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Fiets gestolen
Mijdrecht – Donderdag jl is 
een Witte Koga Damesfi ets 
meegenomen uit het fi et-
senrek bij Intertoys aan de 
Dorpstraat in Mijdrecht. Het 
was donderdag, markt en 
daarom druk op straat. Heeft 
u iets gezien, er zat een rode 
Ortlieb tas aan de bagage-
drager. Als u iets weet over 
deze fi ets neem dan aub 
contact op met Nel Verhoek, 
06-30095196.

Gratis op de 
Mijdrechtse 

markt
Mijdrecht - Donderdag is er 
in Mijdrecht, zoals altijd van-
af 11.00 uur de Mijdrecht-
se markt op het Raadhuis-
plein. Deze week verwennen 
de marktkooplieden iede-
re marktbezoeker met een 
overheerlijke gratis crêpe. 
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elders in dit blad
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Openbaar Vervoer:
Kommer en kwel

De Ronde Venen - Eerder ver-
schenen hierover ingezonden 
brieven in de Nieuwe Meerbo-
de. Rechtstreekse verbindingen 
met Amsterdam zijn opgeknipt 
in busritten met meerdere ke-
ren overstappen, reizigers mis-
sen hun overstap doordat bus-
sen stelselmatig vertraagd zijn, 
de dienstregelingen van Syntus 
en Connexxion zijn niet goed op 
elkaar afgestemd en de reistijd 
is langer dan voorheen. De “snel-
bussen” zijn opgeheven, over-
stappen kost extra reistijd en de 
bussen vanuit Uithoorn met eind-
bestemming Amsterdam stop-
pen bij elke halte. De reistijd over 
amper dertig kilometer bedraagt 
doorgaans een uur en vaak zelfs 
veel langer. 

In het pak genaaid
Bovendien moeten reizigers in 

Mijdrecht eerst tien minuten lo-
pen of fi etsen om bij een bus-
halte te komen, omdat de bus 
alleen nog aan de rand van het 
dorp stopt. De buslijnen 123 en 
126 door de wijk Twistvlied zijn 
meer dan een jaar geleden ge-
schrapt toen vervoerder Syntus 
het busvervoer van de provin-
cie mocht uitvoeren. De vervan-
gende lijn M1 zou uitkomst moe-
ten bieden. Inmiddels is de rit-
frequentie van M1 al tot een mi-
nimum teruggebracht. “Sneller 
kon bijna niet.” CDA-raadslid Jan 
Rouwenhorst maakt zich al lan-
ger zorgen over de kwaliteit van 
het openbaar vervoer. “De reizi-
gersbeleving laat zich makkelijk 
raden. Wekelijks word ik aange-
sproken door inwoners die voor 
hun werk of studie richting Am-
sterdam of Utrecht reizen. De ir-
ritatie is groot. Tijdens de spits-

uren rijdt geen enkele bus op 
tijd. Het lijkt erop alsof de ov-be-
drijven een collectieve wanpres-
tatie leveren en veel reizigers uit 
onze gemeente zijn naar mijn 
idee terecht boos over de nieu-
we dienstregeling. Waar de an-
dere gemeenten rond Schip-
hol uitstekend worden bediend, 
raakt De Ronde Venen steeds 
meer geïsoleerd. En dat terwijl 
we eigenlijk maar op een half 
uurtje rijden van Amsterdam of 
Utrecht vandaan zijn. Destijds 
zijn we als gemeente in het pak 
genaaid door een deal tussen de 
NS en de landelijke overheid. Het 
treinstation in Breukelen mocht 
vergroot worden, op voorwaar-
de dat daar dan meer reizigers in 
de trein zouden stappen. Tja, dat 
is de echte reden waarom buslijn 
130 een eindhalte kreeg in Breu-
kelen en niet langer mocht door-
rijden naar Utrecht. Naar het be-
lang van de reizigers uit onze ge-
meente is ook toen niet geke-
ken.” 

Vervolg elders in deze krant.
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WASMACHINE 
KNALLER!

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbieding 
is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 3 maart 2018.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling voor het open-
baar vervoer - in december 2017 - is het busvervoer vanuit en 
naar De Ronde Venen ronduit belabberd. Dat geldt zeker als in-
woners dagelijks zijn aangewezen op deze vorm van personen-
vervoer. 

Mijdrecht - Dinsdag 20 februari 
werd na een welkomstwoord in 
De Kom door directeur Ralf Dres-
sel van Bébouw Midreth, buiten 
de starthandeling verricht voor 
de bouw van het toekomstige 
zorg-/wooncentrum Zonnehuis 
Mijdrecht (tot voor kort ‘Zonne-
hof’ genaamd). Dit gebeurde op 
de plaats waar vroeger Nieuw 
Avondlicht stond. Deze keer niet 
met de traditionele ‘eerste paal’ te 
slaan door een wethouder of lid 
van een Raad van Bestuur, maar 
het in de zompige bodem druk-
ken van een ludiek versierde ‘to-
tempaal’. Daar hebben bewo-
ners van De Kom zich druk mee 
bezig gehouden. Onder het toe-
ziend oog van wethouder David 
Moolenburgh, Allard van Spaan-
donk (Bouwinvest), directeur Ralf 
Dressel en genodigden die nage-
noeg allen betrokken zijn bij het 
project, drukte een kraanmachi-
nist van de fi rma Kool met de bak 
van een graafmachine de paal 
voorzichtig in de grond. Om de 

handeling na dit gebeuren fees-
telijk luister bij te zetten, werden 
door de aanwezigen (milieuvrien-
delijke) confettibuizen leeg ge-
knald. Daarna ging het weer rich-
ting De Kom waar vertegenwoor-
digers van de betrokken partijen 
het woord kregen om zich tevre-
den en vreugdevol over de start 
van de nieuwbouw uit te laten.

Spanningsveld
Volgens wethouder Moolen-
burgh is het vaak niet gemakke-
lijk geweest alle neuzen dezelf-
de richting op te krijgen, doelend 
op de bewoners die het complex 
niet zo zagen zitten, ook al van-
wege het dreigende tekort aan 
parkeerruimte in de omgeving. 
Maar dat is in goed overleg op-
gelost. De wethouder zei blij te 
zijn met de stap die nu gezet was, 
maar dat het nog wel anderhalf 
jaar zal duren voordat het zorg-
complex klaar is en in gebruik kan 
worden genomen.
Vervolg elders in deze krant.

Start nieuwbouw 
zorgcentrum Zonnehuis

De Ronde Venen - In Mijdrecht 
wordt parkeren een probleem. 
Dat is vervelend voor de winke-
liers en onze inwoners. Er zijn ge-
noeg oplossingen voor te beden-
ken. Het is nog maar twee jaar ge-
leden dat in Mijdrecht heel veel 

winkels leegstonden. Door een 
gezamenlijke aanpak van de ei-
genaren, winkeliers en gemeen-
te is een periode van herstel in-
gezet. Op dit moment is er nau-
welijks sprake van leegstand, 
sterker nog, het winkelcentrum 

Stationslocatie had P-probleem op 
korte termijn kunnen oplossen
Ziet alleen RVB het 
parkeerprobleem?

van Mijdrecht mag zich verheu-
gen in een stijgend aantal be-
zoekers, ook door renovatie van 
De Lindeboom en de komst van 
Action. Ook de verzelfstandigde 
markt loopt als een trein. Dit suc-
ces heeft een schaduwzijde. Er 
is een groot tekort aan parkeer-
plaatsen, waardoor de kans be-
staat dat mensen Mijdrecht hier-
door gaan mijden. In de raadsver-
gadering van afgelopen donder-
dag lag er een raadsvoorstel voor 
om tijdelijk parkeerplaatsen te re-
aliseren op de Stationslocatie.

Stationslocatie 
Iedereen is er van overtuigd dat 
er parkeerplaatsen bij moeten 
komen. René Bultena, de fractie-
voorzitter van Ronde Venen Be-
lang heeft er bij het college op 
aangedrongen om met een op-
lossing te komen. Uiteindelijk 

lag het plan er om voor het jaar 
2018 tijdelijk 40 parkeerplaatsen 
aan te leggen op de Stationsloca-
tie. Hiervoor was in de raad geen 
enkele steun, alleen Ronde Ve-
nen Belang was hier voor. Blijk-

baar zien de andere partijen nut 
en noodzaak niet in een oplos-
sing te bieden voor het parkeer-
probleem.

Vervolg elders in deze krant.
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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

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Autopuzzelrit voor 
Stichting Hoogvliegers 
Mijdrecht - De jaarlijkse Lente-
rit is een autopuzzelrit van on-
geveer 130 km door het groene 
hart. De afgelopen jaren is er met 
het evenement geld ingezameld 
voor CliniClowns. Dit jaar mocht 
er op Facebook gestemd worden 
voor een nieuw goed doel. Face-

book volgers mochten kiezen tus-
sen het Ronald McDonald huis 
Utrecht, Stichting Oppepper4all 
of Stichting Hoogvliegers. Met 
meer dan 1600 reacties werd er 
enthousiast gestemd op de goe-
de doelen. Met uiteindelijk 723 
stemmen is Stichting Hoogvlie-

Lidl mag niet op zondag 
bevoorraden 
Mijdrecht - Supermarkt Lidl in 
Mijdrecht mag zijn winkel niet op 
zondag bevoorraden. Dat heeft 
het college van B en W dinsdag 20 
februari besloten. Lidl had in afwij-
king op de gemeentelijke regels 
gevraagd de supermarkt op zon-
dag van nieuwe voorraad te mo-
gen voorzien. Na raadpleging van 
omwonenden en de raadscom-
missie heeft het college besloten 
daar geen toestemming voor te 
geven. Winkels in De Ronde Ve-
nen bepalen sinds 2015 zelf of zij 
op zondag open zijn. Bij de vast-
stelling van dit beleid heeft de ge-
meenteraad er op aangedrongen 
bevoorrading van winkels op zon-
dagen te willen voorkomen om-
wille van de zondagsrust. In afwij-
king hiervan heeft Lidl aangege-
ven graag de supermarkt op zon-
dag van nieuwe voorraad te wil-
len voorzien. Voor de bedrijfsvoe-
ring van de winkel is dit een gun-
stiger moment dat zaterdagmid-
dag. Ook is er dan op zaterdag een 
bevoorradingsmoment minder 
waardoor het die dag rustiger is. 

Overlast
Het college heeft het verzoek van 
Lidl aan omwonenden van de su-
permarkt en de kerk voorgelegd. 
Ook is het besproken in de raads-
commissie van 5 februari. 

Uit de reacties van omwonenden 
blijkt dat er onvoldoende draag-
vlak is om een bevoorradingsmo-
ment van zaterdag naar zondag 
te verschuiven. Onder andere 
omdat omwonenden op dit mo-
ment overlast ondervinden van 
de bevoorrading. Om te kijken of 
hiervoor een oplossing kan wor-
den gevonden wordt binnenkort 
een gesprek georganiseerd tus-
sen Lidl en een vertegenwoordi-
ging van de omwonenden. Doel 
van dit gesprek is om samen te 
zoeken naar oplossingen waar-
mee de overlast wordt tegenge-
gaan.Alkwin Award VWO 2018

Uithoorn - Op dinsdag 20 februa-
ri vond de uitreiking plaats van de 
Alkwin Award VWO: de prijs voor 
het beste profielwerkstuk van dit 
schooljaar. Na de goed voorberei-
de presentaties van alle Profiel-
werkstukken 6VWO in de loka-
len volgde de bekendmaking van 

de winnaars van de Alkwin Award 
VWO 2018.  Er waren 23 genomi-
neerde leerlingen. De jury was 
duidelijk en unaniem: de Award-
winnaars VWO zijn: Zoë Tzagkara-
ki en Nick Vesters met hun onder-
zoek naar het verband tussen me-
ditatie en het geheugen.

gers gekozen tot het goede doel 
van Lenterit 2018. 

Programma: 
De start en finish vinden plaats bij 
Hotel Mijdrecht Marickenland. De 
uitdagende route zal als een puz-
zel met bolletjes en pijltjes gere-
den worden. Optioneel is er de 
mogelijkheid om op een geheime 
mooie locatie te lunchen tijdens 
de route. 

Aanmelden:
Er zijn nog een beperkt aantal 
startplaatsen beschikbaar, dus re-
serveer nu online op de website 
www.lenterit.nl. Reserveer je vóór 
18 maart een Earlybird ticket dan 
maak je tevens kans op een brand-
stof cadeaubon t.w.v. €50,- bij 
Tankstation Haan van Nieuwkerk 
in Mijdrecht! www.facebook.com/
lenteritNL, www.twitter.com/len-
terit en www.instagram.com/len-
teritNL. De Lenterit wordt moge-
lijk gemaakt door Lions Mijdrecht 
– Wilnis in samenwerking met Ho-
tel Mijdrecht Marickenland. Mede 
dankzij de sponsoren is er ieder 
jaar een mooie opbrengst voor 
het goede doel. Loyals, De Hosting 
Makelaar, Andras Fictoor, Myra de 
Groot Entertainment producties, 
Be-Ink, Albert Heijn de Passage, 
Van Kouwen, Hendrikx Advoca-
ten, Fresh Licht & Geluid, Ticket-
kantoor, Van Nieuwkerk.

Verkeersonderzoek N201
Regio - Van maandag 5 tot en 
met zondag 18 maart vindt in op-
dracht van de provincie Utrecht 
een verkeersonderzoek plaats op 
de provinciale weg N201 tussen 
Hilversum (vanaf de bebouwde 
kom) en Schiphol (ter hoogte van 
de Koolhovenlaan). Langs het tra-
cé worden camera’s geplaatst die 
in kaart brengen waar voertuigen 
de N201 oprijden, en waar ze de 
N201 verlaten. Het plaatsen van 
de camera’s is al vanaf 22 februa-
ri jl. ingezet. Op 5 maart worden ze 
aangezet om uitsluitend het huidi-
ge gebruik van de N201 door ge-
motoriseerd verkeer te registre-
ren.  De N201 is binnen de provin-

cie Utrecht de weg met de meeste 
vertraging. Daarom is gestart met 
het programma Toekomst N201 
waarin de provincie samen met 
gebruikers, omwonenden en an-
dere belanghebbenden werkt aan 
een toekomstbestendige N201. 
Hiervoor is onder andere inzicht 
nodig in de verkeersstromen op 
de N201 in de huidige situatie. In 
het verkeersonderzoek van 5 tot 
en met 18 maart worden deze ver-
keersstromen onderzocht. De ca-
mera’s registreren voertuigen die 
de N201 op- en afrijden op basis 
van het kenteken. Daarmee is be-
kend wat de herkomst en de be-
stemming is van de diverse voer-

tuigen en of het gaat om een per-
sonenauto, een lichte of een zwa-
re vrachtwagen. Bureau Trajan uit 
Amsterdam voert het onderzoek 
uit en anonimiseert de kentekens 
na verwerking. Naar verwachting 
zijn de onderzoeksresultaten in 
mei beschikbaar. Meer informa-
tie over het programma en het 
verkeersonderzoek, inclusief de 
meest gestelde vragen, is te vin-
den op www.provincie-utrecht.
nl/toekomstN201. Ook de onder-
zoeksresultaten zijn in mei via de-
ze website toegankelijk. Voor al-
gemene vragen over de provincie 
Utrecht: info@provincie-utrecht.
nl. Tel. (030) 2589111.

De Schakel 
Op ontdekkingstocht 
Museum Catharijneconvent
De Ronde Venen - Waarom be-
waren mensen dingen in een 
museum en hoe kun je weten 
wat het is? De leerlingen van de 
Schakel mochten het zelf onder-
zoeken tijdens hun bezoek aan 
museum Catharijneconvent in 
Utrecht. De groepen 1 tot en met 
5 gingen allemaal een middag 
op ontdekkingstocht in het mu-
seum. Een mooie voorbereiding 
op de Kunstweken die in maart 
op het programma staan op de 
Schakel. De Kleuters en groep 3 
bezochten de kleurrijke en in-
teractieve tentoonstelling ‘Feest! 
Weet wat je viert’. Ze ontdekten 
op speelse wijze welke feesten 

we allemaal vieren en waarom. 
Bij elk feest hoorde een leuke op-
dracht. Wat is er bijvoorbeeld al-
lemaal nodig als je een feestje 
geeft? Als afsluiting bereidden de 
kinderen een feestje voor, voor de 
jarige museumdirecteur. Groep 4 
en 5 volgden het programma ‘Jij 
als onderzoeker’. Als echte speur-
neuzen leerden de kinderen kij-
ken naar beelden en schilderijen 
en werden ze uitgedaagd om iets 
te ontdekken wat nog niet eerder 
gezien was. De kinderen moch-
ten tot slot ook een kijkje nemen 
in de schatkamer, voor velen een 
hoogtepunt: allemaal blinkend 
goud! 

Bingo
Mijdrecht - Op 2 maart is er 
weer de maandelijkse Bin-
go avond van de lijnkijkers 
in de kantine van Argon.De-
ze maand als hoofdprijs een 
condens droger. Zaal open 
19.15 uur en het eerste kop-
je koffie is gratis. Met mee te 
doen steunt u de jeugd van 
ARGON.
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Openbaar Vervoer: 
kommer en kwel
Vervolg van de voorpagina.

Bewust onbekwaam
Rouwenhorst ziet legio moge-
lijkheden voor verbetering: “Het 
beste zou natuurlijk zijn als er 
meer bussen rechtstreeks van-
uit Wilnis en Mijdrecht naar Am-
sterdam gaan rijden. Daarnaast 
is het de hoogste tijd dat de 
dienstregeling en overstaptijden 
in Uithoorn worden afgestemd 
tussen Syntus en Connexxion. 
Het heeft er alle schijn van dat 
de beide vervoersbedrijven el-
kaar eerder dwars zitten dan ge-
zamenlijk het reizigersbelang als 
prioriteit stellen. Ik kwalificeer 
het als prutswerk van organisa-
ties die bewust onbekwaam lij-
ken te zijn. Ik zou wel eens een 
overzicht willen zien waarin de 
punctualiteit van de gereden rit-

ten eerlijk vermeld wordt, zeker 
in de spits.”

Steeds opnieuw fout
“Tegelijkertijd zijn meer ingrij-
pende oplossingen te overwe-
gen. De buslijnen 126 en 130 rij-
den nu ongeveer tegelijkertijd 
vier keer per uur in tegengestel-
de richting door Wilnis heen, rich-
ting Bijlmer-Arena en richting 
Uithoorn. Door de dienstregeling 
beter te programmeren, kan er el-
ke vijftien minuten een bus door 
Wilnis rijden, in plaats van elk half 
uur twee bussen die tegelijkertijd 
komen. Een andere oplossing zou 
zijn dat bus 130 weer over de In-
dustrieweg in Mijdrecht gaat rij-
den. Hoe moeilijk is en dat welke 
beren liggen daar eigenlijk op de 
weg? Over de Industrieweg heb-
ben we meteen een goede OV-

ontsluiting voor de nieuwe wijk 
De Maricken. Bovendien wordt 
dan ook tegemoet gekomen aan 
de wensen van de bewoners van 
de Burgemeester Padmosweg in 
Wilnis. Die worden echt hoorn-
dol van de ernstige verkeersover-
last, die ze ervaren door het gro-
te aantal bussen over de dijk. Het 
lijkt wel of de politieke bestuur-
ders er alleen maar naar kijken, 
zonder daadwerkelijk bereidheid 
te tonen met echte oplossingen 
te komen. Waar gaat het steeds 
opnieuw fout en waarom?”
 
Opsteker
Een aantal weken geleden heeft 
verantwoordelijk wethouder Al-
berta Schuurs (VVD) laten we-
ten dat het college van b. en w. 
aan de stadsregio Amsterdam 
gaat doorgeven dat inwoners 

van De Ronde Venen niet tevre-
den zijn met de nieuwe dienst-
regeling van Connexxion. Vol-
gens Rouwenhorst is dit niet ge-
noeg: “We zien steeds dat het col-
lege van b. en w. pas reageert als 
het al te laat is. Dat doet Alberta 
Schuurs helaas nu en dat hebben 
haar voorgangers ook steeds ge-
daan. Wij als gemeenteraad ha-
meren er al jaren op hoe belang-
rijk het is om vroegtijdig en inten-
sief betrokken te zijn bij de ont-
wikkeling van nieuwe ov-con-
cessies. Voor zowel de Provincie 
Utrecht als de Stadsregio Amster-
dam zijn de busdienstregeling nu 
voor vele jaren vastgesteld. Dat 
maakt het heel moeilijk om nog 
iets te veranderen. Het is daar-
om erg belangrijk dat ook inwo-
ners, die met de bus reizen, zich 
laten horen en hun klachten mel-
den. Dat kan bij de vervoersbe-
drijven Syntus en Connexxion, of 
gewoon door simpel een e-mail 
met daarin de details te sturen 
aan de gemeente of de provincie 
en dat steeds opnieuw elke keer 
doen. Ik zie dat als steun voor on-
ze ov-wethouder Alberta Schuurs 
van de VVD. Die opsteker kan ze 
zeker gebruiken.” 

Urgentie
Het CDA De Ronde Venen blijft 
dit dossier op de voet volgen. 
“Niet voor niets hebben we des-
tijds het initiatief genomen om 
voor een tramlijn te pleiten. Dat 
is bedoeld als een oplossing voor 
de lange termijn. Zo lang kun-
nen we natuurlijk niet wach-
ten. Er is een standvastige aan-
pak nodig om de reizigersellen-
de bij het busvervoer een halt toe 
te roepen. Het wordt tijd dat ook 
de provincie de ernst van de pro-
blematiek inziet en doordrongen 
raakt van de urgentie om ech-
te oplossingen aan te bieden. De 
basis daarvoor ligt nu bij de rei-
zigers. Als die niet de moeite ne-
men om te klagen - en daar ho-
pen de vervoersmaatschappijen 
natuurlijk op - weten we zeker dat 
er niets verandert. Zonder klach-
ten van de busreizigers is de kans 
op verbetering zo goed als nihil.” 

Start nieuwbouw 
Zorgcentrum Zonnehuis 
Mijdrecht
Vervolg van de voorpagina.

Hij wees op de ontwikkelingen 
die momenteel in het centrum 
van Mijdrecht plaatsvinden, zoals 
met De Lindeboom, de aanstaan-
de nieuwbouw van het Molen-
hof en nu de start van Zonnehuis 
Mijdrecht. “Alle op steenworp af-
stand van elkaar en dat veroor-
zaakt een spanningsveld bij de 
inwoners. Echter er is grote be-
hoefte aan voorzieningen, zorg 
en woonmogelijkheden zoals die 
nu kunnen worden gerealiseerd 
en daar mogen we trots op zijn.” 
Aldus Moolenburgh van wie het 
wel eens een van zijn laatste of-
ficiële handelingen kan zijn deze 
bestuursperiode. Hij is niet meer 
beschikbaar na de komende ge-
meenteraadsverkiezingen. Nel-
leke Vogel, lid van de Raad van 
Bestuur van de Zonnehuisgroep, 

zei blij te zijn nu de bouw van het 
nieuwe zorgcentrum nu eindelijk 
van start gaat. Het heeft lang ge-
duurd, maar nu is het zover. Zij 
bedankte de gemeente, Bouwin-
vest Bébouw Midreth en niet in 
de laatste plaats de architect voor 
de goede samenwerking om tot 
zover te komen. De bouw kon in 
haar beleving niet snel genoeg 
gaan, met een schuin oog kijkend 
naar de zorg die momenteel ver-
leend word in Gerardus Majella 
aan Bozenhoven. “Dat gebouw is 
gedateerd en voldoet niet meer 
aan de eisen van deze tijd voor 
de bewoners. Het nieuwe mo-
derne Zonnehuis wordt de ver-
vanger.” Vogel zei er alle vertrou-
wen in te hebben dat het nieu-
we complex er volgend jaar zo-
mer zal staan. Allard van Spaan-
donk heeft met Bouwinvest geïn-
vesteerd in het bouwproject. “Het 

heeft vier jaar geduurd alvorens 
alles in kannen en kruiken was 
voordat we konden beginnen. 
Beetje jammer want het complex 
is hard nodig. Het aantal 75 plus-
sers waarvoor het bedoeld is, ver-
dubbelt de komende decennia. 
Het zorgcentrum met de 29 spe-
cifieke woningen is daarom meer 
dan welkom. We lopen achter in 
de huisvesting voort dit type be-
woners. Kortom, een project als 
dit is wat wij zoeken en waarvan 
wij denken dat er veel behoefte 
aan is. We gaan er hier iets heel 
moois van maken en zijn er heel 
blij mee. Heel veel succes toege-
wenst met de bouw,” sprak Van 
Spaandonk. Tot slot zette Ralf 
Dressel alle aanwezige mensen 
die bij het project betrokken zijn 
en er aan meewerken even in het 
zonnetje, waarna de startdatum 
van de bouw tot slot werd be-

klonken met een hapje en een 
drankje.

Woonzorgcomplex
Bébouw Midreth zal het com-
plex op het nu nog braaklig-
gende terrein aan de Dorps-
straat gaan bouwen. Het ont-
werp is getekend door IAA Ar-
chitecten te Amsterdam. Bij het 
project zijn behalve dit architec-
tenbureau tevens betrokken de 
Zonnehuisgroep Amstelland, Bé-
bouw Midreth, ZorgID, Bouwin-
vest Healthcare Fund en de Ge-
meente De Ronde Venen. Bé-
bouw Midreth en ZorgID doen 
de ontwikkeling van het complex 
en zijn beide onderdeel van Vol-
ker Wessels. De op handen zijnde 
nieuwbouw omvat onder ande-
re een compleet woon-zorgcom-
plex op het terrein voor huisves-
ting van 45 cliënten met een de-
mentie. Een en ander ten behoe-
ve van kleinschalig wonen, ze-
ven kamers per woongroep, elk 
met eigen slaapkamer en sanitair 
voor in totaal zes woongroepen, 
maar gemeenschappelijke/ge-
koppelde woonkamers met keu-
ken waar onder begeleiding zelf 
wordt gekookt. Daarnaast zijn 
er drie wisselkamers. Voorts een 
buitenruimte, een zorgtuin, een 
koffiecorner en een restaurant. 
Tevens wordt voorzien in 29 le-
vensloopbestendige huurappar-
tementen in de vrije huur voor se-
nioren, met optionele zorg, 24/7 
alarmering, centrale berging en 
binnentuin. Die komen in een ge-
bouw van drie verdiepingen aan 
de kant van de Dorpsstraat. Be-
woners kunnen gebruik maken 
van de voorzieningen die de Zon-
nehuisgroep zelf biedt. Aan de 
kant van de Dorpsstraat en bij de 
appartementen komen extra par-
keervoorzieningen. Tevens zijn 
er bij de ingang van het Zorgge-
bouw, die vanaf het Mevrouw van 
Wieringenplein bereikbaar is, ook 
extra parkeervoorzieningen ge-
pland. De Zonnehuisgroep wordt 
geen eigenaar van het complex, 
maar huurt het van de institutio-
neel belegger Bouwinvest.

Verhuisd:
Fourniturenwinkel 
Marijke van Soest
Wilnis - De knusse maar over-
volle fournituren- en stoffenwin-
kel van Marijke van Soest is met 
ingang van maandag 19 februari 
jl. een nieuwe fase in gegaan. De 
winkel is verhuisd van de Wilnisse 
Zuwe naar de Dorpsstraat 30. Dat 
is de voormalige locatie waar ooit 
De Barones korte tijd gevestigd is 
geweest en daarvóór Drogisterij 
Nap. “Een prachtige winkelruim-
te met een groter vloeroppervlak. 
Maar met minder wanden. Dus ik 
moet nog creatief zijn in het vin-
den van een plekje voor diver-
se artikelen die nu nog in dozen 
zitten,” lacht Marijke. Ze heeft na-
tuurlijk nogal wat aan fournituren 
en aanverwante artikelen waar-
voor bezoekers uit de wijde om-
trek graag naar haar winkel ko-
men. Ze is nagenoeg de enige in 
de hele regio met een dergelijk 
assortiment. “Mijn oude winkel 
aan de Wilnisse Zuwe was com-
pact met twee ruimten plus een 
verdieping erboven. Daar had ik 
geen zicht meer op. Het stond 
overal mudvol en mijn klanten 
liepen elkaar soms in de weg. De-
ze winkelruimte heeft bijna een 
jaar leeg gestaan nadat de ca-
deauwinkel De Barones het voor 
gezien hield. Ik heb van de eige-
naar alle medewerking gehad om 
mij hier te kunnen vestigen en 
ik ben er erg blij mee. Wel is het 
veel werk geweest om alles voor 
mijn klanten een overzichtelijke 
plek te geven en nog heb ik niet 
alles op orde. Maar dat komt,” al-
dus een blije Marijke. Dat de ver-
plaatste winkel al snel gevonden 
is, blijkt uit een voortdurende 
aanloop van klanten die zich he-
lemaal uitleven in het omvangrij-
ke assortiment.

Prijzen uit de ‘gulden tijd’
Wat te denken van tientallen rol-
len katoenen en wollen stof-
fen, dikke en dunne, in een veel-
voud van kleuren en dessins voor 
tal van doeleinden. Bijvoorbeeld 
om daarmee zelf volgens een 
patroon kleding te maken, maar 
ook om mee te bekleden, te quil-
ten en voor huishoudelijk ge-
bruik. De winkel van Marijke van 
Soest is tevens een speciaalzaak 
in fournituren. Dus alle beno-
digdheden op gebied van hand- 
en machinaal naaien, breien, ha-
ken en borduren vindt u hier. Wat 
betreft het laatste is er een enorm 

assortiment aan Burdapatronen 
en complete borduursets. Maar 
ook breitassen en een geweldi-
ge sortering breiwol, naast acces-
soires als katoenen en polyester 
naaigarens in alle kleuren, band 
en linten in een veelvoud aan 
breedten, ritsen, sets met diver-
se soorten drukknopen (ook die 
voor jeans) en metalen feston-
ringetjes, duizenden andere kno-
pen, Gütermann artikelen en stof-
lijmen, glasparels, gespen, koord-
stoppers en gordijnkoorden, gor-
dijnhaken, nylonkoord, stopwol, 
ceintuurs, naalden, spelden en 
noem maar op. Verder de nodi-
ge documentatie voor alle soor-
ten handwerk. Wie handwerken, 
naaien, borduren en haken op 
het lijstje heeft staan, is hier aan 
het juiste adres, maar ook voor 
slechts een stuk lint of een bij-
passende knoop wordt u vrien-
delijk ontvangen en geadviseerd. 
En dat voor prijzen die soms echt 
nog dateren uit de ‘gulden tijd’.

Lucht en ruimte
Nagenoeg precies twintig jaar ge-
leden – op 2 februari 1998 - nam 
Marijke van Soest de winkel des-
tijds over van mevrouw Ligtvoet. 
Zij mag zich nu verheugen in een 
mooie en ruimer ogende winkel 
die goed toegankelijk is. Het is 
een volgende fase in haar leven 
als ondernemer. Het klantenbe-
stand breidt zich na al die jaren 
nog steeds uit. Hoewel de eco-
nomie aantrekt en er vaker nieu-
we kleding wordt gekocht zijn er 
nog steeds mensen die hun kle-
ding willen herstellen of verma-
ken. Dat geldt zeker voor kin-
derkleding. Veel aandacht is er 
ook weer voor het breien en ook 
de naaicursussen en workshops 
staan meer dan anders in de be-
langstelling,” aldus Marijke die nu 
samen met haar winkelbezoe-
kers wat meer lucht en ruimte 
heeft gekregen. Prettig is ook dat 
zij het aanbod nu overzichtelij-
ker kan presenteren. Dat kost nog 
wel even tijd. Maar wie wat zoekt 
en het niet kan vinden, vraag het 
Marijke en zij tovert het wel er-
gens vandaan. Openingstijden: 
ma. Van 13.00-17.00 uur, di t/m 
vrij van 10.00-17.00 uur, za van 
10.00-16.00 uur. Tel. 0297-282148. 
E-mail: info@vansoeststoffen.nl. 
Website: www.vansoeststoffen.
nl. U bent van harte welkom!

Geen krant?
0297-581698
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Meerderheid raad voor 
burgerinitiatief Sportgebouw
De Ronde Venen - Vijf maanden 
geleden stemden 26 van de 27 
raadsleden vóór het Burgeriniti-
atief Sportgebouw Abcoude. De 
raad werd door het college van 
burgemeester en wethouders tot 
januari geïnformeerd dat alles op 
schema lag. Totdat plotseling het 
vervolg van de besluitvorming in 
het college vastliep. Het college 
wilde bevestiging van de geko-
zen route in de commissieverga-
dering Algemeen Bestuurlijke Za-
ken en Financiën van half febru-
ari. In deze commissie werd dui-
delijk dat een meerderheid van 

de raad nog steeds vindt dat het 
Burgerinitiatief Sportgebouw Ab-
coude doorgang moet vinden. 
Desondanks, en tot grote ver-
bazing van D66, werd er na de-
ze vergadering nog steeds géén 
besluit genomen door het colle-
ge met betrekking tot de voort-
gang van dit initiatief. Om alsnog 
duidelijkheid te krijgen over het 
reeds genomen besluit en haar 
vervolg, besloot de VVD om het 
Burgerinitiatief Sportgebouw Ab-
coude alsnog te agenderen tij-
dens de raadsvergadering van 22 
februari jongstleden.

Vragenvuur
D66: “Voor wie de financiële exer-
cities en het vragenvuur in zo-
wel de commissievergadering 
als de raadsvergadering terzij-
de schuift, wordt meteen duide-
lijk dat slechts twee partijen door-
gang van het initiatief frustreren. 
Om het proces op gang te hou-
den kwam de VVD met een voor 
D66 overbodig voorstel, het be-
sluit waar het over ging is immers 
vijf maanden geleden al geno-
men. Waarom een herstart voor 
een proces dat een meerderheid 
van de raad draagt en een groot 

draagvlak heeft onder de inwo-
ners?” D66 probeerde in de raads-
vergadering te achterhalen waar-
om het college ineens het besluit 
van de raad niet meer ten uitvoer 
wilde brengen. Maar strandde op 
een wethouder die zich verstop-
te achter het voorstel van de VVD. 
Helaas werd dit initiatiefvoorstel 
al gauw het onderwerp van ge-
sprek, in plaats van een discussie 
over het niet uitvoeren van een 
door de raad al reeds genomen 
besluit.

Stemming
De daaropvolgende stemming 
liet duidelijk zien wie de voor- 
en tegenstanders van het Burge-
rinitiatief Sportgebouw Abcou-
de zijn. Alle partijen behalve het 
CDA en RVB hebben opnieuw hun 
steun voor het initiatief uitgespro-
ken, met inachtneming van het 
voorstel van de VVD wat betrek-
king had op enkele financiële af-
spraken. Met een meerderheid in 
de raad vindt het Sportgebouw 
in Abcoude absoluut doorgang, 
maar wel na een onnodige pau-
ze. Via een omweg is nu tweemaal 
eenzelfde besluit door de raad ge-
nomen voor een burgerinitiatief 
van hoog niveau, wat een breed d
raagvlak onder onze inwoners 
heeft. D66 vindt dit geenszins een 
voorbeeld van betrouwbaar be-
stuur. Het niet uitvoeren van een 
raadsbesluit door het college is 
een reden voor een motie van 
wantrouwen tegen dit college, 
wat kan leiden tot het opstappen 
van dit college. Hier is niet voor 
gekozen, daarentegen heeft D66 
opnieuw haar vertrouwen in initi-
atieven van burgers bekrachtigd.

D66 in gesprek over 
verduurzaming
De Ronde Venen - Op dinsdag 6 
maart 2018 organiseert D66 De 
Ronde Venen vanaf 19.30 uur een 
avond in de reeks ‘in gesprek met’. 
Ditmaal staat de bijeenkomst in 
het teken van de duurzaamheids-
initiatieven die ondernemers, 
agrariërs en initiatieven van onze 
inwoners in de Ronde Venen ne-
men of zouden willen nemen. Er 
wordt aandacht besteed aan on-
derwerpen als circulaire econo-
mie, energietransitie en natuurbe-
houd. Graag wisselt D66 van ge-
dachte met u over verduurzaming 
en wat u daarbij van onze ge-
meente nodig heeft om dergelij-

ke initiatieven de ruimte te bieden 
en te stimuleren. Wat betekent dit 
voor inwoners, de gemeente en 
de agrarische sector? Wat zijn de 
bedreigingen, maar ook de kan-
sen die deze bewegingen bieden? 
Bent u een duurzame onderne-
mer, agrariër en/of geïnteresseer-
de inwoner uit de Ronde Venen? 
Dan bent u dinsdag van harte wel-
kom! De bijeenkomst vindt plaats 
in Abcoude Proof, Hoogstraat 12 
in Abcoude.  Inloop 20.15 uur, aan-
vang 20.30 uur. Er is voldoende 
parkeerruimte voor zowel auto als 
fiets rondom en bus 120 stopt op 
25 m afstand.

Kieskompas De Ronde Venen helpt 
bij bepalen van uw keuze 
De Ronde Venen - Op 21 maart 
2018 vinden er in de gemeen-
te De Ronde Venen verkiezingen 
plaats voor de nieuwe gemeente-
raad. Weet u nog niet precies op 
welke partij u bij de komende ge-
meenteraadsverkiezingen gaat 
stemmen? Of hebt u al een keu-

ze gemaakt, maar wilt u checken 
wat de standpunten van partijen 
zijn over actuele onderwerpen? 
Dan doet u er goed aan om Kies-
kompas te raadplegen. Kieskom-
pas is een hulpmiddel waarmee u 
kunt zien welke partij het dichtst 
bij uw denkbeelden staat. Inwo-

ners die van het programma ge-
bruikmaken, krijgen dertig stel-
lingen voorgelegd over verschil-
lende actuele lokale onderwer-
pen, onder andere op het gebied 
van verkeer en vervoer, sociaal 
beleid, woningbouw en financi-
en. U kunt aangeven of u het met 

Op de foto vlnr: Rein Kroon (CDA), Wim Stam (ChristenUnie/SGP), Joris Kneppers (Lijst 8 Kernen), Marja Becker 
(Senioren Partij De Ronde Venen), Alberta Schuurs (VVD), Kiki Hagen (D66), Anco Goldhoorn (Ronde Venen Be-
lang) en Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks).

de stelling ‘helemaal mee eens’ 
bent, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee 
oneens’ of ‘helemaal mee oneens’ 
bent. Als alle stellingen zijn inge-
vuld is in een oogopslag te zien 
met welke politieke partij de ge-
bruiker de meeste overeenkom-
sten heeft. 
De stellingen in het Kieskom-
pas zijn samen met de betrokken 
partijen vastgesteld. Bovendien 
heeft Kieskompas gecontroleerd 
of de standpunten overeenko-
men met de partijprogramma’s. 
Dit geeft de gebruikers de garan-
tie dat de informatie in het Kies-
kompas volledig en betrouwbaar 
is. Alle lokale partijen hebben 
meegewerkt aan de totstandko-
ming van Kieskompas. Kieskom-
pas is te vinden via de gemeen-
telijke website, www.derondeve-
nen.nl.

Verkiezingsdebat
Maandag 12 maart organiseert 
de gemeente een verkiezingsde-
bat tussen de acht deelnemende 
partijen. Het debat vindt plaats in 
de Boei in Vinkeveen en begint 
om 19.30 uur. Onder leiding van 
Elisabeth van den Hoogen gaan 
de partijen met elkaar in discussie 
over verschillende lokale onder-
werpen. Inwoners zijn van harte 
welkom het debat bij te wonen. 
Het debat wordt tevens live door 
RTV Ronde Venen uitgezonden.

Meerderheid raad wil geen 
verbreding van de N201
De Ronde Venen - Het colle-
ge van b en w moet zo spoedig 
mogelijk een officiële brief stu-
ren aan de provincies Utrecht 
en Noord-Holland. Daarin moet 
het college heel duidelijk aan 
de provinciebesturen laten we-
ten dat de gemeenteraad van 
De Ronde Venen zich uitdruk-
kelijk verzet tegen verbreding 
van de N201 binnen de eigen 
gemeentegrenzen. 
Een motie met die strekking 
werd afgelopen maandag-
avond op initiatief van het CDA 
ingebracht en was bij het indie-
nen ook al ondertekend door 
de fracties van Ronde Venen 
Belang, D66 en PvdA-Groen 
Links. De fractie van Christen-
Unie-SGP stemde later even-
eens voor de motie. “Als ge-
meente vinden we bereikbaar-

heid belangrijk, maar er gaat 
niets boven onze gezondheid 
en woongenot”, aldus een over-
weging uit de motie. Lijst 8 Ker-
nen stemde tegen de motie, 
evenals de lokale VVD-fractie, 
want verbreding van de N201 
staat als politiek doel in het 
VVD-verkiezingsprogramma. 

De onlangs afgetreden VVD-ge-
deputeerde voor mobiliteit in 
de provincie Utrecht werd on-
langs zelfs getypeerd als “een 
warm voorstander van het ver-
breden van de weg”. Dat vond 
de vereniging van Nederlandse 
handel en productiebedrijven, 
die - naar eigen zeggen - haast 
wil maken met de “hard nodige 
verdubbeling van de wegcapa-
citeit” door verbreding van de 
N201. 

Belofte is niet nagekomen
Maandagavond liet de ge-
meenteraad uitdrukkelijk we-
ten juist een duidelijke afna-
me van de doorgaande ver-
keersstromen over de provinci-
ale weg te willen. “Eerder is be-
loofd dat het vrachttransport 
van of naar Aalsmeer en Schip-
hol over de A9 zou worden ge-
leid, maar die belofte is nooit 
ingelost.” Daarnaast wil de ge-
meenteraad “onverwijld” een 
kopie ontvangen van de brief 
aan de provincies, die nog voor 
de raadsverkiezingen verstuurd 
moet zijn. 

Geen tijdige informatie
Bovendien wil de raad zo spoe-
dig mogelijk volledig geïnfor-
meerd worden over de actue-
le stand van zaken en elk kwar-

taal moet het college melden 
hoe het staat met de ontwik-
kelingen. CDA-fractievoorzit-
ter Rein Kroon onthulde dat er 
nu al sprake is van vergaande 
planontwikkeling. Ambtenaren 
van De Ronde Venen zouden 
daar betrokken bij zijn, zonder 
dat de raad op de hoogte is ge-
bracht. 

Andere partijen concludeerden 
eveneens dat Alberta Schuurs, 
de VVD-wethouder van verkeer, 
nagelaten heeft de raad tijdig 
te informeren. De bezwerende 
ontkenningen van de wegen-
wethouder - “Er zijn nog geen 
definitieve gegevens”- maak-
ten weinig indruk tijdens de be-
handeling van de motie “Geen 
verbreding van de N201”. De 
raad gaf aan tegenstander te 
zijn van de aanleg van een der-
de ring om Amsterdam met als 
gevolg een nog grotere aanzui-
gende werking van doorgaand 
vrachtverkeer dat “niets te zoe-
ken” heeft in De Ronde Venen. 

Regiokoor De Ronde Venen
Fantastisch groots 
Mozart concert
Regio - Het bekende “Regiokoor 
De Ronde Venen” gaf na een jaar-
lang hard studeren, afgelopen 
week een groots Mozart Concert. 
Het voltallige koor gaf samen met 
het NASKA orkest en vier solisten 
onder de algehele leiding van di-
rigent Gert J, Hans, zoals aan het 
eind van de middag zou blijken, 
een vlekkeloze uitvoering van de 
Krönungs-Messe KV 317 en het 
Requiem K.V.626 van W.A.Mozart. 
Muziek die vroeger hoofdzake-
lijk uitgevoerd werd in de kerk-
dienst maar ongetwijfeld zelden 
zo evenwichtig en zuiver zijn uit-
gevoerd dan op deze zonnige 
zondagmiddag. De muzikale kwa-
liteit en de goede P.R. van de (lo-
kale) media bracht mensen van 
heinde en ver naar deze prachti-
ge historische parochiekerk. Het 
publiek werd direct al aangenaam 
verrast door het overdonderen-
de begin van de mis. Het Kyrie en 
Gloria sprankelend overgoten met 
het lyrische stemgeluid van de in-
ternationaal bekende sopraan Lie-
ve Geuens. De helder gezongen 
“loopjes” klonken mooi en zuiver 
tot in de hoge tonen en in een har-
monisch evenwicht met de barok-
ke stem van tenor Arco Mandema-
ker, een bekende in het Bachre-
pertoire. Het koor harmonieerde 
foutloos met solisten en orkest 
en zorgde voor een feestelijke en 
foutloos begin met deze mis voor 
de paaszondag. Een uitstekend 
begin. Het koor kon even op adem 
komen tijdens de uitvoering van 
de 8e Symfonie van Franz Schu-
bert, een werk uit 2 delen, vandaar 
de naam Die Unvoll  Endete. Niet 
echter het publiek. De oren wer-
den gestreeld door het lichtvoeti-
ge “hout” en het sonore geluid van 
de bassen, hard stromend in de 
fortissimi en zacht kabbelend in 

het pianissimo. Het beeld van een 
klaterende stromende beek in de 
lentezon verscheen waarschijnlijk 
op menig netvlies.

Pauze
Na een geanimeerde pauze keek 
het publiek uit naar de uitvoe-
ring van het Requiem, helder, ver-
staanbaar en ingetogen over-
spoelde koor, orkest en solisten 
het ademloos luisterende pu-
bliek met het Introïtus en het Ky-
rie. Als een plots opkomend on-
weer klonk daarentegen het Dies 
Irea. De partijen van de alt Diana 
van der Bent en van de bas-bari-
ton Bert van de Wetering kwamen 
hier ten volle tot hun recht en ga-
ven met de sopraan en tenor een 
uitgebalanceerde partij ten geho-
re. In het Confutatis toonde koor 
en dirigent de uitvoering te be-
heersen zowel in de dreigende als 
in de smekende passages. 
Het koor eindigde zoals het be-
gon ,juichend in “Heer geef hen 
de eeuwige rust en het eeuwige 
licht”. Juichend ,dat was het pu-
bliek ook na dit slotakkoord. Na 
een minuten lang applaus gingen 
de kerkdeuren open en het zon-
licht stroomde binnen ‘Lux aeter-
na luceat”.

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl
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Letterfeest op de 
Driehuisschool
De Ronde Venen - Eindelijk was 
het zover; groep 3 heeft alle let-
ters aangeboden gekregen. Dit 
gaan we vieren met het letter-
feest. Groep 4 had geluk want die 
mocht ook mee doen. Verspreid 
door de school hingen alle letters 
met een opdracht erbij. In groep-
jes gingen de kinderen de letters 
zoeken. De kinderen moesten het 
goede woord met de juiste let-

ter op een formulier schrijven. 
Daarna hebben de kinderen van 
groep 4 en de juffen bevestigd 
dat alle kinderen van groep 3 ge-
slaagd zijn voor hun letterdiplo-
ma! Na de letterbingo kregen de 
kinderen iets te drinken met een 
lettersnoepje erbij. 
De feestelijk geklede kinderen 
gingen zo vrolijk de voorjaarsva-
kantie in.

Stationslocatie had P-probleem op 
korte termijn kunnen oplossen
Ziet alleen RVB het 
parkeerprobleem?
Vervolg van de voorpagina.

Een parkeerprobleem dat de win-
keliers uitgebreid hebben aange-
kaart en wat de winkeliers uitein-
delijk omzet gaat kosten. Een in-
vestering van €53.000,-, een klei-
nigheid ten opzichte van het risi-
co dat de winkeliers lopen werd 
door alle fracties behalve Ronde 
Venen 
Belang als te duur ervaren. Dit 
met o.a. het argument dat men-
sen dan maar met de fiets moe-
ten komen

Zwembadlocatie 
Toen bleek dat het voorstel voor 
extra tijdelijke parkeerplaatsen 
het niet zou gaan halen heeft 
Ronde Venen Belang een motie 
ingediend om te onderzoeken of 
het parkeerterrein bij het zwem-
bad kan worden benut voor lang-
parkeerders. Volgens Ronde Ve-
nen Belang moet er worden on-
derzocht of het mogelijk is om 
niet bij het lang parkeren aan de 
Rondweg te laten parkeren maar 
bij het zwembad. Een pendelbus-
je kan dan de ambtenaren on-

dernemers/winkeliers naar het 
centrum van Mijdrecht brengen. 
Het pendelbusje kan dan wor-
den verzorgd door lokale onder-
nemers. Dit kan eventueel ook 
met leen fietsen. Dit voorstel van 
Ronde Venen Belang kreeg wel 
de meerderheid mee. Paul Hage-
man, indiener van de motie: “Heel 
veel medewerkers van het ge-
meentehuis, maar ook medewer-
kers van de winkeliers en bedrij-
ven op het industrieterrein zou-
den daar gebruik van kunnen ma-
ken. Met het gebruik van een pen-

deldienst, maar ook de M-linebus 
zou dat het Haitsmaplein, maar 
ook de langparkeerplaats kun-
nen ontlasten. Wij vragen het col-
lege dit te onderzoeken, het kan 
op heel korte termijn direct een 
oplossing bieden. Naast de pen-
deldienst en de M-linebus kun-
nen we ook de provincie en Syn-
tus aan hun afspraak houden om 
fietsen ter beschikking te stellen. 
Als die zich ook aan hun afspraak 
houden lossen we diverse proble-
men in éé keer op.” De motie werd 
bijna unaniem aangenomen. Ha-
geman: “Nu maar hopen dat de 
wethouder hier meters gaat ma-
ken. Dit in het belang van de win-
keliers in Mijdrecht. Zij verdienen 
dat om dat zij de leegstand heb-
ben omgedraaid in een goed lo-
pend winkelcentrum. Je mag hen 
niet laten zwemmen.” Wat vind 
jij?/u. Moeten er tijdelijke parkeer-
plaatsen komen op de Stationslo-
catie? Bezoek de website www.
rondevenenbelang.nl of de Face-
bookpagina van Ronde Venen Be-
lang en laat een berichtje achter. 

'Het bijna Voorjaarsfeest' 
van OBS De Eendracht!

Mijdrecht - De laatste middag 
voor de vakantie…het is bijna 
voorjaar en dat vieren de leer-
lingen van OBS De Eendracht 
met een heel tof feestje. Zoals 
het hoort op een goed kinder-
feest mogen spelletjes niet ont-
breken, net als schminken en ver-
kleden voor wie dat wil. In elk lo-
kaal staan spannende spelletjes 
opgesteld en onder leiding van 
groep 8 en een aantal ouders, 
spelen alle leerlingen in gemix-
te groepjes van klein naar groot 
spelletjes als sjoelen, spijkertje 
poepen, memory op het digi-
bord en stoelendans. Uiteraard 
zijn er ook pauzes voor chips en 
limonade! Volgens de kinderen 
absoluut de allerbeste manier 
om hun voorjaarsvakantie te be-
ginnen. De Eendracht wenst u al-
vast een prachtig voorjaar!

De Ronde Venen - Normaal 
gesproken proberen we deze 
wekelijkse column te beper-
ken tot zo’n 400 woorden an-
ders haakt u halverwege wel-
licht af. Het zijn deze week 
dubbel zoveel woorden ge-
worden. Dat komt omdat wij 
zo vlak voor de verkiezingen 
de behoefte hadden om u iets 
meer te vertellen. Haakt u asje-
blieft niet halverwege af want 
het gaat namelijk over u in de-
ze column. U als inwoner staat 
centraal. 

Ten eerste willen wij alle inwo-
ners oproepen om op 21 maart 
toch vooral te gaan stemmen. 
Stemmen doe je voor jezelf en 
jouw gemeente. Verantwoor-
delijkheid over het beleid in de 
gemeente ligt in beginsel bij 
de burger en niet bij de politie-
ke vertegenwoordigers. Roe-
pen aan de zijlijn wat er beter 
moet heeft niet zoveel zin. Laat 
weten waar je voor staat en 
jouw stem meetellen! Als in-
woners kunnen we het natuur-
lijk niet over alles met elkaar 
eens zijn. De een wil ruimte 
voor de auto, de ander voor de 
voetganger of de fiets. De een 
maakt zich zorgen over de eco-
nomische kracht en wil onder-
nemers meer ruimte geven, de 
ander maakt zich zorgen over 
de tweedeling en zoekt mo-
gelijkheden om meer te doen 
voor mensen met weinig kan-
sen. Daar gaat de politiek over 
en heeft met je persoonlijke 
politieke voorkeur te maken. 
Maar over een ding zijn links 
en rechts het eens: wij, inwo-
ners, zijn de belangrijkste fac-
tor in de lokale democratie. En 
daar zijn wij het als Inwoners-
collectief DRV roerend mee 
eens. Daar staan wij ook voor. 
Wij willen dat de inwoners van 
De Ronde Venen een stem krij-
gen die er echt toe gaat doen. 
Een stem waar serieus naar ge-
luisterd gaat worden. Niet al-
leen op politiek vlak, maar ge-
woon altijd. Inwoners moeten 
meer inspraak en regie krijgen 
over het ontwikkelen en orga-
niseren van alle aspecten in de 
samenleving binnen de ge-
meenschap. Misschien spreekt 
dit u juist wel heel erg aan en 
wilt u op 21 maart wel op In-
wonerscollectief DRV stem-
men. Maar dat kan helemaal 
niet, want wij zijn geen poli-
tieke partij. Wij zijn een onaf-
hankelijk netwerk van en voor 
de inwoners. Eigenlijk zijn wij 
gewoon de inwoners en wil-
len wij laten weten wat er zo-
al leeft onder de inwoners van 
De Ronde Venen. Laten we-
ten dat er allemaal goede ini-
tiatieven en ideeën zijn binnen 
onze gemeente grenzen. Ons 
ideaal is uiteindelijk dat we 
ons als inwoners van De Ron-
de Venen met elkaar verbin-
den. Dat we elkaar gaan Infor-
meren, helpen en op onze ver-
antwoordelijkheden aanspre-
ken. En ondanks tegenstellin-
gen, die er gewoon zijn, wel 
naar elkaar luisteren. Elkaar 
respecteren en dat we steeds 
meer informatie, kennis, ma-
terialen, ruimte, ed met elkaar 

gaan delen. Dat zou toch mooi 
zijn. Met zijn allen het “wij-ge-
voel” creëren. Dan wordt het 
vanzelf veel leuker met el-
kaar. Wij willen de leukste ge-
meente van Nederland wor-
den. Om bij het Inwonerscol-
lectief te horen hoeft u op 21 
maart niet uw stem aan ons te 
geven. Het inwonerscollectief 
DRV moet vanzelf gaan groei-
en tot een netwerk wat van en 
voor alle inwoners is. Het inwo-
nerscollectief heeft geen (poli-
tieke) voorkeur maar is een on-
afhankelijk netwerk wat gelijk-
gestemde met elkaar verbind. 
Wat alle inwoners met elkaar 
verbind en opkomt voor de 
belangen en initiatieven voor 
alle inwoners in De Ronde Ve-
nen. Die stem van de inwo-
ner willen wij graag laten ho-
ren. Daarvoor is het wel goed 
dat de inwoner het Inwoners-
collectief steunt. De stem van 
het inwonerscollectief zal best 
heel divers zijn. Het inwoners-
collectief heeft geen mening 
of kiest partij maar is een plat-
form om de meningen, initia-
tieven en ideeën in de samen-
leving zichtbaar te maken. De 
Politiek en gemeente kan daar 
zijn voordeel mee doen door 
in te springen op de wensen 
die wij als inwoners laten ho-
ren. Het initiatief moet bij ons 
als inwoners vandaan komen 
en politiek en gemeente moet 
ons daarin gaan faciliteren. Dat 
is wat ons betreft de nieuwe 
democratie van de toekomst. 
Niet langer vanuit een ivoren 
toren besturen. Op deze ma-
nier denken we dat de inwo-
ners vanzelf centraal komen 
te staan. Er ligt nu een gouden 
kans om de democratie te ver-
nieuwen. Die kans ligt op lo-
kaal niveau. Laten we als in-
woners die kans grijpen! Over 
een ding zijn we het met zijn 
allen wel eens: verandering is 
nodig. Maar waar beginnen 
we? Hoe zet je jouw mening 
om in daden? Ga stemmen en 
kies voor de politieke partij die 
het dichtst bij jouw voorkeur 
komt. Maar nog veel belangrij-
ker is dat je je aansluit bij het 
Inwonerscollectief DRV. Daar 
kan je jou stem namelijk altijd 
laten horen. Het Inwonerscol-
lectief is namelijk van en voor 
de inwoners en dat ben jij dus 
zelf. Ga 21 maart dus voor-
al op een politieke partij van 
uw voorkeur stemmen. En niet 
onbelangrijk…. laat ons we-
ten als het inwonerscollectief 
jouw wel aanspreekt en je op 
de hoogte wil blijven van ons 
initiatief. Laat ons weten dat jij 
er bent en wil dat jouw stem 
echt moet gaan meetellen! 
Wilt u onze bedoeling weten? 
Stuur een e-mail naar drv@in-
wonesrcollectief.nl We stu-
ren je dan “De Bedoeling” van 
Inwonerscollectief DRV toe. 
Maar realiseer je wel dat dit al-
leen maar tekst is wat verschil-
lend kan worden geïnterpre-
teerd. “Je gaat het pas echt be-
grijpen als je het door hebt” 
om een bekende Nederlander 
te citeren. 

Ga stemmen en volg ons! 

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Ga 21 maart wel stemmen!
Maar niet op ons.

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 educa-
tieprojecten. 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 be-
trouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.

Als stichting doen wij aan 
fondsenwerving om geld in 
te zamelen voor onze projec-
ten. Zoals onze deelname aan 
de Goede Doelen Markt van 
het Veenlanden College en 
de Rabo Fietstocht. Laatstge-
noemde is dit jaar op zaterdag 
9 juni. Onze stichting staat op 
de deelnemerslijst met deel-
nemersnummer 50. Misschien 
nog een beetje vroeg, maar 
noteer deze datum toch maar 
alvast in uw agenda! Ook de 
gemeente sponsort ons jaar-
lijks met een mooie subsidie. 
En om bekendheid te creëren 
en te houden, schrijven wij 
al jaren een column in deze 
krant. Daarmee hopen we 
meer particuliere donateurs te 
krijgen naast degene die we nu 
al koesteren. Het werven van 
fondsen wordt echter steeds 
lastiger. Er zijn veel goede doe-
len en particuliere initiatieven. 
En door de terugtredende 
overheid zijn er diverse instel-
lingen en voorzieningen die 
wel een centje extra kunnen 
gebruiken. Zij ‘concurreren’ met 

ons om donaties, zoals we on-
langs weer ondervonden. We 
presenteerden onze stichting 
bij één van de serviceclubs hier 
in de regio. Deze club doet elk 
jaar zelf aan fondsenwerving 
en geeft dat geld dan weer 
gul uit aan goede doelen. Wij 
‘concurreerden’ met een lokaal 
project dat de buit voor de ko-
mende twee jaar heeft binnen-
gehaald. Onze werd gemeld 
dat het lokale project voor de 
club meer verbinding bracht. 
“Je kan er nog eens langsgaan. 
Dat geeft een ander gevoel dan 
bij jullie – vast ook prachtige - 
werk in Afrika”. De club gaat nu 
zelfs een wijziging in de statu-
ten aanbrengen: alleen nog 
Nederlandse projecten en dan 
ook nog het liefst in de buurt. 
Misschien begrijpelijk, maar 
voor ons ook spijtig. Onbekend 
maakt onbemind. Dus moeten 
wij vooral doorgaan met vertel-
len welke mooie stappen we 
zetten om ook de wereld niet 
in onze buurt, maar toch zo 
ongelofelijk dichtbij, een stukje 
mooier te maken!

Fondsenwerving

Wie helpt mij
Geen telefoon-gids meer
Regio - In november dit jaar 
wordt in onze omgeving de laat-
ste papieren Telefoongids en 
Gouden gids verspreid. Daarna is 

het afgelopen, want vanaf 2019 
wordt de gids alleen nog maar 
online bijgehouden. De eerste te-
lefoongids verscheen in 1881. In 

1965 kwam de Gouden gids er 
bij. In 1996 volgde op de websi-
te  www.detelefoongids.nl een 
digitale versie en dat luidde met-
een een opmars in. Nu 20 jaar la-
ter een reden om te stoppen met 
de papieren versie. Online gege-
vens worden dagelijks bijgehou-
den, bieden meer zoekmogelijk-
heden en remmen de milieube-
lasting veroorzaakt door de pa-
pieren versie. Maar wel oppassen 
met het zoeken naar ‘de telefoon-
gids’ in een zoekmachine, want 

er zijn nogal wat aanbieders. Let 
daarom goed op het groen getin-
te adres onder de blauw gekleur-
de regel waarmee ieder zoekre-
sultaat begint. Als dat begint 
met www.detelefoongids.nl zit u 
goed. Komt u er niet uit, kom dan 
op een inloopdag naar Senior-
Web De Ronde Venen. Elke maan-
dag- en woensdagmiddag van 
13.00 tot 14.00 uur in de bieb te 
Mijdrecht. Dan wordt u vakkun-
dig geholpen met al uw compu-
terproblemen.

GEEN KRANT ONTVANGEN? 0297-581698



Poldertocht toch dit weekend?
Regio - Het is koud, zelfs erg koud 
en de verwachtingen om einde-
lijk weer eens een schaatstocht 
in de Uithoornse polder te kun-
nen houden zijn hoog gespan-
nen. Echter eerst werkte de har-
de oostenwind niet erg mee aan 
voldoende groei van het ijs en la-
ter ook de aangekondigde moge-
lijke sneeuw en dooi maken het 
ruim van te voren plannen niet 

mogelijk. Om toch een beslissing 
binnen enkele dagen mogelijk te 
maken, je weet maar nooit, hou-
den wij de web site: www.polder-
tocht-dekwakel-uithoorn.nl ui-
terst actueel. Een toch doorgaan 
van de tocht met alle nodige ge-
gevens zoals route kaartje, par-
keer gelegenheden, inschrijfpos-
ten enz. worden zo op tijd ervoor 
bekend.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut 
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ron-
de Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: tele-
foon 0297-563183

Door mensenogen zien alle ek-
sters er hetzelfde uit. Zwart-wit 
met metallic blauw-groen op 
de vleugels en de staart. Zelf 

zien ze, door reflexie van ultra-
violet licht op de veren, heel 
duidelijk of er sprake is van 
een man of een vrouw. Vrouw-

Ekster in beeld

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

BVU  vierde 65-jarig jubileum
Uithoorn - Voor de viering van het 
65-jarig jubileum van Bridgever-
eniging Uithoorn hadden de BVU 
leden en donateurs zondagmid-
dag 25 februari bezit genomen 
van Partycentrum/Club Roekz in 
Vinkeveen.De ontvangst op deze 
mooie locatie was hartelijk door 
een “afgevaardigde” van de zgn. 
WBO (World Bridge Organisati-
on) met de naam Reinildis Duive-
néé DeWit. “Zij” was tevens een 
soort ceremoniemeester die ge-
lijk overging tot een droomstart: 

tjes selecteren hun partner op 
veel uv-reflexie, maar ook op de 
lengte van de staart. De man die 
z’n staart het hoogst kan heffen 
is het meest dominant en scoort 
heel hoog op de ladder van 
zorgzaamheid en gezond nage-
slacht. Tijdens de balts toont hij 
zijn kunsten; duik- en glijvluch-
ten met een waaiervormig uit-
gespreide staart. Daar kan geen 
vrouwtje weerstand aan bie-
den. Hun verbintenis is er een 
voor het leven. Maar soms, als 
manlief even niet oplet, wil zij 
nog wel eens op avances van de 
buurman ingaan en snel even 
paren. Maar owee, als haar man 
dat ziet, dan is een scheldpartij 
niet van de lucht en doet zij, hui-
chelachtig, ook een flinke duit in 
het zakje om de buurman te ver-
jagen. Niet alle eksters vormen 
een paar. Grote “jeugdbendes” 
hebben nog geen territorium 
bemachtigd. Zij leven buiten de 
hechte gezinnetjes. Er vinden 
wel “eksterbruiloften” plaats, 
maar zonder eigen plek volgt 
er geen nestbouw en dus geen 
eieren en jongen. Voortdurend 
zijn ze bezig om stukjes territo-
rium in te pikken van de geves-
tigde stellen. Mocht er door wat 
dan ook een gesettelde ekster 
uitvallen, dan wordt zijn plek 

vliegensvlug ingenomen door 
een van buiten. Zo blijft het aan-
tal eksters in stand en komen er 
ook niet teveel. Nesten bouwen 
ze graag in hoge bomen. Een 
soort holle ragebol van meer 
dan 1000 kleine takjes met een 
dak en verborgen zij-uitgangen. 
Eksters hebben namelijk ook vij-
anden, zoals de kraai en de ha-
vik. Dat is ook de reden dat ze 
liever in de bebouwde kom nes-
telen dan op het platteland. Ver-
laten nesten worden vaak ge-
bruikt door uilen en valken, 
die zelf geen nest bouwen. De 
meeste mensen hebben weinig 
sympathie voor eksters. De vo-
gels worden beschuldigd van 
diefstal en moord. Ja, ze plun-
deren wel eens een nest en ver-
schalken wel eens een jong vo-
geltje, maar jonge eksters moe-
ten ook eten. Als goedmakertje 
houden ze katten uit de buurt 
van nestelende zangvogels, 
door vreselijk stampij te maken 
met schijnaanvallen en veel la-
waai. “Schreeuwlelijkerds” wor-
den ze ook wel genoemd, maar 
dan hebben de mensen nooit 
de lieflijke zang van het manne-
tje gehoord als hij in zijn nop-
jes is. 

Gerda Veth, IVN- natuurgids

het uitdelen van een glas bubbels. 
Na de opening door de Jubileum-
commissie en een kort welkomst-
woord van voorzitter Hans Wa-
genvoort, werd al snel duidelijk 
dat deze middag een onverwoest-
bare indruk zou achterlaten. Uiter-
aard ging er gebridged worden en 
wel onder leiding van Ernst Wa-
rendorf die was aangetrokken om 
alles in goede bridgebanen te lei-
den. Tussen de verschillende ron-
des was er voor het bestuur gele-
genheid om lid Marja Calis te hul-
digen voor haar 25-jarig lidmaat-
schap van de BVU en Bridgebond; 
haar werd een broche opgespeld. 
Tijdens het bridgen werden veel-
vuldig verschillende hapjes aan-
geboden en werden dorstige ke-
len gelest.

Uitslag
Natuurlijk was er ook een uitslag 
van deze Jubileumdrive (met di-
verse prijzen in de beide lijnen). 
In de A lijn pakte het paar Greet 
& Henk Stolwijk de 1e plaats met 
68,33 % en de 2e plaats was voor 
het paar Tineke van der Sluis & 
Maarten Breggeman met 64,58 %. 
In de B lijn pakte het paar Marjan 
& Ben v/d Broek de 1e plaats met 
69,64 % en was de 2e plaats was 
voor het oudste lid van de BVU 
Jaap Bark en zijn partner Nelly Jan-
sen met 67,50 %. Maar daarmee 
was de middag zeker nog niet ten 
einde. De bridgetafels werden op-
geruimd en onder muzikale bege-

leiding van Geertje & Yvonne werd 
er tijdens de borrel nog uitgebreid 
een soort van karaoke rondgang 
gemaakt langs vele “Amsterdamse 
meezingers”, terwijl onder veel be-
langstelling door het actieve per-
soneel van Roekz een voortref-
felijk stamppotbuffet werd neer-
gezet. Toen allen zich daaraan te-
goed hadden gedaan (ook het 
toetje was buitengewoon lek-
ker) en na de nodige dankwoor-
den aan het adres van de sponso-
ren en bloemen voor de meewer-
kers, werd successievelijk aanstal-
te gemaakt om huiswaarts te ke-
ren met een bruikbaar cadeau in 
dit natte land: een paraplu met 
BVU-opdruk. Dit wordt zeker een 
collectors item. Alle lof gaat ove-
rigens uit naar de Jubileumcom-
missie die deze dag tot een groot 
succes maakte; op naar het 70-ja-
rig bestaan. Het is de BVU er veel 
aan gelegen om zoveel mogelijk 
instroom te krijgen van nieuwe 
bridgers. Zo geven we regelma-
tig bridgelessen. Bent u een be-
ginnend bridgepaar (of thuisbrid-
gers) dat ook het verenigingsleven 
wil leren kennen, dan kunt u zich 
bij de BVU opgeven om geheel 
vrijblijvend een paar keer mee 
te spelen op de maandagavond 
en de sfeer te proeven. Voor na-
dere informatie en/of lid worden 
van de BVU kunt u contact opne-
men met Hans Wagenvoort tel. 06 
53 368 948 of via de mail: wagen-
voorthans@gmail.com.

KOM PROEFRIJDEN IN DE NIEUWE NISSAN QASHQAI

  Gratis vervangend vervoer
 Serviceprijsvergelijking
 Levenslange Nissan Assistance
 Gratis e-check voor uw Nissan

(1) Het voorraadvoordeel tot € 4.000 is enkel geldig voor particulieren bij aankoop van een 
nieuwe Nissan QASHQAI uit voorraad. Niets in te ruilen? Dan ontvangt u een korting van 
€ 1.500. (2) De consumentenprijs is op basis van de meest recente prijslijst incl. btw, BPM, 
eventuele toepasbare kortingen, kosten rijklaar maken. Actie niet geldig voor � eet en (private) 
lease orders en niet inwisselbaar tegen contanten. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn 
altijd de keuze vande consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. 
Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

QASHQAI  99 -134 G/KM   3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC) NISSAN.NL

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44

 nissan-nieuwendijk.nl       

ACHTERUITRIJ-
ASSISTENT

INTELLIGENT 
NOODREM-

SYSTEEM

INTELLIGENTE 
RIJBAAN-

ASSISTENT

ER IS NU AL EEN NIEUWE NISSAN QASHQAI
VOOR € 24.990(2)

NIEUWE NISSAN QASHQAI
EXPECT MORE

NU TOT € 4.000 
VOORRAADVOORDEEL(1) 
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Kudelstaartseweg 222,  Kudelstaart
Tel. 0297-341836

Mail: info@restaurant-jones.nl
www.restaurant-jones.nl

Geopend van woensdag t/m zondag voor diner.

MAART & APRIL
JUBILEUM
CLASSICS

MENU
Jones bestaat 5 jaar en dat vieren wij

met heerlijke classics

Tekst

De uitgever van deze krant kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van wel-
ke aard ook, ontstaan door het 
niet tijdig en/of onjuist plaatsen 
van advertenties in onze bladen.
Fouten in telefonisch opgegeven 
advertenties of ontstaan door 
onduidelijk handschrift van de 
opdrachtgever behoeven door ons 
niet te worden gecompenseerd.
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en 
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar 
particulier. Oosteinderweg 201a, 
Aalsmeer. Tel: 0297-320058
* Te koop:
Grote of kleine partijen oude school-
stoelen of stapelstoelen kantine, 
kantoor of kerkstoelen, we komen de 
spullen zelf bij u ophalen dus twijfel 
niet en waag er een belletje aan. Wij 
betalen u contant. 
Tel. 06-10893672
* Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of inboe-
dels. Stuur uw foto’s en uw prijs naar 
info@burbriantiek.nl  dan mailen wij 
u terug of het wat voor ons kan zijn. 
Bij interesse komen we het betalen en 
ophalen.  Tel. 0297-320058
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood, draagbare 
kleding, schoenen, dekens enz. Inle-
veradres: ma. t/m za. tussen 08.00-
20.00 uur Herenweg 36 in Vinkeveen. 
Op zondag gesloten. 
Tel. 0297-778103
* Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. Auto’s, 
schepen, treinen en motorrijders e.a. 
oud mechanisch speelgoed. Defect 
geen bezwaar.  Tel. 06-22885528

* Aangeboden:
Ervaren rijksgediplomeerde horloge-
maker. Reparatieplaats voor mecha-
nische uurwerken.  
Tel. 0297-564845
* Aangeboden
Uniek en origineel: een goed lijkend 
portret van uzelf of een dierbare, 
geschilderd op doek in acrylverf. 
Mail naar: 
keessendevries@gmail.com 
of bel: 06-31939057 voor info.

Te koop:
Kinderschaats mt 28-32 €15,-. V. Haas-
teren puz. 1000 st. €10,-. Bontjas mt 
42/44 €220,-. Bontmuts €25,-. Verre-
kijker €55,-. Tel. 06-51155631
Gezocht:
Wc (pot) diepspoel dus zonder 
“plankje” gooi hem niet weg ik kom 
hem graag ophalen. Tel. 06-20486055
Gevraagd:
Televisie . Tel. 06-27281974



10 28 februari 2018

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 2 maart 2018 om fraaie 
prijzen  in Café de Merel Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen. 
Tel. 0297-263562. E-mail: thcw@
xs4all.nl.
Er worden vier ronden van zes-
tien giffies gespeeld en dan wor-
den  de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winna-
res is bekend, aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden  met schitte-
rende prijzen. 

Hier volgen de datums voor de  
prijsklaverjasavonden voor  2018  
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  Cor de Beer  7192 pnt
2  Ed Valk  7124  pnt
3  Riet de Beer  6892  pnt
4  Greetje Veraar  6819  pnt
5  Corry v. Bemmelen  6660  pnt
En de poedel prijs was deze 
avond voor Joke Rietbroek met 
4964 punten.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdagmiddag 
werd de 3de ronde gespeeld. Het 
was spannend in de A-lijn voor 
de 3de en 4de plek. Uiteindelijk 
stak het paar De Jong- Schreurs 
er ruim boven uit met 61,25% 
en werd 1ste. In de B-lijn was het 
ook spannend voor de 1ste en 
2de plek. Ondanks de prachtige 
slem van paar de Jong-Theusink 
werden zij nipt ingehaald door 
Fam. Versteeg met 62,86%. In 
de C-lijn zijn de verschillen vaak 
ook minimaal maar vanmiddag 
was er toch wel extra gedreven-
heid voelbaar. Uiteindelijk trok 
het paar Meijerink-Onna met een 
prachtige 60,94% aan het lang-
ste eind.

Maandag
Op maandag is de 4de competitie 
weer gestart. Er was een nieuwe 

competitie indeling gemaakt wat 
voor nieuwe gezichten aan tafel 
leuke spelmomenten opleverde. 
De 6 rondes werden gespeeld en 
om 22.45 uur ging de laatste bel. 
Vanavond werden er meerde-
re slems  uitgeboden en gehaald 
door het paar Voskamp, Bos-
man, Schutte-ockhuizen maar de 
meest bijzondere van Carla Euwe 
en Karla Schmidt. Dit beteken-
de niet dat deze mensen daarom 
hun competitie konden winnen. 
Uiteindelijk was dit wel/niet ge-
noeg voor de 1ste plaats.
Lijn-A Slijkoord-van der Zwaard, 
Lijn-B winnaar De Jong-Schreurs 
en in Lijn-C paar Oosterling-Siep.
BVM sluit weer een leuke bridge-
week af. Wordt u ook enthousiast 
van deze verhalen, u bent wel-
kom. Meldt u aan bij secretariaat.
bvm@gmail.com

Sportief wandelen
De Ronde Venen - Atletiek ver-
eniging de Veenlopers heeft vo-
rig jaar een wandelafdeling opge-
start en gaan donderdag 1 maart 
een extra impuls geven omdat de 
lente in aantocht is. Sportief wan-
delen is lekker in de buitenlucht 
zijn en je wordt er ook nog eens 
gezonder van. Sportief wandelen 
in ook zeer geschikt voor men-
sen 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 daar-
om een uitstekend alternatief om 
in clubverband te kunnen blijven 
bewegen. Wandelen is zeker min-
der belastend voor je spieren- pe-
zen en gewrichten 
Wandelaars mogen daarom een 
paar keer gratis meelopen om  
aan te ervaren of sportief wande-

len wat voor hen is, en als je het 
bevalt kan je lid worden van on-
ze vereniging de Veenlopers. Een 
lidmaatschap kost  € 55,00 per 
jaar  en een eenmalige bedrag 
van € 7,50 aan de bond. De wan-
delaars worden ook gelinkt aan 
de KNWB Koninklijke Nederland-
se Wandel Bond, als u meer infor-
matie wenst gaat naar onze  web-
site www.veenlopers.nl of vul een 
contact formulier in.
Elke donderdagavond zal de-
ze wandelgroep van start gaan 
op start locatie is Ontspanning-
weg 1 (Optisport /zwembad ) te 
Mijdrecht.  
De tijden zijn van 19:30- 20:45 
uur. Deze trainingen zullen on-
der leiding van een gecertificeer-
de trainer Carla van Nieuwkerk 
plaats vinden.   
Enthousiast? Aanmelden kan 
via de Veenlopers website www.
veenlopers.nl .

Het geheim van DIO!
De Ronde Venen - Langzamer-
hand gaan we naar het einde 
van de competities. Het punten-
verschil tussen de teams in de 
1e en 2e divisie zijn maar klein. 
Dat zorgt ervoor dat er, met nog 
4 wedstrijden te gaan in de 2 di-
visie, er nog 5 kanshebbers zijn 
voor de titel. Waarbij het bijna 
wekelijks stuivertje wisselen is op 
de 1e plek. ASM verloor weliswaar 
van de huidige nummer 2, de 
Springbok 2, maar pakte toch 35 
punten en daarmee is deze week 
is de 1e plek (maar voor hoe-
lang?) voor ASM. Je verliest een 
partij maar staat toch op nummer 
1. Hoe mooi wil je het als team 
hebben. De Kromme Mijdrecht 
1 moest uit tegen Stieva/de Kui-
per 2, flink aan de bak. De team 
waren flink aan elkaar gewaagd 
en gaven elkaar bijzonder weinig 
toe en dat zorgt dan weer voor 
beide teams een mooie 42-40 uit-
slag. De Merel/Heerenlux 2 en Bar 
Adelhof 2 maakten het elkaar wel 
moeilijk. Ook hier een gelijk op-
gaande strijd maar tegenscoren 
ging wat moeizamer. Dan blijf 
je als teams wel bij elkaar in de 
buurt maar de eindscore is dan 
lager dan gehoopt (en eigenlijk 
ook noodzakelijk). Berend Hui-
zing (Adelhof ) was wel een van 
de spelers met de kortste partij., 
hij maakte zijn 29 caramboles in 
slechts 17 beurten. De Kromme 
Mijdrecht 2 deed, uit tegen CenS, 
goede zaken. Alleen Sander Pater 
(CenS) kon een vuist maken maar 
daarmee was het over voor CenS 
en pakte de Krommen drie maal 
de winst, 31-41. Feit is wel dat het 
verschil tussen de nummer 1 en 
nummer 5 slechts 33 punten is.
In de 1e divisie liet koploper de 
Merel/Heerenlux 1, ten op zichten 
van de concurrentie, wat puntjes 
liggen maar op dit moment is de 
voorsprong (nog) groot genoeg. 

Flinke afstand
De Biljartmakers was het team 
wat het de Merel 1 knap lastig 
maakte. Bart Dirks (Biljartmakers) 
hield Kees Griffioen (de Merel) op 
flinke afstand maar dat deed Bert 

Fokker (de Merel) omgekeerd 
met Nick van de Veerdonk (Biljart-
makers) en zo kwam het dat de 
avond eindigde met slecht een 
enkel punt verschil in het voor-
deel van de Biljartmakers, 36-35. 
Stieva/de Kuiper 1 stond nummer 
4 in de rangschikking en moest 
het opnemen tegen de num-
mer 2, de Springbok 1. Voor bei-
de teams is flink scoren noodza-
kelijk om bij te blijven in de kam-
pioensrace. In drie partijen gaf 
men elkaar weinig toe en bij ver-
lies werd er ook flink gescoord. In 
de laatste partij (Kees de Zwart, 
Stieva) tegen Jim van Zwieten, de 
Springbok) vloog Jim uit de start-
blokken en zette daarmee vol de 
druk op Kees. In het verloop van 
de partij kwam Kees wel in zijn 
spel maar kreeg van Jim toch niet 
de ruimte om aan de winst te rui-
ken, eindstand 39-40 met voor 
beide teams een kleine winst op 
de Merel. Het einde van de com-
petitie nadert en DIO gaat weer 
flink scoren. Dat lijkt ieder seizoen 
te gebeuren dus daar zou een ge-
heim achter moet zitten, denk ik 
dan. Wat dat geheim is? Ik heb 
geen idee maar DIO waarschijn-
lijk des te meer. Deze week was 
Lutis/de Springbok 2 het slacht-
offer. De tegenstand van Lutis 
was niet gering maar toch onvol-
doende om ook maar een par-
tij te winnen, 48-33. Bar Adelhof 
3 was gastheer voor de Merel/
Heerenlux 3. Bar Adelhof scoor-
de de afgelopen weken goed en 
bleef dat ook deze week doen. 
Drie winstpartijen zorgden er-
voor dat de Merel niet voor de 3e 
week op rij een flink puntenaan-
tal kon bijschrijven. Alleen Dorus 
van de Meer (de Merel) zorgde 
met 100 caramboles in 17 beur-
ten (kortste partij) en de hoog-
ste serie van de week (65 caram-
boles, 65%) voor tegengas, 41-30. 
Laatste wedstrijd is the Peanutbar 
tegen Bar Adelhof 1. Bar Adelhof 
1 staat bovenin de rangschikking 
en wil daar uiteraard graag blij-
ven. Helaas voor Adelhof werk-
te the Peanuts hier niet aan mee. 
Tweemaal winst, eenmaal gelijk-

Argon wederom in 
slotfase onderuit
Regio - Mijdrecht - Ondanks het 
goede voorbeeld van de Pupil 
van de week Milan Schohaus kon 
Argon deze wedstrijd niet tot sco-
ren komen.
Argon hield tegen Achilles Veen 
lang stand, maar de wedstrijd 
duurde eigenlijk zes minuten te 
lang. In de slotfase sloegen de 
bezoekers toe, een hoekschop 
kon door de vrijstaande Thijs van 
den Berg ingekopt worden. Daar-
voor ontsnapte de Argonauten al 
toen een toegekende strafschop, 
de bal werd door de topscorer 
van Achilles Veen naar veld zeven 
werd gezonden. Daarna probeer-
de Argon met verse krachten als-
nog het tij te keren maar het ge-
brek aan stootkracht werd weer 
duidelijk. Opnieuw een miniem 
verlies: 0-1.

Behoudend
De eerste helft viel er voor het 
publiek weinig te genieten, Ar-
gon speelde voorzichtig en ook 
Achilles Veen gaf niet vol gas. Bei-
de defensies gaven maar weinig 
weg, wel hadden de bezoekers 
de betere mogelijkheden. De eer-
ste mogelijkheid was echter voor 
Argon dat na tien minuten een 
vrije trap toegekend kreeg op de 
hoek van het strafschopgebied, 
Maikel van de Water plaatste de 
bal bij Soner Gedik maar voor 
dat Gedik gevaarlijk kon worden 
greep doelman Jamil Kools in. 
Ook na een voorzet van Jordly Pe-
tronia mikte Gedik te hoog. Achil-
les Veen maakte aanvallend in die 
fase ook geen indruk, Argondoel-
man Romero Antonioli grabbel-
de een bal weg op een inzet van 
Achilles Veen en na balverlies in 
de Argondefensie schoot Sven 
Aerts van een meter over. Daarna 
bleef het tikken op het midden-
veld en werden er weinig aan-

vallende acties geproduceerd. 
De laatste vijf minuten voor rust 
nam Achilles Veen een vrije trap 
die uiteindelijk door Antonioli zit-
tend kon worden gestopt. Even 
later strandde een combinatie 
tussen Soner Gedik en Maikel van 
de Water op keeper Kools. Ook 
een schot van Brian Peters na-
mens de bezoekers kwam in han-
den van doelman Antonioli.

Meer beleving
De tweede helft was niet echt 
spectaculair maar er was wel 
meer actie, namens Achilles Veen 
kopte Brian Peters over. Met nog 
een half uur op de klok zagen we 
een mogelijkheid op rechts van 
Bas Boelhouwer maar Boelhou-
wer kwam niet echt aan schie-
ten toen. Ook Justin Sporkslede 
en Soner Gedik hadden geen ge-
luk met hun schoten, ze mikten te 
hoog. Daarna maakte Dylan Berg-
kamp (rechts op de actiefoto) 
zijn opwachting, hij verving Mai-
kel van de Water die de warme 
kleedkamer kon opzoeken. Rond 
minuut 70 kroop Argon door het 
oog van de naald. Discussie tus-

Zwemdiploma’s A, B en C
De Ronde Venen -  Vorige week 
Zaterdagochtend is er bij de afde-
ling Diploma Zwemmen van de 
ZDRV/RVP afgezwommen voor 
de diploma’s van het Zwem-ABC. 
Alle kandidaten zijn geslaagd: 9 
voor Zwem-A, 7 voor Zwem-B en 
2 voor Zwem-C. Met een beetje 
inlevingsvermogen kun je vast-
stellen dat het een ‘historisch mo-
ment’ was. Het waren namelijk 
binnen de Zwemvereniging de 

Ronde Venen/Reddingsbrigade 
Vinkeveense Plassen (ZDRV/RVP) 
de laatste examens volgens de in 
1998 geïntroduceerde normen.
Sinds 1 januari 2018 zijn er nieu-
we normen van kracht en hoe-
wel er een overgangsperiode van 
een jaar is, heeft de afdeling Di-
ploma Zwemmen besloten om 
vanaf nu alleen nog volgens de 
‘nieuwe’ normen af te zwemmen. 
Deze normen zijn gebaseerd op 

de vanuit het project NL Zwem-
veilig ontwikkelde definitie van 
zwemveiligheid: Zwemveilig zijn 
is in en om water kunnen over-
leven en op een veilige manier 
kunnen bewegen en recreëren 
in de Nederlandse watercultuur. 
Het zwemdiploma is daarom een 
maat voor zwemveilig zijn (in 
staat zijn om op een veilige ma-
nier in het water te bewegen en 
jezelf te redden).

Jan Koridon en Desmond 
Driehuis kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Me-
rel 2018 zijn er kwart finalisten bij 
gekomen, in het afgelopen week-
end speelden zaterdag Jan Ko-
ridon, Paul Schuurman, Cor Ba-
vinck en Mees Brouwer zich naar 
de kwart finales en zondag Des-
mond Driehuis en Jan Eijsker ver-
der naar de kwart finales Richard 
v. Kolck, Anne Beeker, Erik Ver-
laan, Hans Bak Stefan Vos, Huib 
Matthies, Rohan Janmaat, Robert 

Daalhuizen, Ad Wolf, Frank van 
Schaik, Emiel Jagroep en nieuw-
komer Sjaak Thomas, John Vrie-
link, Bram Koning, Ray Kramer, 
Piet Best, Ton Driehuis, Carlos 
van Oostrom, Martien Heijman 
en Rijk van Heeringen. Het Open 
Ronde Venen Libre Kampioen-
schap wordt gespeeld op 9, 10 en 
11 maart. Dit alles in Café de Me-
rel, Arkenpark MUR 43 te Vinke-
veen. tel. 0297-263562 en 0297-
264159. E-mail thcw@xs4all.nl.

sen de assistent en de scheids-
rechter leverde Achilles Veen een 
strafschop op en Dennis Filippo 
een gele kaart. Topscorer Sven 
Aerts mocht vanaf elf meter aan-
leggen maar de bal verdween via 
een boog op veld zeven. Een mi-
nuut later stopte Romero Antoni-
oli een hoekschop, de rebound 
ging naast. Coach Ron van Nie-
kerk bracht daarna opnieuw een 
aanvaller in, Jose Valencia Rodri-
guez verving Bas Boelhouwer. 
Met nog zes minuten op de klok 
kreeg Achilles Veen een hoek-
schop, de bal dwarrelde nabij de 
tweede paal en daar stond Thijs 
van den Berg gereed om de bal 
in te koppen 0-1. Met Stan van 
Scheppingen binnen de lijnen 
ging Argon de slotfase in, hoe-
wel Argon wel drukte bleef de de-
fensie van Achilles Veen overeind, 
Brian Peters deelde in blessure-
tijd nog een plaagstootje uit aan 
Argon, echter hij was zo vriende-
lijk om de bal over de doellat te 
schieten.
Derhalve wel een verdiende over-
winning voor de bezoekers, ech-
ter de manier waarop was weer 
knullig aan Argonzijde.

Zaterdag moet Argon inhalen te-
gen Zwaluwen in Vlaardingen, of 
het grasveld daar dan bespeel-
baar is valt nog te bezien.

spel en de maximale score in een 
verliespartij levert 44 punten op. 
Eenmaal winst, eenmaal gelijk-
spel en tweemaal verlies zorg-

den ervoor dat Bar Adelhof 1 op 
37 bleef steken maar dat is op dit 
moment nog wel goed voor de 
3e plaats.
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