 0-1 voor. Zonder Tom Roumimper en Jaydi Smit, maar met
JO13-2’er Ravi Verbruggen, werd
de wedstrijd aangevangen onder
leiding van dezelfde, uitstekende
scheidsrechter als in november.

volg. Vlak voor rust kwam CSW
heel goed weg toen uit een snelle counter de bal op de paal belandde.
Aandringend
Na rust een aandringend Sportlust dat op zoek ging naar de drie
punten. Maar zoals al eerder gezegd was CSW deze middag zeer
verbeten in de duels en daar had
Sportlust het duidelijk heel moeilijk mee. CSW stond verdedigend prima opgesteld en het gevaar kwam dan ook vooral uit wat
hoekschoppen. Ook schoten van
afstand leverde voor Sportlust
niet het gewenste resultaat op.
Sportlust claimde wel een voorsprong maar toen doelman Santangelo de bal al vast had met 2
handen werd de bal in het doel
gewerkt. Op advies van de assistent scheidsrechter werd deze
goal dan ook geheel terecht afgekeurd.
CSW kwam er spaarzaam uit maar
wist toch nog wel een paar hoekschoppen af te dwingen en tien
minuten voor tijd wist het zelfs te
scoren uit een hoekschop. Menno v.d. Leeden bracht de bal bij
de tweede paal en vervolgens
door Erik Mulder schitterend ingekopt. De bal werd nog wel
weggehaald door een verdediger
van Sportlust maar dit was volgens de assistent scheidsrechter
achter de doellijn dus een voorsprong voor CSW. Lange minuten
volgden voor CSW maar Sportlust
was deze middag niet bij machte
om de CSW muur te slechten en
zodoende 3 zeer kostbare punten
voor CSW.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 16 februari 2018 om fraaie
prijzen in Café de Merel. Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de
punten bij elkaar opgeteld en
is de winnaar of winnares is bekend, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45
uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. 0297-263562, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen, email: thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijsklaverjascompetitie

voor 2018: 16 februari, 2, 16 en 30
maart, 13 april, 11 en 25 mei, 8 en
22 juni en 6 juli. Alle datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1. Wilma Nelis
6922 pnt
2. Sjaan Kolenberg
6895 pnt
3. A. van Scheppingen 6885 pnt
4. Kees Kooyman
6860 pnt
5. Corry v. Bemmelen 6632 pnt

Vier medailles voor GVM’79
Mijdrecht - Zaterdag 10 februari
was weer een drukke wedstrijddag voor het GVM’79 trainersteam. Maar liefst 3 teams kwamen in actie. Gwenn, Amy-jay en
Lara waren zeer netjes in de dans,
Abigail, Quinty en Sophie hielden
alle balans elementen lang genoeg aan en Noor, Lucie en Amilie lieten neer weer wat moeilijkere elementen zien. In een deelnemersveld van 14 tegenstanders deden de GVM-teams het
prima. Bij de E-junioren kwamen
er 2 GVM-teams in actie. Nicky en
Sanne kregen een compliment
van de jury voor originaliteit en
Melanie en Alina werkten hun
oefening prachtig af. Voor Melanie en Aline bleken de 20.230 pnt
goed voor de 3e plaats en kregen zij een prachtige roze (bronzen) medaille. Als laatste van de
dag was het de beurt aan Caressa en Indy in de D-junioren. Hoewel beide meiden reed apart van
elkaar acrogym ervaring hebben,
is een eerste wedstrijd toch altijd weer spannend. De dans ging
wat slordig en snel, maar de elementen daarentegen waren om
door een ringetje te halen. De
volgende keer schaven we de oefening wat bij en komen ook deze dames in de buurt van het podium.
Tweede
Voor de turnsters was het de
tweede voorwedstrijd. Merel,

Nellianne en Lisa van Nobelen
mochten starten op de balk. Merel heeft ondanks haar knieblessure alles geturnd wat een knappe prestatie was. Lisa sprong
twee mooie overslagen om trots
op te zijn. Nellianne turnde een
constante wedstrijd en straalde
op de vloer. Ze behaalde de 2e
plaats en mocht op het podium
haar prijs in ontvangst nemen.
Ook Jael mocht aantreden vandaag. Ze turnde een mooie en
constante wedstrijd. Met een
strakke balkoefening en een grote glimlach bij haar vloeroefening, behaalde zij met maar liefst
53.300 punten de eerste plaats!
Madelief nam het op in een deelnemersveld van 17 turnsters. Ondanks dat haar brugoefening niet
ging zoals gepland, met 3 zolendraaien en uiteindelijk toch nog
een val, wist zij alsnog een goede score te behalen en mocht zij
met een puntentotaal van 41.625
punten verrassend de tweede
plaats in ontvangst nemen! Hatice, Elisa en Floun sloten de dag
af. Elisa begon de wedstrijd goed
met twee hele mooie overslagen,
waarmee ze in totaal 12.235 punten haalde. Hatice volgde haar.
Helaas mislukte 1 sprong, maar
dat weerhield haar niet om nog 3
mooie oefeningen te turnen.
Ook Floun maakte een goede
start op sprong en wist de wedstrijd tot een mooi einde te brengen.

En de poedelprijs was deze avond
voor Wim van Scheppingen met
5030 punten.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De lentecompetitie van de donderdagclub is begonnen met zeer mooie spellen
waar ook klein slem in de biedingen mogelijk was en met wat geluk ook groot slem gemaakt kon
worden. De teller staat weer op
nul bij het begin van deze ronde
op 8 februari. Na zes of zeven keer
spelen weten we weer wie de lentekampioenen zijn.
Na de eerste enerverende
ronde is de uitslag:
A-lijn:
1. Gerard &
Riet van der Meer
63,42%
2. Kiki Lutz &
Cees Houmes
59,00%

3. Huub &
Hennie van der Reep
B-Lijn:
1. Ineke Siegers &
Herman Ploeger
2. Ben Gabriel & Jan Mur
3. Wim & Trees Versteeg
C-lijn:
1. Simon Rijser &
Marjan Verdegaal
2. Greet Lodder &
Yvonne Schutijser
3. Gerda Boburg &
Ria Bon

55,65%

ze ronde werd na een aantal riskante biedingen en goed spel beslist wie promoveerde en degradeerde.
A-lijn:
1.Wim Slijkoord &
59,90%
Nico van der Zwaard 56,25%
2. Theo & Thed lambers 55,21%
59,38% 3. Paul & Delia Kenter
54,86%
B- Lijn:
55,73% 1. Johan &
Ingrid Voskamp
58,85%
Maandag
2. Ans Bruggeman &
De maandagcompetitie speelElly Degenaars
55,42%
de laatste ronde van de winter- en gedeeld
competitie op 12 februari. In de- 3. Jaap Schutte &
68,75%
61,00%
56,67%.

De Vinken terug op derde plaats
Vinkeveen - Na de winst op concurrent Oranje Nassau vorige
week heeft De Vinken afgelopen
zaterdag ook de andere middenmootconcurrent Helios in Limmen verslagen.
De Vinkeveners staan nu weer
op plek 3, opgepaste afstand van
koploper Atlantis en nummer 2
Badhoevedorp.
Op weg naar Castricum, waar het
Limmense Helios haar thuishal
heeft, reed de selectie van De Vinken eerst nog over Mijdrecht om
sponsor Kindermodehuis te feliciteren met de opening van een
nieuwe vestiging, Suite 16, aan de
Dorpsstraat.

Eenmaal aangekomen bij Helios was na een rustige beginfase
het team van Dirk van der Vliet regelmatig scorend in staat om de
wedstrijd te controleren.

Met nog twee wedstrijden te
gaan heeft De Vinken weinig
meer te verliezen, maar ook nog
slechts een hele kleine kans op
promotie.

Het ondersteunende werk van Jerom Stokhof en Roosmarijn Mooij
bracht de andere zes basisspelers
van Vinkeveen keurig in stelling.
Doelpunten van Gideon Leeflang, Kelvin Hoogeboom, Annick
Stokhof (ieder vier maal) en Rutger Woud, Lieke Melchers en Dorien Verbruggen (ieder drie maal)
brachten de bezoekers via een
8-10 ruststand en een 11-18 tussenstand naar een 16-21 overwinning.

Reden te meer om a.s. zaterdag
17 februari de nieuwe kantinebar
feestelijk te openen.
Met een korte terugblik op het
verbouwproces zal beoogd voorzitter Hoogeboom rond 21.00
uur de noeste werkers bedanken
voor hun inzet.
Waarna in gepaste sfeer de nieuwe inrichting van het Vinkennest
gevierd zal worden.

John van Diemen samen met
Riet Fronik &
Madelon van der Stap 53,65%.
C-lijn:
1. Henk &
Lenie van der Laan
61,11%
2. Henny van Nieuwkerk &
Koos Wieling
59,58%
3. Alice Oosterling &
Elly Siep
55,42%
Mocht u geïnteresseerd in een
gezellige bridgemiddag neem
dan contact op met het secretariaat, e-mail: secretariaat.bvm@
gmail.com.

Gelijkmaker
In de rust werden de mannen gecomplimenteerd voor hun inzet
en het vertoonde spel. Als ze zo
door zouden gaan, kon het niet
anders dan dat er nog een doelpunt zou vallen. En er kwamen
genoeg kansen. Ravi promoveerde een matige voorzet nog bijna
tot een doelpunt door in de korte
hoek net in het zijnet te schieten.

Met nog tien minuten te gaan
werd het ‘alles of niets’. Dat resulteerde al snel in een goal van
Daan van Rossum. Daan werd
weggestuurd en 1-op-1 met de
keeper bleef hij rustig en schoot
Tactisch steekspel
de gelijkmaker binnen. Niet veel
CTO speelde toen met een con- later hadden Alfie Irving en Amitinu inschuivende verdediger, ne el Makrini nog de overwinning
waar Hertha zich deze keer van op hun schoen, maar dat mocht
tevoren op instelde. Waar het niet zo zijn.
geen rekening mee had gehouden, was het twee-spitsensy- Het gelijkspel was meer dan testeem. Dit werd goed geneutra- recht. Een goede start van Hertha
liseerd door Tygo Woudstra die JO13-1, dat in de lastige uitweddoordekte op het middenveld. strijd in Duivendrecht weer een
Luc van Dam en Sander van Sen- puntje pakte.
ten dekten de spitsen en Lars van
den Berg was de vrije man.
Tegen de verhouding
Het was duidelijk dat CTO door
middel van deze twee tactische
handigheden het spel in handen wou krijgen. Soms speelden ze zelfs met vijf middenvelders, maar deze hielden het veld
niet breed. Hierdoor bleef Hertha
eenvoudig overeind en kreeg het
zelfs het beste van het spel. Twee
gevaarlijke pogingen van Thijs
Stroet en Daroen Mauloed zorgden voor het grootste gevaar.
Desalniettemin was het CTO dat
de 1-0 scoorde. Op snelheid was
de spits de Vinkeveense verdediging te snel af.

Atlantis zet grote stap
richting kampioenschap
Mijdrecht - Deze week moest
het vlaggenschip van Atlantis,
gesponsord door Van Walraven,
aantreden tegen Oranje Nassau
uit Amsterdam. In de Pijp werd
er gestreden tussen de nummer
1 en 2 van de competitie. Atlantis
wist de belangrijke punten mee
naar huis te nemen, door met 1824 te winnen.
In de vorige ontmoeting werd het
18-18 door de gelijkmaker in de
laatste 10 seconden. Deze week
was het de taak om de punten op
te halen uit Amsterdam. Atlantis
starten met de zelfde opstelling
als vorige week. Oranje Nassau
begon scherp aan de wedstrijd
door direct de eerste bal raak te
schieten. De ploeg uit Amsterdam was nog niet uitgejuicht op
hij lag er aan de andere kant al in.
Atlantis liep direct weg naar een
1-6 voorsprong. In de beginfase
lieten de dames van Atlantis zich
meteen gelden. De dames van
Atlantis waren allemaal een klasse beter dan hun tegenstander.
Met nog twee goals van ON, wist
Atlantis snel weg te lopen naar
een 3-10 stand. De thuisploeg
was overrompeld en wist eigenlijk niet goed wat ze er mee moes-

Op de foto: de Vinkenselectie bij de opening van Suite 16

ten. Bij Atlantis is bekend dat Amsterdamse ploegen altijd vechten
tot de laatste seconde. Dit zullen
ze op allerlei manieren proberen.
Atlantis wist dat ze zich hier niet
van de wijs door moesten laten
brengen.
Er werd dan ook gerust met een
6-12 stand in het voordeel van de
uitploeg.
Snel na rust liet een heer van
Oranje Nassau zien dat hij niet zo
goed om kon gaan met de achterstand. Hij liep Joyce Rodenburg volledig omver en had zelf
het idee dat hij het slachtoffer
was.
Na dit incident kon Sander van
Diemen laten zien dat je met
doelpunten het beste antwoord
kan geven.
Atlantis liep vrij eenvoudig weg
naar een 10-20 stand en wist dat
de punten eigenlijk al binnen
waren. In de laatste 10 minuten
werd het gat nog wel kleiner gemaakt, maar uiteindelijk werd het
18-24.
Door deze winst kan Atlantis volgende week kampioen worden.
Bij winst op SDO Hillegom of verlies van Badhoevedorp tegen Helios eerder op die middag.
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Hertha wint gemakkelijk
van RKVIC

Veenland turnsters winnen bronzen medaille!
De Ronde Venen - Zaterdag 10
februari werd in Amersfoort de
tweede voorronde keuze oefenstof gehouden. Voor Veenland
turnde in de tweede ronde Tanja Kamp. Zij begon op brug deze
ging niet helemaal vlekkeloos ze
haalde maar net de kip en daardoor ging het uitzwaaien niet helemaal zo als het hoorde maar
toch nog een 5de plaats. Op naar
balk. Hier werd erg streng gejureerd maar gelukkig bij allemaal
en hier een 3de plaats. Tanja ging
lekker door op vloer en daar ook
een 3de plek. Op naar sprong hier
verliest ze veel punten doordat ze
met de trampoline springt maar
uiteindelijk mocht ze op het podium een bronzen medaille in

ontvangst nemen. In de vierde
ronde mochten Demi Hettema,
Jasmijn Dinant en Julia Schröder turnen. Ook hun begonnen
op brug. Ze turnden alle drie een
mooie oefening. Julia werd 1ste ,
Jasmijn 4de. Op naar de balk. Alle drie turnde ze een stabiele oefening met mooie handstanden
voor Jasmijn en Demi. Julia turnde een mooie radslag op de balk
en werd 3de. Op vloer was Julia
even de oefening vergeten maar
ze turnde gelukkig netjes verder.
Jasmijn turnde vandaag voor het
eerst de losse radslag en dat ging
uitstekend. Ook op sprong mooie
overslagen. Julia bleek de bronzen medaille gewonnen te hebben

Badminton Vereniging
Veenshuttle bestaat 40 jaar!
De Ronde Venen - Op zaterdag 21 april viert Badminton Vereniging Veenshuttle dat ze al 40 jaar actief zijn in De Ronde Venen.
Vanaf 13.00 uur worden er activiteiten georganiseerd voor alle
oud-leden, jeugdspelers, recreanten, competitiespelers en rolstoelers. Dit zal plaatsvinden op de vaste speellocatie, De Phoenix in Mijdrecht. Tot 17.00 uur zal er in de zaal op diverse manieren badminton worden gespeeld en worden aanwezigen boven
in het Café de WaVe op een andere manier vermaakt.

“Kanopolo” verliest
in Alphen
De Ronde Venen - Het was de
eerste wedstrijd in het nieuwe
jaar. De start was een stuk moeilijker dan de vorige wedstrijden
in het zwembad. De Kromme Aar
was op volle sterkte en ook deed
Levitas uit Leiden mee. De eerste
wedstrijd tegen Levitas was spannend en ging op het nippertje
verloren.
Een domme overtreding had een
strafworp tot gevolg en deze achterstand werd niet meer ingehaald. Alles werd uit de kast gehaald, maar de wedstrijd werd
met 2-3 verloren. Door het poule-systeem moesten de teams
telkens 2 wedstrijden achter elkaar spelen. Door de hoge tem-

Tussen 17.00 en 18.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt
en worden de voorbereidingen getroffen voor het aansluitende
buffet welke om 18.00 uur begint en duurt tot een uur of acht.
(Voor het buffet wordt een kleine bijdrage van €5,- gevraagd.)
Ben je nu lid of lid geweest, dan kan je je aanmelden voor 2
maart 2018 voor de middag activiteiten, het buffet of beide via
www.veenshuttle.nl!
Ook oud-leden die alleen gezellig even langs willen komen op
zaterdag 21 april zijn natuurlijk van harte welkom om lekker bij
te praten.

Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./Café de Merel 2018 zijn er kwart finalisten bij
gekomen, in het afgelopen weekend speelden zaterdag Frank van
Schaik en Emiel Jagroep zich naar
de kwart finales en zondag Stefan
Vos, Huib Matthies, Rohan Janmaat, Robert Daalhuizen, Ad Wolf
en nieuwkomer Sjaak Thomas,
John Vrielink en Bram Koning,

peratuur in het zwembad was dit
een “pittige” en verhitte opgave.
Dit speelde het team parten en
kon hierdoor maar moeizaam in
het juiste ritme komen. Veteraan
Willem Goverse was deze keer de
topscoorder van de ploeg. Begin
april beginnen de buitentrainingen weer en kan er aan de conditie worden gewerkt voor de toerDe Ronde Venen - In slechts 15
nooien in de zomermaanden.
beurten maakte Kees de Zwart de
partij tegen Richard van Kolck uit.
Uitslagen:
Levitas – Kromme Aar
2-4 Het gebeurde tijdens de ontmoeKVDRV – Levitas
2-3 ting in Bar Adelhof, ook de teamKromme Aar – KVDRV
5-1 maten van Kees te weten Ray KraKromme Aar – Levitas
2-0 mer en Martien Heijman kwaLevitas – KVDRV
3-1 men tot een volle winst voor hun
KVDRV – Kromme Aar
1-3 team: Stieva-De Kuiper 1.
Voor Bar Adelhof 1 redde Eric Verlaan de eer, de wedstrijd eindigde
met 30-36. Bij de Merel-Heerenlux 2 behaalde Jeroen Vis en Gijs
van der Vliet de volle winst, gastteam De Springbok 2 hadden Willem Holla en Chris Draaisma om
verdere kwart finalisten tot nu dit recht te trekken. De langste
toe zijn, Ray Kramer, Piet Best,Ton tenen waren voor Hen Kandelaar
Driehuis, Carlos van Oostrom, en Jack Baak waardoor dat team
Martien Heijman en Rijk van Hee- op 41 eindigde en De Merel op 34
ringen, we kunnen nog enkelen bleef hangen.
spelers plaatsen op 25 februa- De Kromme Mijdrecht 2 won met
ri en 3 maart voor het 3 banden 42 om 37 van Stieva-De Kuiper 2.
spelletje. Dit alles in Café de Me- Jos Vermeij, Davis Schild en Eric
rel, Arkenpark MUR 43 te Vinke- van de Bosch behaalde een volveen, tel. 0297-263562 en 0297- le winst terwijl Hans Moojen van
264159. E-mail thcw@xs4all.nl.
Stieva de eer redde.De Merel-

De Ronde Venen - Lekker badmintonnen tijdens je gymles.
Een aantal scholen hebben met
klas 5, 6, 7 en 8 hun gymles gebruikt om een badminton training te krijgen. Via sportservice

ner. Zowel de Driehuis school als
de Fontein hebben een badminton gymles gehad. Hierbij wordt
allereerst een warming up gedaan. Daarna wordt aan handoog coordinatie gewerkt doormiddel van een balletje waarmee
verschillende oefeningen worden
gedaan. Dan komt het badmin-

Kees de Zwart speelt
rappe koers op biljart

Stefan Vos en Huib
Matthies kwart finalisten

“Trainer voor de klas”

De Ronde Venen worden scholen in contact gebracht met diverse sport verenigingen. Vrijwilligers van badminton vereniging Veenshuttle hebben voor
twee scholen gefungeerd als trai-

Heerenlux 1 verloor nipt met 40
om 41 op Bar Adelhof 3. Lutis-De
Springbok verloor met 32 om 36
van De Biljartmakers. De Springbok 1 verloor met 33 om 43 van
Dio.. Bar Adelhof 2 was super
sterk, won met de maximaal 48 te
behalen punten van Cens. Cens
zette daar 33 punten tegenover.
De Peanutbar 1 verloor van De
Merel-Heerenlux 3, het werd: 33–
45 ASM-Mijdrecht verloor thuis
met 37 om 41 van The Peanutbar
2. De hoogste serie van de week
werd deze keer door 2 man gezet, namelijk: Kees Griffioen en
Dorus van der Meer, het percentage was 25% van hun te maken
caramboles.
De finalisten zijn:
Peter Stam (De Springbok) Ger
Ruimschoots (De Springbok-Lutis) Jan van Veen (De Springbok)
Ton Driehuis (Dio) Derk Bunders
(Stieva-De Kuiper) en Jacques de
Leeuw (De Biljartmakers)
ton racket in beeld. Hoe hou je
het vast. Hoe sta je met je benen
en hoe sla je dan. Dat is niet voor
iedereen even gemakkelijk. Vooral bij het serveren is de hand oog
coordinatie heel belangrijk. Maar
door aanwijzingen en hulp van
de aanwezige trainers konden
de meesten al snel een shuttle
slaan. Enkelen kwamen al toe aan
een wedstrijd en anderen werden
door de trainers in een loep gezet om terug te slaan. Ook waren
er kinderen die probeerden meer
dan 100 keer over te slaan. Soms
werd afgesloten om team tegen
team een shuttle rennend over te
brengen naar de andere zijde van
de zaal. En ook dat ging er fanatiek aan toe. Een hele leuke gymles dus die kinderen uitdaagde
om ook eens naar andere sporten
te kijken. In maart krijgen alle kinderen van de lagere scholen weer
het boekje “Kies je Sport” en kunnen zij kiezen om bij een sportvereniging een paar proef lessen
te volgen. Waarna zij definitief
voor een sport kunnen kiezen.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag stond voor Hertha de eerste
thuiswedstrijd na de winterstop
op het programma. Om half 3
werd er afgetrapt en Hertha nam
gelijk initiatief. De eerste beste
aanval resulteerde al na 2 minuten tot een penalty. Donny Nusse ging achter de bal staan, maar
de keeper wist de bal te stoppen.
Na 15 minuten was het dan wel
raak. Donny legde af op zijn broer
Mike, welke de 1-0 beheerst binnen schoot. Ondanks dat Hertha
aardig combineerde kregen ze
het niet voor elkaar om verder uit
te lopen. Pas in de 45ste minuut
was het weer raak. Nu kreeg Mike
de bal aangespeeld van Rehbach.
2-0 voor de blauwwitten. Net
voor het fluitsignaal was het nu
Mike die zijn broer bediende. 3-0 .
Voll was gebrand om te laten zien
dat hij in de basis moet beginnen.
Op aangeven van Sep Rehbach
was het Voll die aantekende voor
de 4-0. Ondertussen moest RKVIC
noodgedwongen met 10 man
verder, omdat ze niemand op de
bank hadden zitten. De wedstrijd
was dan ook naar 60 minuten gespeeld. Het was voor Hertha zaak
om nu te werken aan het doelsaldo. Voll verschalkte met een ge-

plaatst schot wederom de keeper. 5-0. De 6-0 was een bijzondere goal. Na een scheidsrechtersbal schoot Zeldenrijk de bal vanaf halverwege eigen helft naar de
keeper van RKVIC. Deze wilde de
bal aannemen, maar de bal rolde
knullig over zijn voet heen zo de
goal in.

Wilnis – Zondag 11 februari organiseerde het rayon Zuid-Oost
van de Judo bond Nederland, district Noord Holland een ontwikkelingstoernooi voor geboorte
jaren 2006 t.m 2012. Aan dit toernooi mochten judoka’s meedoen
die maximaal oranje band zijn.
Voor Judoschool Blaauw deden
Emma Zeilstra, Koen Dekkers,
Mecx Burg, Liza Bakker en Sem
Hoogendoorn mee. Emma heeft
4 partijen gedraaid en ze wist deze partijen overtuigend te winnen en werd eerste in haar poule.
Sem heeft 3 wedstrijden gedraaid
en die wist hij met sterk en aan-

vallend judo snel te winnen. Hierdoor werd hij de terechte kampioen in zijn poule. Liza zat in een
poule van 4 deelnemers en verloor jammer genoeg 1 wedstrijd
van de latere kampioen. Haar andere 2 partijen wist ze overtuigend winnen en werd 2e in haar
poule.
Koen had het zwaar in zijn poule
maar hij heeft goed zijn best gedaan en wist de gedeelde 3e prijs
in ontvangst te nemen.
Mecx won heel mooi een wedstrijd maar helaas verloor hij ook
2 wedstrijden waardoor hij 3e in
zijn poule werd.

Geblesseerd
Ondertussen was er weer een
speler van de bezoekers geblesseerd het veld afgegaan, waardoor er RKVIC nog maar met 9
man op het veld stond. Versluis,
met al vroeg geel op zak, ruilde
van plek met De Ruiter en Dennis
van den Hoven kwam erin voor
Michael Meinsma. De bezoekers
kregen in de laatste 10 minuten
van de wedstrijd ook wat kansen,
maar Hertha keeper Wouter de
Groot wist met 2 knappe reddingen zijn doel schoon te houden.
In de 86ste minuut was het wel
raak voor Mike Nusse. Nu was het
Stefan Voll die een assist afleverde. Voll bepaalde in de 90ste minuut de eindstand.
Vanaf de linkerzijde slingerde de
Ruiter de bal voor de goal en Voll
kopte deze geplaatst langs de
keeper.

Twee eerste prijzen voor
Judoschool Blaauw

Argon JO17-3
Najaarskampioen!
Mijdrecht - Vorig weekend is Argon JO17-3 najaarskampioen geworden. Vanaf de eerste wedstrijd
stonden de jongens op de eerste
plaats. Dat was op zich bijzonder,
omdat de jongens vorig jaar een
klasse lager speelden. De een na
laatste wedstrijd werden ze voor
1 weekend ingehaald door Hertha. De laatste wedstrijd uit tegen
UNO moesten ze dan ook winnen
om alsnog kampioen te kunnen
worden. De eerste helft lukte het
Argon niet om de bal tussen de
doelpalen te krijgen. De keeper
van UNO was te goed. Ondanks
de spanning, bleven de jongens

sportief spelen. In de tweede
helft werd door Argon goed verdedigd en aangevallen. Het eerste doelpunt viel uit een corner
en het tweede doelpunt uit mooi
samenspel. Daarmee kwam de
stand op 0-2 en was Argon de terechte najaarskampioen! Volgende week wordt het kampioenschap met elkaar gevierd in de
kantine van Argon. Het team is
met deze prestatie beloond om
de 2e seizoenshelft weer een
klasse hoger te gaan spelen, dat
wordt de 2e klasse. Het zal pittig
worden, maar zeker niet onmogelijk.
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Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 6 februari vond de vierde zitting
plaats van de parencompetitie.
Een prachtige wintermiddag met
de belofte van voorjaar al in de
lucht, maar toch stroomde Colijn tegen één uur weer redelijk
vol met Hartenvrouwen die er zin
in hadden. In de A-lijn werd deze
week de hoogste score bereikt en
wel door Thea Elias & Elly van Brakel met 62% rond. Op de tweede
plaats eindigden Gerda Bosboom
& Jetty Weening met 56,25% en
op drie met 56% rond Elly van
Nieuwkoop & Jessie Piekaar.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor Ank Reems & Sonja Reeders met 60,83%. Tweede wer-

den Refina van Meijgaarden & Cathy Troost met 60,42% en op drie
Atie de Jong & Hans Warmenhoven met 58,75%. Met nu nog
twee ronden te gaan beginnen
de contouren zich min of meer
af te tekenen. De top-drie in de
A-lijn bestaat uit Geke Ludwig &
Margo Zuidema gevolgd door Elly & Jessie en Thea en Elly. Maar
de verschillen zijn in dit stadium
niet onoverkomelijk hoog. Voor
de B-lijn waar aan het eind van
de competitie vier paren promoveren geldt eigenlijk hetzelfde.
De top-vier wordt hier gevormd
door Ank & Sonja, Refina & Cathy,
Annet Roosendaal & Rini Tromp
en Atie & Hans.

Sans Rancune
Regio - Vandaag kreeg iedereen
met de Law te maken. Niet Murphy, maar de Bridgewet, die voorspelt hoeveel slagen OW en NZ
samen in hun eigen fit kunnen
maken. In de B-lijn zijn er zelfs
twee van die spellen.
Bij de eerste hebben NZ de lage kleuren. Ze kunnen 4 ruiten maken, 10 Slagen. OW komen tot 4 schoppen. Bij het andere gaat het ruig toe. NZ bieden harten tot ze erbij neervallen. OW hebben schoppen. Nadat 5 Ha is overboden met 5 Sch
horen we de verzuchting dat er
maar 40 punten in het spel zitten. Een ferm doublet volgt. Dat
blijkt geen gelukkige actie. OW
maken het contract. Beter hadden ze kunnen doorbieden tot
klein slem. Tot ieders verbazing
maken NZ dat ook. De Law ver-

Regio - Maandagavond 12 februari werd met 26 paren de 4e ronde van de 4e zitting van de paren competitie van Bridgevereniging Uithoorn (BVU) gespeeld in
de barzaal van sporthal De Scheg.
In deze 4e ronde pakte in de Alijn het paar Rob Fasten & Theo
Vermeij de 1e plaats met 62,92%
de 2e plaats was voor het paar
Monique Verberkmoes & Jan
v. Beurden met 61,67% de 3e
plaats voor Bep & John de Voijs
met 59,17% in de onderste regionen had het paar Marijke & Ger
v. Praag een diepte punt in hun
bridge carrière en deed het paar
Greetje v/d Bovenkamp & Ria Wezenberg het ook al niet veel beter.

Kandidatenlijst:

Lijst 8 Kernen

Zondag jubileum
PK Sport Bosdijkloop

Regio - Loop het voorjaar tegemoet! Toer Trimclub De Merel organiseert de 40ste PK Sport Bosdijkloop op zondag 18 februari in
klaart dit verschijnsel beter dan Vinkeveen. Vanwege deze jubilehet totaal aantal punten. De A- um editie wordt door een tweetal
lijn krijgt ook zo’n spel. NZ heb- prominente leden van TTC De Meben een mooie 4 schoppenman- rel (Ton Bocxe en Jacques Turkenche in het verschiet. Uit het niets burg) het startschot gegeven en
biedt Lijnie 5 ruiten, tot schrik van ontvangen alle deelnemers een juhaar partner. Neerleggertje. Sa- bileum herinnering.
men 21 slagen. Ook op een andere tafel wordt constructief dat Parcoursen vernieuwd
contract geboden en gemaakt. Alle afstanden hebben een nieuw,
Oost had aas zevende van ruiten, veilig en aantrekkelijk parcours, zie
west HVB. Bij OW zitten de ruiten de routekaarten op www.ttcdem3-0, zodat ze een schoppencon- erel.nl. Lopers kunnen kiezen uit
een halve marathon, het hoofdtract niet storen.
De A-lijn wordt een prooi voor Lia nummer van de Bosdijkloop (deelen Fred, die zich rustig houden, name vanaf 16 jaar) en een 10-kien stilletjes met 67,08% de ande- lometerloop, beiden door het buiren inclusief de eerste acht van tengebied van Vinkeveen, en een
vorige week verre overtreffen. 5-kilometerloop door de kern van
In de B-lijn bindt Tonny met be- Vinkeveen. Zowel wedstrijdlopers
roemde invaller iedereen aan de als recreanten zijn van harte welzegekar, inclusief op de laatste ta- kom. Voor kinderen tot en met 12
jaar is er een jeugdloop van 1 kilofel haar man. Ook 67,08%.
meter. De start en finish zijn beide
op de brug voor sporthal De Boei,
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In
de sporthal zijn kleedruimten, douches, foyer met horecafaciliteiten,
In de B-lijn was de 1e plaats ver- tasseninname en EHBO aanwezig.
rassend voor het paar Ludy Bonhoff & Anneke Buskermolen met Verkeersplan en parkeren
65,75% de 2e plaats voor het Het doorgaande verkeer zal verpaar Marjan & Ben v/d Broek met keershinder kunnen ondervinden
60,75% en de 3e plaats voor Die- tussen 10:00 en 14:30 uur op de
ny Verhoeff & Mart v/d Voort met Kerklaan-Roerdompstraat-Plevie53,33% de onderste plaatsen renlaan en tussen 12:00 en 14:30
werden bezet door Jeanette Das uur op de Demmerik. De buslijnen
& Bep Braakman en Nelly Jansen 126 en 130 zullen tot 14:30 uur rij& Jaap Bark. Bijna zeker van pro- den via de N212, de N201, afrit Vinmotie zijn de paren v/d Broek en keveen nemen en dan via de busDieny Verhoeff & Mart v/d Voort. halte bij het viaduct de route verder vervolgen. ParkeermogelijkheHet is de BVU er veel aan gelegen den zijn er vanaf de N201 op het
om zoveel mogelijk instroom te Kloosterplein (Herenweg), bij zorgcentrum Maria-Oord (Herenweg)
krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridge- en achter sporthal De Boei (Tuinderslaantje) en vanaf de N212 bij
lessen.
het winkelcentrum Zuiderwaard
(Plevierenlaan). Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

Bridgevereniging Uithoorn

Sportief wandelen bij de
Veenlopers
Regio - Atletiek vereniging de
Veenlopers heeft vorig jaar een
wandelafdeling opgestart en
gaan donderdag 1 maart een extra impuls geven omdat de lente in aantocht is. Sportief wandelen is lekker in de buitenlucht
zijn en je wordt er ook nog eens
gezonder van. Sportief wandelen
in ook zeer geschikt voor mensen die lang hebben stilgezeten
of een beroep hebben waarbij zij
weinig in beweging zijn, tevens is
wandelen ook geschikt om af te
vallen. Wij zien dat steeds meer
hardlopers moeite krijgen met
hun sport en wandelen is daarom een uitstekend alternatief om
in clubverband te kunnen blijven bewegen. Wandelen is zeker
minder belastend voor je spieren- pezen en gewrichten. Wandelaars mogen daarom een paar
keer gratis meelopen om aan te

ervaren of sportief wandelen wat
voor hen is, en als je het bevalt
kan je lid worden van onze vereniging de Veenlopers. Een lidmaatschap kost € 55,00 per jaar
en een eenmalige bedrag van €
7,50 aan de bond. De wandelaars
worden ook gelinkt aan de KNWB
Koninklijke Nederlandse Wandel Bond, als u meer informatie wenst gaat naar onze website www.veenlopers.nl of vul een
contact formulier in. Elke donderdagavond zal deze wandelgroep
van start gaan op start locatie is
Ontspanningweg 1 (Optisport /
zwembad ) te Mijdrecht. De tijden zijn van 19:30-20:45 uur. Deze trainingen zullen onder leiding van een gecertificeerde trainer Carla van Nieuwkerk plaats
vinden. Enthousiast? Aanmelden kan via de Veenlopers website www.veenlopers.nl.

Regio - Zaterdag 17 maart 2018 is
er in het Buurthuis van Amstelhoek weer een klaverjasmarathon. Inschrijven is verplicht en
kan tot 14 maart bij Leny Jansen
(jansenleny@hotmail.com;
06-

50282282). De inschrijfkosten bedraagt €8,- p.p.. Er wordt gekaart
van 10.00-22.00 uur. De zaal is
open vanaf 9.15 uur. Het buurthuis is gevestigd aan de Engellaan 3a, Amstelhoek.

Klaverjasmarathon in
Amstelhoek

15

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De
Boei vanaf 10:00 uur tot uiterlijk
een kwartier voor de start. Het inschrijfgeld bedraagt voor de 10
kilometer en de halve marathon
8 euro en voor de 5 kilometer 6
euro. Er kan alleen contant worden betaald, pinnen is niet mogelijk. Deelname aan de jeugdloop is GRATIS! Elke deelnemer
aan de jeugdloop ontvangt een
mooie herinneringsmedaille. De
start van de 1 kilometer jeugdloop
is om 11:30 uur, de halve marathon om 12.00 uur, de 10 kilometer om 12.10 uur en de 5 kilometer
om 12.20 uur op de brug voor De
Boei. Het parcours is vlak en over
verharde wegen. De kilometerpunten bij alle afstanden worden
met grote km-borden aangegeven, per afstand een andere kleur.
Elke deelnemer ontvangt een tijdregistratiechip, welke na de finish
door vrijwilligers wordt ingenomen.
Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilometer jeugdloop is om 11:50 uur
op de brug voor sporthal De Boei.
De overige prijsuitreikingen vinden plaats in De Boei, volgens het
schema: 5 kilometer om 13:00 uur,
10 kilometer om 13:30 uur en de
halve marathon om 14:00 uur. Op
de halve marathon en de 10 kilometer zijn er geldprijzen, welke
alleen bij de huldiging op de dag
van de loop worden uitgereikt. Behalve bruto tijden worden ook de
netto tijden (zuivere looptijd) vermeld in de uitslag.
De bruto tijden zijn leidend voor
de uitslag. Deze staan vanaf 17:00
uur op www.uitslagen.nl. En vervolgens ook op www.ttcdemerel.
nl. Hier vindt je ook nadere informatie over de PK Sport Bosdijkloop, of bellen met Peter Meijer,
tel. 06-48013782, of bosdijkloop@
gmail.com of op Twitter @Bosdijkloop.

De Ronde Venen - Vorige week is
de nieuwe kandidatenlijst van Lijst
8 Kernen vastgesteld. De lokale
partij zal deze verkiezingen met 7
kandidaten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen aankomende 21 maart. Joris Kneppers is
tot lijsttrekker benoemd. “We zijn
er trots op dat we wederom een
kieslijst op hebben kunnen stellen
die veel ruimte biedt voor nieuwe
mensen die zich in willen zetten
voor de inwoners van De Ronde
Venen. Het is wederom een mooie
mix tussen ervaring en mensen
die zich nieuw op het politieke
vlak willen bewegen.”
Lijsttrekker
Als lijsttrekker is Joris Kneppers
benoemd, al langer bekend in de
lokale politiek. Het initiatief van
Lijst 8 Kernen stamt mede uit zijn
betrokkenheid voor de lokale omgeving, die al vroeg ontstond bij
onder andere het Jongerenwerk.
Op nummer twee vinden we Annemieke Groen-Guldemond, een
nieuw gezicht, die vanwege haar
sociale achtergrond zich vooral zal
richten op het groen en de directe leefomgeving. Ook op nummer
drie vinden we een nieuw gezicht,
Michael Klijn, ondernemer in de
sportbranche. De ruime ervaring
die hij heeft opgedaan in de sporten gezondheidsbranche, maakt
hem de perfecte kandidaat voor
de onderwerpen Sport, Bewegen
en hij heeft daarnaast veel feeling
met cultuur en cultuurhistorie. Als
vierde kandidaat vinden we Leonie Minnee, huidig fractievoorzitter met een brede kennis van het
Sociaal Domein. Jongerenwerker
Noël Lutjes is de vijfde kandidaat,
ook een nieuw gezicht in de lokale politiek. Noël geeft aan enorm

blij te zijn dat hij de kans krijgt om
voor Lijst 8 Kernen de koppeling
te zijn naar de jongeren in De Ronde Venen. Wouter de Goede is een
betrokken inwoner die al jaren op
de achtergrond meekijkt met de
fractie van Lijst 8 Kernen
Ideeen
Lijst 8 Kernen wil de komende 4
jaar de inwonersgerichte ideeen en visies blijven inbrengen en
gaat daarmee aan de slag aan de
hand van een aantal thema’s. Hierbij hoort een verkiezingsprogramma op 1 A4’tje. Daarmee wil de
partij aangeven het bestuur open
en begrijpelijk te houden voor al
onze inwoners. Joris Kneppers:
“Voor ons is het belangrijk dat we
geen dikke boekwerken schrijven
als we kijken naar wat we nou precies willen. We hebben daarom
wederom gestreefd naar een opzet waarbij we ons verkiezingsprogramma helder en overzichtelijk te houden. Daarbij kunnen
we prima voortborduren op onze principes die we al eerder vastgelegd hebben. Ons verkiezingsprogramma bestaat uit een aantal principes en wensen, waarbij
de wensen wat ons betreft dynamisch zijn. De principes wijzigen
niet, zodat het voor onze inwoners
ook duidelijk is hoe onze beslissingen tot stand komen. We publiceren op de website ook de stellingen van het Kieskompas, waarbij we inzichtelijk maken hoe ons
stemgedrag tot stand komt. Onze inwoners kunnen dus zelf zien
hoe dat leidt tot een verkiezingsprogramma op 1 A4. Bestuur dat
iedereen begrijpt! Zie voor meer
informatie over het verkiezingsprogramma of de kandidatenlijst:
www.lijst8kernen.nl

Bij Colijn:

‘Bridge in de winter’
Regio - Aanstaande zondag 18
februari is er weer een ‘bridge
in de winter-middag’ bij Colijn.
Om 13.00 uur gaat de zaal open
en om 13.30 uur starten we met
bridgen. Tijdens deze middagen
zullen de drankjes aan tafel worden geserveerd en er zulllen lekkere hapjes worden uitgedeeld.
Natuurlijk is er een mooi flesje

wijn voor de prijswinnaars. De indeling zal zoveel mogelijk worden gedaan naar sterkte en gezelligheid staat voorop. Deelname is
voor iedereen mogelijk door inschrijving via de mail: bridge.indewinter@gmail.com met vermelding van naam, voornaam
en partner. De kosten bedragen
€10,- per paar.

Argon tekent overeenkomst

IVN Winterwandeling

Mijdrecht – Argon en trainer
Ron van Nieuwkerk hebben deze week de overeenkomst getekend, als trainer van de zaterdag
Regio - Op zaterdag 17 februa- het veenland en de verveende selectie. De samenwerking tusri organiseert IVN De Ronde Ve- droogmakerij voeren. We lopen sen hoofdklasser Argon en haar
nen & Uithoorn weer een winter- ook een stuk langs de Amstel met nieuwe trainer Ron van Niekerk is
wandeling. We bezoeken de Mid- de mooie buitenplaatsen Ooster- onlangs bekrachtigd voor de rest
delpolder, een verrassend na- meer en Wester-Amstel, die vol- van het huidige seizoen. Dit was
tuurgebied, gelegen tussen Am- ledig in oude glorie zijn hersteld.
sterdam, Amstelveen en Ouder- De wandeling is ongeveer 9 km
kerk a/d Amstel. De Middelpol- lang. We verzamelen om 9.30 uur
der staat bekend om zijn vogel- op de parkeerplaats van de algerijkdom. In het voorjaar zijn de mene begraafplaats in Wilnis aan
grutto, de kieviet en ook de tu- de J. Enschedeweg. Einde wandereluur en de lepelaar hier veel- ling is om ongeveer 12.30 uur gevuldig te zien. Deze vogels zul- pland. Tips voor onderweg: kleed
len we nu niet tegenkomen maar u warm genoeg aan en trek stewel zullen we ganzen, smienten vige waterdichte schoenen aan.
en krakeenden kunnen zien en Neem ook iets warms te drinken
horen. De Roerdomp is er ook, mee. Aanmelden is niet nodig.
maar of we die zien. Het is in dit Info: Hans Tuinenburg, tel. 06jaargetijde toegestaan door de 18082328. Voor info over IVN kunt
weilanden te lopen maar vanwe- u de website bezoeken: www.ivn.
ge de drassigheid kiezen we voor nl/afdeling/de-ronde-venen-uitde verharde paden, die ons langs hoorn.

noodzakelijk door het plotselinge
vertrek van Simon Quaali gedurende de winterstop. Met Ron van
Niekerk, oud trainer van o.a. DWS,
DCG, De Beursbengels en HFC
Haarlem, heeft Argon een zeer ervaren trainer binnen gehaald. De
laatste jaren heeft van Niekerk in
het buitenland gewerkt.

