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Vaststelling bestemmingsplan Ontsluiting Veenman

Bewoners Veenman tegen: 
raad beslist morgenavond
Het college legt in het voorstel uit 
hoe zij hiertoe gekomen zijn: “De 
ontwikkeling van de woonwijk De 
Maricken is in volle gang. Bij het 
opstellen van het bestemmings-
plan voor Fase I van De Maricken, 
het uitwerkingsplan Marickenzij-
de (2015), is uitgegaan van twee 
ontsluitingswegen voor auto’s 
voor De Maricken: één ontsluiting 
via een rotonde aan de Noordzij-
de van de Maricken (Mijdrecht-
se Dwarsweg) en één ontsluiting 
via de Zuidzijde via de Wethou-
der Van Damlaan naar Wilnis. De 
rotonde is inmiddels gereed. De 
ontsluiting via de Wethouder van 
Damlaan wordt binnenkort aan-

gelegd. Het aantal ontsluitingen 
van de Maricken is aan de lage 
kant. Om te komen tot een even-
wichtige spreiding is onderzocht 
wat er mogelijk is. Autoverkeer 
is een logische optie. De verbin-
ding tussen De Veenman en De 
Mandenmaker is momenteel al-
leen geopend voor traag verkeer 
(voetgangers en fi etsers) en dus 
niet voor auto’s. 

Door schuiven
Het bestemmingsplan Ontslui-
ting Veenman, Wilnis is al eerder 
door uw raad behandeld. In de 
commissie van 3 december 2019 
is besloten het bestemmingsplan 

door te schuiven naar de raads-
cyclus van januari 2020, omdat 
een aanvulling op een pro forma 
zienswijze gedurende de raads-
behandeling is ingediend en in 
de oorspronkelijke stukken niet 
was meegenomen. De beant-
woording van deze zienswijze is 
opgenomen in de zienswijzen-
nota. Bij de toelichting bij het be-
stemmingsplan is een extra bij-
lage opgenomen. In deze bijla-
ge worden de uitkomsten van 
de andere twee onderzoeken bij 
het bestemmingsplan nader ge-
duid. Het gaat om een uitleg over 
hoe het bureau tot de uitkom-
sten is gekomen; een verduidelij-
king van de eerdere twee onder-
zoeken. 

Vervolg elders in de krant.

Wlnis- Donderdagavond vraagt het college van Burgemeester en 
Wethouders de raad o.a. om het voorstel om het bestemmings-
plan ‘Ontsluiting Veenman, Wilnis’ vast te stellen. 
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Mensen leren 
helpen, desnoods 
door les aan huis
De Ronde Venen - Tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie en kra-
menmarkt op 6 januari jl. in de 
Willisstee hebben diverse ver-
enigingen al kennis met ze ge-
maakt. Op dinsdag 21 janua-
ri ’20 was de ‘echte’ start van 
EHBO De Ronde Venen. Een 
vereniging van actieve en be-
trokken EHBO-ers die het alle-
maal net even anders als an-
ders willen doen. Leren re-
animeren in één avond of 
een workshop voor (groot)
ouders over EHBO bij kinde-
ren. De vereniging biedt het 
aan, maar komt eventueel ook 
naar u, uw buren en/of fami-
lie toe om het u thuis te le-
ren. Dat scheelt een oppas of 
biedt juist de kans met de bu-
ren goede afspraken te maken 
over het gebruik van de AED. 
Natuurlijk kun je bij de ver-
eniging ook het diploma Eer-
ste Hulp geldig houden. Vier 
avonden per jaar kost dat, 
avonden waarin steeds geoe-
fend wordt met zo realistisch 
mogelijke casus. Zo werd op 
de eerste avond meteen ge-
keken naar wat er mis kan 
gaan op een verjaardag en 
wat je dan kan doen met de 
spullen die overal wel in huis 
zijn. Secretaris Kim legt uit 
dat dat nu juist het verschil 
is. Wij oefenen altijd met LO-
TUS-slachtoff ers, dat zijn men-
sen die precies weten hoe 
een echt slachtoff er zou rea-
geren. Daardoor leer je veel 
beter hoe je zelf zou reage-
ren. Als materiaal hebben we 
vaak alleen dat wat iedereen 
wel in huis heeft. Oefenen met 
gevulde tassen is een beetje 
valsspelen, als je thuis alleen 
wat desinfectie en wat pleis-
ters hebt. Peter, de penning-
meester, vult aan dat ze klein 
beginnen, maar dat hijzelf ook 
de opleiding EHBO bij gebruik 
van Drank en Drugs heeft ge-
volgd. Iets dat hij de horeca 
in heel De Ronde Venen kan 
aanraden. Wilt u meer weten, 
een cursus bezoeken of in-
formatie over een workshop 
aan huis? Kijk eens op www.
knvderondevenen.nl of stuur 
een mail naar secretaris@
knvderondevenen.nl 

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

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

www.vderwilt.nl

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Vinkeveen: Omg. Breeveld, Rietveld (280 kranten)
Mijdrecht: Omg. Fazant, Kievit (320 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Bewoners van de Veenman zijn zwaar tegen deze plannen

Wethouder Rein Kroon 
leest voor bij KDV Ministek
De Ronde Venen - Van 22 janu-
ari t/m 1 februari zijn de Natio-
nale voorleesdagen. Het boek 
Moppereend staat centraal. Op 
woensdagochtend 22 januari 
werd dit gevierd met een voor-
leesontbijt in pyama bij KDV Mi-
nistek van KMN Kind en Co in Wil-
nis. Op kinderdagverblijf Minis-

tek vinden we het erg belangrijk 
veel en vaak voor te lezen aan zo-
wel baby’s als peuters. Voorlezen 
is belangrijk voor kinderen van al-
le leeftijden. Op deze manier sti-
muleren we de taal- en spraak-
ontwikkeling van onze kinderen. 
Wethouder Rein Kroon heeft het 
boek Moppereend aan de kin-

deren voorgelezen. In de hal za-
ten de kinderen in de kring aan-
dachtig te luisteren naar het ver-
haal. De kinderen mochten de 
dieren nadoen en de kleuren van 
de regenboog werden benoemd. 
Ter afsluiting zongen zij het lied-
je ‘Mopperdag’. Het was een ge-
slaagde ochtend! 

V.l.n.r. Marijke Kortmann, kaderarts; Mitzy Tielman, verpleegkundige 
Hospitium; Annemieke Sakes, verpleegkundige van Careyn; Jannie van 
Kooten, coordinator Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven en Liza Ling-
beek, kaderarts. (Op de foto ontbreken Irma Leegwater en Karen Smids, 
verpleegkundigen van het Johannes Hospitium en Linda Vroom, geeste-
lijk verzorger)

Cirkelteam Palliatieve 
Zorg in de gemeente
De Ronde Venen - In de Ronde 
Venen bestaat sinds kort een Cir-
kelteam. Deze professionals heb-
ben allemaal extra kennis van wat 
er kan spelen tijdens het ziekte-
proces waarbij geen genezing 
mogelijk is en zijn goed op de 
hoogte van alle ondersteunings-
mogelijkheden die er zijn voor 
mensen in de laatste fase van hun 
leven. 
De eigen huisarts of verpleeg-
kundige kan een patiënt/cliënt 
aanmelden en vraagt toestem-
ming om de situatie te bespreken 
in het Cirkelteam. Deze bespre-
king is erop gericht om advies te 
geven aan de direct betrokken 
hulpverleners van de patiënt/cli-
ent, die daarmee in de gelegen-
heid wordt gesteld eigen keuzes 
te maken en zoveel mogelijk de 
regie te houden over de dingen 
die hij/zij belangrijk vindt in het 

leven. Er is ook aandacht voor de 
directe omgeving van de cliënt.
Het Cirkelteam bestaat uit twee 
kaderartsen die gespecialiseerd 
zijn in de palliatieve zorg, drie 
verpleegkundigen van het Jo-
hannes Hospitium in Wilnis, een 
verpleegkundige van Thuiszorg-
organisatie Careyn, de coördina-
tor van de Vrijwilligersorganisatie 
Thuis Sterven (VTS) en een gees-
telijk verzorger.
De gemeente De Ronde Venen 
heeft vertrouwen in dit initiatief 
en heeft daarom een innovatie-
subsidie toegekend aan het Cir-
kelteam 
Op de website van het Johan-
nes Hospitium De Ronde Venen. 
www.johanneshospitium.nl (on-
der het kopje Nieuws) is meer in-
formatie over het Cirkelteam te 
vinden en kunnen ook formulie-
ren gedownload worden.

Auto op parkeerterrein 
bij Argon
Mijdrecht – Woensdagavond 
even voor twaalf uur is een per-
sonenauto totaal uitgebrand. De 
auto stond geparkeerd op het 
parkeerterrein bij sportvereni-
ging Argon. Omwonenden ont-
dekte de brand en belde direct 

112. De brandweer, die zeer snel 
ter plaatse was, kon niet voorko-
men dat de auto totaal uitbrand-
de. De politie heeft de zaak in on-
derzoek. Brandstichting wordt 
niet uitgesloten. 
Foto Leo Clement



DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
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.

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

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

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

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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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
Nel van der Pol
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

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
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt vol-
ledig gedrukt op FSC-
Mix papier van verant-
woorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Taart voor 150e deelnemer
VMBO On Stage
Regio - Poldersport De Kwakel 
is het honderdvijftigste beroeps-
beoefenaar die zich heeft aan-
gemeld voor Veen en Amstel-
land On Stage. Albert Blommes-
tijn van Poldersport De Kwakel is 
duidelijk: “Naar Vmbo-leerlingen 
wordt vaak minder positief ge-
keken”, zegt hij. Ik geef hen graag 
een kans. Daarom doen we voor 
het tweede jaar op rij mee met 
het Beroepenfeest en de Doe Dag 
van On Stage.’’ Op het Beroepen-
feest van dinsdag 3 maart gaan 
de leerlingen van Wellantcolle-
ge Westplas mavo, VeenLanden 
College, Praktijkschool Uithoorn 
en Vakcollege Thamen in ge-
sprek met beroepsbeoefenaren 

uit de regio.  Ze kunnen hun vra-
gen stellen en oriënteren zich op 
hun mogelijkheden. Als het klikt 
worden afspraken gemaakt voor 
de Doe Dag op dinsdag 17 maart. 
Albert Blommestijn van Polder-
sport De Kwakel laat de leerlin-
gen tijdens het Beroepenfeest en 
de Doe Dag kennismaken met het 
beroep van buitensportinstruc-
teur. “Jongeren van zestien jaar 
en ouder kunnen bij ons werken 
als instructeur’’, vertelt hij. “Lijkt 
het je leuk om groepen met jon-
geren, scholieren of volwassenen 
te begeleiden met het sporten en 
te letten op hun veiligheid?
Dan is het beroep buitensportin-
structeur iets voor jou. 

Nagelstylistes/ kappers/ 
schoonheidsspecialisten 
gezocht!
Om de honderdvijftigste aan-
melder in het zonnetje te zetten, 
bracht projectleider Karin Wate-
ler hen een taart. “Honderdvijf-
tig beroepsbeoefenaren is een 
mooie mijlpaal’’, zegt zij. “Al stre-
ven we naar tweehonderdtwin-
tig beroepsbeoefenaren. We zoe-
ken nog kappers, nagelstylistes, 
dierenartsen, actrices, fotogra-
fen, artsen en schoonheidsspe-
cialisten. De leerlingen hebben 
aangegeven dat ze nieuwsgierig 
zijn naar deze beroepen en graag 
met beroepsbeoefenaren in ge-
sprek gaan. Dus, ben jij enthou-

siast over jouw beroep en vind je 
het leuk om leerlingen daar alles 
over te vertellen? Meld je dan aan 
via www.veenenamstellandon-
stage.nl”

Zelf ook op werkbezoek? Bezoek 
Bosman Van Zaal! 
Om de beroepsbeoefenaren zo 
goed mogelijk te informeren, or-
ganiseert Veen en Amstelland 
On Stage een informatiebijeen-
komst op donderdag 6 februa-
ri van 16.30 tot 18.00 uur. Deze 
bijeenkomst vindt plaats bij Bos-
man Van Zaal in Aalsmeer. Dit be-
drijf bouwt aan de toekomst van 
gewasproductie. Een kas in de 
woestijn? Het kan! Of een ultra-
moderne kwekerij waarbij sla op 
water wordt geteeld? Kan ook! Na 
het delen van alle informatie over 
het Beroepenfeest en de Doe Dag 
volgt een rondleiding door het 
hoofdkantoor van dit hightech en 
innovatieve bedrijf. Aanmelden 
voor deze bijeenkomst kan door 
een mail te sturen naar mail@
veenenamstellandonstage.nl

Vrouw te water in de Amstel
Regio - Aan de Amstelkade in 
Amstelhoek is vanmorgen een 
vrouw uit de Amstel gehaald. Zij 
was vanaf de Amsteldijk Noord 
in Uithoorn te water geraakt 
met de fiets. Aan de overkant is 
zij door voorbijgangers het wa-
ter uit geholpen. Brandweer, am-
bulance en politie zijn ter plaat-
se gegaan. Het slachtoffer is met 
spoed met onderkoelingsver-
schijnselen per ambulance naar 
een ziekenhuis vervoerd. (foto 
VTF)

Wiskundige patronen in de natuur
Regio - 4 februari, wordt er in 
het  NME centrum Wilnis een le-
zing gegeven bij de IVN over de 
wiskundige patronen in de na-
tuur. De manier waarop de zaad-
jes in de zonnebloem georga-
niseerd zijn is opvallend. De spi-
raalvormige structuur is duidelijk 
herkenbaar. Zou daar een soort 
ordeningsprincipe achter zitten. 
Het antwoord is simpelweg Ja! 
Tijdens de lezing wordt ingegaan 
op de herkomst van deze structu-
ren en het wiskundige verband 
en waar je dit allemaal tegen kunt 
komen. Het begrip gouden hoek 

speelt een belangrijke rol in deze 
merkwaardige fenomenen. 
Verder besteden we aandacht 
aan de symmetrie in de natuur. In 
honingraten is duidelijk een zes-
kantige vorm te herkennen, net 
zoals overigens bij basaltblok-
ken en de huidschubben van rep-
tielen. We gaan in op de merk-
waardige tekeningen die je op de 
huid van verschillende dieren aan 
kunt treffen en gaan op zoek naar 
een verklaring daarvoor. Hier ko-
men we de briljante Britse weten-
schapper Alan Turing tegen, die 
in de jaren 50 een aanzet gaf voor 

het begrijpen van al deze inge-
wikkelde patronen. Kortom, een 
avond om niet te missen.
De lezing begint om 20.00 uur in 
het NME-centrum De Woudreus, 
De zaal is open vanaf 19.45 uur. 
Er wordt een ‘vrijwillige’ bijdra-
ge gevraagd van 2.50 euro. Voor 
meer informatie: Tinok van Hat-
tum, 0297534562.Wil je lezingen 
en excursies in en over de natuur 
in je buurt steunen wordt dan 
lid of donateur van je plaatselij-
ke IVN afdeling. Zie ook www.ivn.
nl/ afdeling/de-ronde-venen-uit-
hoorn.

Vogelexcursie Huizerpier
en Wolfskamer
Regio - Op zaterdag 1 februa-
ri 2020 organiseert IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn een vogel-
excursie naar de Huizerpier en 
de Wolfskamer. We bezoeken de 
westelijke pier van het voormali-
ge vissersdorp Huizen. Deze pier 
mondt uit in het Gooimeer en is 
onderdeel van de Randmeren. 
Aan de westzijde bevinden zich 
enkele eilandjes als een soort 
vooroever. Deze, met lage vege-
tatie begroeide eilandjes, bieden 
voedsel en beschutting voor de 
vele overwinterende vogelsoor-
ten die ‘s winters op de Randme-
ren te vinden zijn, zoals dodaar-
zen, pijlstaarten, ijsvogels en re-
gelmatig ook kleine zwanen. Aan 
het einde van de pier is er een 

vergezicht over het Gooimeer. 
We vervolgen onze excursie naar 
de nabijgelegen Wolfskamer. Dit 
stuk bos grenst, via een breed 
stuk rietland aan het Gooimeer. 
Hier vinden we ook typische 
bossoorten, zoals goudhaantjes 
staartmezen en goudvinken.
Kortom voor ieder wat wils deze 
excursie! Trek passende kleding 
aan, neem lunch voor onderweg 
en een verrekijker mee. Verzame-
len: parkeerplaats bij de Nieuwe 
Begraafplaats aan de Ir. Ensche-
deweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30 
uur per auto, meerijden is moge-
lijk. Terug: rond 15:00 uur. Kosten: 
gratis. (vergoeding autokosten in 
overleg met de bestuurder)
Aanmelden: niet nodig. Nade-

re informatie zie de website: ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uit-
hoorn.  Info en excursieleider: Roy 
de Dood (06-23 55 95 28)

Voorleesontbijt bij Marionette
Mijdrecht - Kinderdagverblijf 
Marionette startte woensdag 22 
januari de Nationale Voorleesda-
gen met een echt voorleesont-
bijt. Er waren krentenbolletjes en 
croissantjes met beleg.
Toen alle kinderen gesmuld had-
den van al dit lekkers kwam er 
een echte brandweerwagen aan! 

De brandweerman las een brand-
weerverhaal voor en daarna 
mocht de brandweerwagen eens 
goed bekeken worden. Alle peu-
ters veranderden in stoere brand-
weermannen en -vrouwen ter-
wijl ze met de brandslang moch-
ten spelen en in de auto mochten 
zitten.

Nog enkele plaatsen bij 
de Paraplu
Wilnis - er zijn nog enkele plaat-
sen vrij bij diverse cursussen die 
gegeven worden in de Paraplu in 
Wilnis. Zoals: 
Schilderen met Acrylverf:
Deze cursus is toegankelijk voor 
zowel beginners als gevorderden. 
Aan de hand van verschillende 
onderwerpen wordt er gewerkt 
met acrylverf. Tijdens deze korte 
cursus ontdek je de mogelijkhe-
den die acrylverf te bieden heeft. 
Ook wordt aandacht besteed aan 
schetsen en tekenen. De data: 
dinsdag 10-03-19 t/m 21-04-20 
van 10:30 - 12:30 uur
Portrettekenen en Schilderen:
Tijdens de cursus geeft de do-
cent je vaardigheden aan voor 
de opbouw van het tekenen van 
een portret om dit vervolgens 

te schilderen in acrylverf op een 
doek of paneel van jouw keuze 
in overleg met de docent. Data: 
dinsdag 10-03-20 t/m 21-04-20 
van 13:30 - 16:00 uur

Aanmelden voor een activiteit 
kan op de website via www.stich-
tingparaplu.nl. U kunt ook op 
donderdagmiddag het program-
maboekje ophalen bij onze loca-
tie aan de Pieter Joostenlaan 28 
te Wilnis of dagelijks bij het ge-
meentehuis in Mijdrecht. An-
ders kunt u het  inschrijfformulier 
downloaden en ingevuld afleve-
ren bij de Paraplu. Via onze email 
info@stichtingparaplu.nl  kunt u 
terecht voor vragen of reacties. Of 
kijk op www.facebook.com/para-
plustichting.
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De Ronde Venen - Vorige week vrijdag, 17 januari 
was het weer zover, de Cursusmarkt van het Cursus-
project de Ronde Venen in De Boei te Vinkeveen. De 
eerste belangstellende waren voor 18.00 uur al aan-
wezig en zaten gezellig aan de koffie te praten over 
welke cursus, wandeling of lezing zij wilden volgen. 
Vanaf 18.00 uur werden er volgnummertjes uitgege-
ven aan iedereen die de cursusmarkt kwam bezoe-
ken Om 19:30 uur was het zover: Ellen Stange on-
ze voorzitter, opende de cursusmarkt. De belangstel-
lende kwamen op hun volgnummertje rustig de gro-
te zaal binnen, waar zij voor hun favoriete cursus of 
cursussen kwamen. Voor de 50 aangeboden cursus-
sen kwamen er die avond 174 belangstellende naar 
de cursusmarkt in de Boei en kregen wij 556 gere-
gistreerde inschrijvingen voor de diverse cursussen. 
Daarna kwamen er via het internet nog veel inschrij-
vingen binnen en stond de teller na dat weekend op 
een totaal van 763 geregistreerde inschrijvingen. Ons 
nieuwe inschrijfsysteem liep ook als een trein, nadat 
de men zich had ingeschreven voor de diverse cur-
sussen, werden de cursistinschrijfformulieren bij de 
uitgang van de Boei ingeleverd. Gedurende het week-
end is een ieder via de email op de hoogte gesteld 
van haar of zijn inschrijving/en. Een aantal cursussen 
zitten al vol, maar nog niet allemaal. Op de volgende 
cursussen die al snel van start gaan kunt u zich nog 
inschrijven. 

11. JUWELEN! HERMITAGE - 2
Eén van de grote schatten van de Hermitage is de fa-
belachtige collectie juwelen. Die verzameling is in de 
loop der eeuwen uitgegroeid tot een schatkamer met 
duizenden sieraden. Honderden daarvan kwamen 
in het najaar van 2019 naar Nederland voor de ten-
toonstelling Juwelen! Het publiek ontmoet flamboy-
ante tsarina´s, zoals Elisabeth en Catharina de Gro-
te, maar ook grootvorsten en adellijke families uit de 
negentiende en vroege twintigste eeuw. Zij lieten zich 
portretteren door toonaangevende schilders en droe-
gen bij speciale gelegenheden schitterende japonnen 
en kostuums. Daar kozen ze heel bewust juwelen bij. 
Juwelen bepaalden hun identiteit, toonden smaak, af-

Weer goed bezorgde cursusmarkt 
Cursusproject De Ronde Venen

deze tentoonstelling. Aandacht zal worden besteed 
aan de Hollandse Caravaggistische schilders (Hont-
horst - Terbrugghen - van Baburen) en barokke beeld-
houwers zoals Hendrick de Keyser - Artus Quellinus - 
Rombout Verhulst en anderen om op die manier een 
betere vergelijking en overeenkomsten te kunnen be-
spreken.

1 zaterdag  12.00-14.00 op 22 februari. 
o.l.v.  Jean van Tongeren. 
plaats Rijksmuseum, Amsterdam, bij de 
 informatiebalie in de hal. 
cursuskosten € 7,00, entree museum of MJK.

18. REANIMEREN EN 
DEFIBRILLEREN MET AED

Te weinig Nederlanders kunnen reanimeren. Re-
animeren kan een zaak zijn van leven of dood. Toch 
weet driekwart van de Nederlanders niet wat je nou 
moet doen als iemand een hartstilstand krijgt. Reani-
meren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te le-
ren. Kun jij een leven redden? Hulp bieden binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en 
kan een leven redden. Bij een reanimatie/AED cursus 
leer je hoe je een hartstilstand herkent, het bewustzijn 
en de ademhaling van het slachtoffer controleert en 
moet reanimeren. Ook leer je hoe de AED er uitziet, 
hoe deze werkt en hoe je dit apparaat moet gebruiken 
in combinatie met het reanimeren. Elke week worden 
in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getrof-
fen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op 
het werk of buiten op straat. Nu overleeft 10 tot 20% 
van de slachtoffers een hartstilstand.

2 dinsdag 19.30-22.00 uur op 25 feb. en 
 3 maart. 
o.l.v  EHBO vereniging Lucas.
plaats EHBO-gebouw, Pijlstaartlaan 1a, 
 Vinkeveen. 
cursuskosten € 45,00 (incl. materiaalkosten).

Hoe kunt u zich inschrijven, ga naar onze website 

Foto’s Jan van Veen

komst en rijkdom. Soms waren ze ook een provoca-
tie of bevatten ze verborgen symboliek. Ze werden 
besteld bij Europese juwelenhuizen als Boucheron 
en Cartier, meester-edelsmeden als Claude Ballin en 
natuurlijk hofleverancier Fabergé. De sieraden weer-
spiegelen de mode van vier eeuwen: barok, rococo, 
classicisme, empire en art nouveau.

1 donderdag 13.30-15.00 uur op 6 februari. 
o.l.v.  Hanneke van Rooijen. 
plaats hal Hermitage, Amstel 51, 
 Amsterdam. 
cursuskosten € 10,00 (incl. toeslag museum) 
 entreekosten museum of MJK

13. BETWIST BEZIT, 
 ROOFKUNST UIT DE 
 TWEEDE WERELDOORLOG

De opsporing en teruggave van roofkunst uit de 
Tweede Wereldoorlog staat sinds 1998, ruim 50 jaar 
na de oorlog, weer op de politieke agenda. Waar-
om? De lezing probeert hierop een antwoord te vin-
den door terug te gaan naar de roofpraktijken van de 
nazi’s. Maar ook naar de jaren na de oorlog, toen men 
zich geen raad wist met de duizenden kunstwerken 
die uit de Duitse zoutmijnen, kastelen en bunkers te-
voorschijn kwamen. Helen Schretlen is mede-auteur 
van het boek Betwist Bezit, waarin de teruggave van 
roofkunst na 1945 en de rol daarin van De Stichting 
Nederlands Kunstbezit wordt beschreven.

1 dinsdag 20.00-22.00 uur op 11 februari. 
o.l.v  Helen Schretlen. 
plaats de Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. 
cursuskosten € 7,00.

16. RIJKSMUSEUM - 2: 
 SCHILDER CARAVAGGIO EN 
 BEELDHOUWER BERNINI

Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Rijks-
museum Amsterdam over de schilder Caravaggio en 
beeldhouwer Bernini wordt een bezoek gebracht aan 

DIT JAAR BESTAAT HET 
CURSUSPROJECT 
‘DE RONDE VENEN’ 46 JAAR

In al die jaren is het vrijwel probleemloos 
gelukt om ons bestuur/werkgroep op 
sterkte te houden. Het is algemeen bekend 
dat de belangstelling voor dit soort 
vrijwilligerswerk afneemt. De afgelopen 
periode hebben wij diverse oproepen in 
kranten, nieuwsbrieven en ook op onze 
website geplaatst. 

HELAAS ZONDER ENIG 
RESULTAAT! 

Het is duidelijk voor een ieder, die het 
cursusproject ‘De Ronde Venen’ kent, 
dat er een enorme belangstelling is voor 
het cursusprogramma. Dat wij ieder 
voor- en najaar aanbieden. Vorig jaar 
alleen al, waren er 1353 deelnemers die 
zich inschreven voor een cursus, lezing, 
wandeling etc. De gehele organisatie 
hiervan is tot stand gekomen door 
de 9 enthousiaste bestuursleden/
werkgroepleden van het cursusproject. 
Echter, wij hopen niet dat er een moment 
komt dat er te weinig bestuursleden/
werkgroepleden over blijven, want dan 
valt er niets meer te organiseren. Die kar 
kunnen wij met te weinig mensen niet 
trekken. 

VANDAAR DEZE NOODKREET 
WIJ KOMEN BESTUURSLEDEN 
TE KORT! 

Ik hoop dat er mensen zijn die op deze 
oproep durven te reageren. Als bestuurslid 
begeleid je een aantal cursussen, 
onderhoud je de contacten met de docent 
en treed je op als vertegenwoordiger van 
het Cursusproject. Je doet dit binnen een 
team van enthousiaste collega-vrijwilligers, 
dat ca. 10x per jaar bij elkaar komt.

VOOR INFORMATIE/CONTACT:

Ellen Stange-Haan, voorzitter van het 
Cursusproject De Ronde Venen, 
tel. 06-13100901 of per email 
ellenstangehaan@ziggo.nl
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NME Centrum presenteert 
50-dingenboek
De Ronde Venen – Vorige week 
woensdag is in NME-centrum De 
Woudreus de 2e druk van het 
50-dingenboekje gepresenteerd. 
50 dingen in de natuur (van De 
Ronde Venen) die je gedaan moet 
hebben voor je twaalfde. 
Wethouder Kiki Hagen ontving 
het eerste exemplaar uit han-
den van de initiatiefnemer van 
dit boekje: Dick Boogaard. Al-
le aanwezige kinderen en spon-
soren kregen ook het vernieuw-

de exemplaar. In september 2020 
en volgende jaren ontvangen alle 
leerlingen van groep 3 het boek-
je. En natuurlijk organiseert De 
Woudreus op woensdagmidda-
gen, in de vakanties en tijdens 
het 50-dingenfeest weer allerlei 
leuke en spannende activiteiten 
die gebaseerd zijn op het 50-din-
genboek.
Houd de agenda van de Woud-
reus in de gaten www.dewoud-
reus.nl

BuurtAED Waterlelie in 
Wilnis in gebruik genomen
Wilnis - Wethouder Alberta 
Schuurs heeft in Wilnis aan de 
Waterlelie een AED overhandigd 
aan de buurt. Het initiatief voor 
de aanschaf van een zogenaam-
de BuurtAED komt van de buurt-
bewoners. Met hulp van Hartslag-
Nu en samen met de buurt is geld 
opgehaald voor een AED. De ge-
meente zorgde voor een specia-
le buitenkast, waarna het AED Re-
animatieteam een geschikte op-
hangplek uitkoos. De BuurtAED is 
24 uur per dag beschikbaar voor 
burgerhulpverleners. 
“Adequaat en snel handelen bij 
een hartstilstand kan levens red-
den. AED’s zijn hierbij een be-
langrijk hulpmiddel”, zo stelt 
Frank Straathof, voorzitter van 
het AED Reanimatieteam. Door 
AED’s buiten te hangen, kan tijd-
winst het verschil maken. Zo kun-
nen de burgerhulpverleners de 
juiste hulp bieden, starten met 
reanimeren en een AED inzetten.” 
Elf buurtbewoners aan de Wa-
terlelie in Wilnis volgen binnen-
kort een reanimatiecursus. Na re-
gistratie bij HartslagNu krijgt de 
buurt toegang tot de BuurtAED. 
In een noodsituatie kunnen de elf 

buurtbewoners de kast openen 
en de AED gebruiken. 

75 AED’s en 150 
burgerhulpverleners
Wethouder Alberta Schuurs: “In 
het afgelopen jaar zijn met subsi-
die nog negen andere AED’s met 
buitenkasten geplaatst. Het gaat 
om Botsholsedijk, Nessersluis, 
Wagenmaker Wilnis, Dorpsstraat 
Wilnis, Plevierenlaan Vinkeveen, 
Uitweg Vinkeveen, Bozenhoven 
Mijdrecht, Karekiet Mijdrecht en 
Raadhuisplein Abcoude. De ge-
meente telt nu 75 AED’s en 150 
burgerhulpverleners. Daarmee is 
een belangrijke stap gezet in het 
dekkend maken van het reanima-
tienetwerk. De inzetbaarheid van 
de burgerhulpverleners in alle 
dorpskernen wordt daarmee ver-
groot en versneld.” 
Wilt u een reanimatiecursus vol-
gen en burgerhulpverlener wor-
den? Vraagt u zich af waar u zich 
kunt opgeven? Of wilt u een over-
zicht met alle locaties waar AED’s 
aanwezig zijn? U vindt het op de 
website www.aed-derondeve-
nen.nl van het AED Reanimatie-
team.

Gaat raad donderdagavond mee met burgerinitiatief

Cooperatieve basisaanleg en
explotatie Zonnepanelen in Vinkeveen
De Ronde Venen – Donderdag-
avond zal de Rondeveense raad 
haar ja of nee moeten geven op:
Ontvankelijkheid burgerinitia-
tief VEENERGIE.NU (Burgerinitia-
tief voor de op coöper-atieve ba-
sis aanleg en exploitatie van een 
zonnepanelenveld te Vinkeveen 
teneinde bij te dragen aan de 
energietransitie en uitstoot CO2 
en stikstof in de Gemeente te be-
perken). 
Het college vraagt in haar voor-
stel om deze aanvraag ontvanke-
lijk te verklaren. 

Wat houdt dit plan in: 
Op 28 november 2019 hebben de 
heer R.E. Bultena en de heer A.J.C. 
Goldhoorn een burgerinitiatief-
voorstel ingediend. Het onder-

werp van het burgerinitiatief is de 
op coöperatieve basis aanleg en 
exploitatie van een zonnepane-
lenveld te Vinkeveen teneinde bij 
te dragen aan de energie- transi-
tie en uitstoot CO2 en stikstof in 
onze gemeente te beperken.

De gemeenteraad wordt in dit ini-
tiatiefvoorstel gevraagd dit bur-
gerinitiatief te faciliteren, door: 
•	 Het	college	van	B&W	opdracht	

te geven om een procedure te 
starten tot een tijdelijke afwij-
king van het bestemmings-
plan voor de duur van 15 jaar 
voor het realiseren van een 
zonneveldenpark in het be-
oogde plaatsingsgebied ach-
ter de Herenweg 293 te Vinke-
veen. 

•	 Een	 borgstelling	 van	 de	 ge-
meente te accorderen van 
de door de coöperatie aan te 
trekken financiering bij BNG 
tot een maximum van € 6,25 
mln. 

•	 Het	 college	 de	 mogelijkheid	
te geven een collegelid te be-
noemen in het bestuur van de 
Coöperatie Veenergie.nu 

•	 Het	college	opdracht	te	geven	
om gebruik te maken van de 
mogelijkheid om vrijstelling 
van leges te verlenen conform 
artikel 4 lid c) en e) van VER-
ORDENING OP DE HEFFING 
EN INVORDERING VAN LEGES 
2019 

•	 Het	 college	 de	 mogelijkheid	
te geven de aanvrager ambte-
lijke ondersteuning waar no-

dig te verlenen. 

Argumenten 
Het doel van een burgerinitiatief 
is een onderwerp op de agenda 
van de raad te plaatsen.
Het is een manier van inwoners 
om met een handtekeningenac-
tie ervoor te zorgen dat een on-
derwerp door de raad besproken 
gaat worden.
In de Verordening Burgerinitiatief 
gemeente De Ronde Venen 2011 
zijn de vereisten opgenomen 
waaraan een initiatief wordt ge-
toetst. Het betreft vormvereisten 
en uitsluitingsgronden. Na on-
derzoek blijkt dat dit verzoek aan 
alle wettelijke eisen voldoet. Nu is 
het aan de raad om te beslissen. 
Wordt vervolgd

Wethouder Alberta Schuurs overhandigt samen met Frank Straathof de 
AED aan de buurtbewoners van de Waterlelie

Vaststelling bestemmingsplan Ontsluiting Veenman in Wilnis

Bewoners Veenman tegen:
raad beslist morgenavond
Vervolg van de voorpagina

In 2007 is de Structuurvisie Ma-
rickenzijde vastgesteld. In deze 
visie werd De Veenman als ont-
sluiting voor autoverkeer aange-
geven. De ideeën zoals deze in 
de Structuurvisie zijn verwoord 
zijn vervolgens vertaald in het 
uitwerkingsplan (bestemmings-
plan) Marickenzijde (vastgesteld 
in 2015). De stedenbouwkundi-
ge onderlegger van dit bestem-
mingsplan gaf voor De Veenman 
een ontsluiting voor autoverkeer 
aan, alleen is dit in het uiteinde-
lijke uitwerkingsplan niet als zo-
danig opgenomen. In 2018 heeft 
het ontwerp van de ontsluiting 
via de Wethouder van Damlaan 
in Wilnis ter inzage gelegen. In 
die periode kwam er vanuit Wil-
nis de vraag om de verkeerssitua-
tie in de Maricken nog eens goed 
te bekijken. Het voorliggende be-
stemmingsplan is de uitkomst 
van deze herijking. 

Beoogd effect 
De verkeerssituatie voor de Ma-

Ontsluiting wethouder van Damlaan?

De rontonde voor de eerste ontsluiting

ricken voor autoverkeer te opti-
maliseren en een evenwichtige 
verspreiding van verkeersstro-
men na te streven tussen De Ma-
ricken – Wilnis en De Maricken – 
Mijdrecht. Met het nieuwe be-
stemmingsplan wordt het mo-
gelijk gemaakt dat de ontsluiting 
op de Veenman door autover-
keer gebruikt gaat worden. Het 
aantal ontsluitingen van De Ma-
ricken fase 1 is momenteel be-
perkt. Heel veel opties om hier 
verandering in te brengen zijn 
er niet. De ontsluiting tussen De 
Veenman en De Mandenmaker is 
een bestaande ontsluiting, maar 
op dit moment niet toegankelijk 
voor autoverkeer. Het openstel-
len van de Veenman zorgt voor 
meer ontsluitingen van De Maric-
ken tot een grotere spreiding van 
het verkeer. Uit het onderzoek 
van Goudappel Coffeng (Bijlage 
bij het bestemmingsplan) blijkt 
dat de Veenman een (verkeers-
veilige) wegvakcapactiteit heeft 
van 3.500 motorvoertuigen per 
etmaal. De gemeten verkeersin-
tensiteit in de onderzoeksperio-

de is maximaal 2.431 motorvoer-
tuigen per etmaal. Bij openstel-
ling van de Veenman zal de ver-
keersdruk toenemen. De restca-
paciteit van 1.069 motorvoertui-
gen per etmaal is volgens het on-
derzoek voldoende om de toena-
me in verkeersdruk op te vangen. 

Niet geschikt
Een alternatief zou kunnen zijn 
om de doorgang bij de Wagen-
maker open te stellen. De maat-
gevende wegvakcapaciteit van 
de Wagenmaker is 2.200 motor-
voertuigen per etmaal. Uit het 
onderzoek van Goudappel Cof-
feng blijkt de verkeersdruk tussen 
de 1.500 en 2.000 motorvoertui-
gen per etmaal te liggen. Door de 
nabijheid van voorzieningen, met 
onder andere twee basisscholen 
en kinderopvang, is een toena-
me van de verkeersdruk op deze 
locatie zeer ongewenst. Een an-
der alternatief is het permanent 
openstellen van de tijdelijke ont-
sluiting op de Mijdrechtse Dwars-
weg. De capaciteit van de hoofd-
ontsluiting op de Mijdrechtse 
Dwarsweg is ruim voldoende. In 
het kader van de doorstroming 
en verkeersveiligheid is een ex-
tra ontsluiting op de Mijdrechtse 
Dwarsweg niet gewenst. 
Om de ontsluiting te kunnen be-
werkstelligen, moet van het be-
stemmingsplan worden afgewe-
ken. Dit kan middels een onthef-
fing, maar dit kan alleen als het 
om een niet ingrijpende herin-
richting gaat. Mede gezien de 
80 handtekeningen tegen de 
openstelling die aan wethouder 
Schuurs zijn overhandigd (12 ju-
li 2018) doet een dergelijke korte-
re procedure geen eer aan de ge-
voelens van de bewoners. Om die 
reden is een bestemmingsplan-
procedure gevolgd, met de bij-
behorende integrale afweging en 
inspraakmogelijkheden. Tijdens 
de periode dat het ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage lag is 
er tevens een inloopavond geor-
ganiseerd en deze is door zo’n 20 
bewoners bezocht. Op het ont-
werpbestemmingsplan zijn ne-
gen reacties ontvangen, totaal 
door vijftien mensen onderte-
kend. Acht van de negen ziens-
wijzen zijn tegen de openstel-
ling van de Veenman en één voor 
de openstelling. Onder het kop-
je kanttekeningen, in dit voorstel, 
zijn de belangrijkste bedenkin-
gen weergegeven. Daarnaast is in 
de bijlage bij het bestemmings-
plan Nota van zienswijzen ont-
sluiting Veenman, Wilnis te lezen 
wat de volledige reacties zijn en 
hoe hierop geantwoord wordt. 

Kanttekeningen 
De Bewoners van de Veenman 
zijn tegen het plan 

Bij de voorbereidingen voor het 
uitwerkingsplan Marickenzijde 
hebben bewoners van de Veen-
man al kenbaar gemaakt geen 
voorstander te zijn van de ont-
sluiting op de Veenman. Bij het 
uitwerkingsplan is deze ontslui-
ting er niet gekomen. Het idee 
was dat bewoners bij de Wethou-
der van Damlaan zouden worden 
uitgekocht om de ontsluiting via 
die weg te verbeteren. De wonin-
gen waar dit voor opging staan 
er nu nog, omdat het plan werd 
teruggedraaid. In de zomer van 
2018 is een petitie aangeboden 
aan wethouder Schuurs, waarbij 
een 80-tal bewoners van de Veen-
man aangaven tegen de herover-
weging te zijn en tegen een even-
tuele opening van de ontsluiting 
via de Veenman voor gemotori-
seerd verkeer. Er zijn toen forme-
le zienswijzen binnengekomen, 
welke door het college zijn beant-
woord. Bij het ontwerpbestem-
mingsplan zijn acht zienswijzen 
(in totaal door 14 mensen onder-
tekend) binnengekomen van be-
woners die tegen het openstellen 
voor autoverkeer van de ontslui-
ting zijn. 
In het algemene belang is een 
goede ontsluiting van de Ma-
ricken van doorslaggevend be-
lang. Belangrijk hierbij is, dat de 
verkeersonderzoeken aantonen 
dat de Veenman de ontsluiting 
aan kan en dat er geen onverant-
woorde ontwikkelingen plaats-
vinden. Ondanks dat in de Nota 
van Zienswijzen goed is gemo-
tiveerd waarom de zienswijzen 
niet hebben geleid tot aanpassin-
gen in het plan, is er kans dat er 
beroep wordt ingesteld tegen het 
bestemmingsplan. 
Betrokkenheid en communicatie 
Bewoners zijn veelvuldig betrok-
ken bij het proces. In de zomer 
van 2018 heeft het concept weg-
ontwerp van de Wethouder van 
Damlaan ter inzage gelegen. Te-
gelijk is bewoners gevraagd naar 
de heroverweging van de afslui-
ting van de Veenman en/of Wa-
genmaker. In juli 2018 heeft een 
gesprek met een aantal bewo-
ners van o.a. de Veenman plaats 
gevonden.
Hiervan is een verslag gemaakt 
dat aanwezigen na afloop ont-
vangen hebben.
De bewoners van de Mandenma-
ker en de Veenman zijn schrifte-
lijk op de hoogte gesteld dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter in-
zage ging en tijdens de ter inza-
getermijn is er een inloopavond 
geweest.
Deze is bezocht door ongeveer 
20 personen. Verder is men op de 
hoogte gebracht van de behan-
deling in de raad”. De raad beslist 
morgen ( donderdag) avond. 
Wordt vervolgd
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Ester de musical
Mijdrecht - Op zondag 2 februa-
ri om 19.00 uur vindt in De Rank, 
Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht 
een uitvoering plaats van ‘Ester 
de musical’, het verhaal van een 
Joods meisje dat koningin werd 
en haar volk redde van de onder-
gang. 
Door middel van verschillen-
de Nederlandstalige popnum-
mers wordt het aloude verhaal 
van macht, angst, hoop en kracht 
vormgegeven.  

Onder begeleiding van de band 
Miracles gaan Cor den Boer, Hei-
di Habben Jansen, Remy van Keu-
len, Esther Kooij en Florus Vroe-
ge het verhaal nieuw leven inbla-
zen. Het beloofd een heel speci-
ale avond te worden waar je bij 
moet zijn! De toegang is vrij met 
aan de uitgang een collecte ter 
bestrijding van de onkosten.Meer 
informatie is te vinden op www.
pgmijdrecht.nl.
Iedereen is hartelijk welkom.

00 000 o  e unten 
i  ionsclu s actie

De Ronde Venen - De gezamen-
lijke actie in december 2019 van 
de Lions clubs Mijdrecht-Wilnis, 
Vinkeveen-Waverveen en Abcou-
de-Baambrugge om DE waarde-
punten in te zamelen voor pak-
ken koffi  e ten behoeve van de lo-
kale voedselbanken is goed ver-
lopen.
In totaal zijn er bijna 500.000 pun-
ten binnengehaald, goed voor 
bijna 1000 pakken koffi  e! De Li-
ons clubs hebben ook dit jaar 
landelijk de actie ‘Koffi  e voor de 
voedselbanken” gevoerd in sa-
menwerking met Douwe Egberts. 
De ingezamelde koffi  epunten 
worden bij Douwe Egberts verzil-
verd voor pakken koffi  e. 
Ook de Lions clubs in de gemeen-
te De Ronde Venen, hebben ge-
zamenlijk alweer voor de vijfde 
keer lokaal deze actie gevoerd 
om hun eigen voedselbank De 
Ronde Venen te ondersteunen. 
Hoewel de opbrengst iets minder 
is dan in vorige jaren is de Voed-
selbank zeer dankbaar voor de 
steun. Koffi  e is namelijk een pro-
duct waar de voedselbanken om 
zitten te springen aangezien dit 
nauwelijks aan hun wordt gedo-
neerd door de lange houdbaar-
heidsdatum. Begin daarom direct 
(weer) met het sparen van de DE 
punten voor de actie in Decem-
ber 2020 !
In De Ronde Venen is ook dit jaar 
weer ruim gehoor gegeven om 
de DE punten te doneren aan de-
ze actie. In totaal zijn er op de in-
zamelpunten bij Hoogvliet, Jum-
bo Vinkeveen, Jumbo Wilnis, Al-
bert Heijn Leicester, Albert Heijn 
Vinkeveen, Maria-Oord, drogis-
terij De Bree, SMC De Bron, De 

Groentehal, Boni, Hema, Volen-
dammer Visdelicatessen en Van 
Soest Stoff en maar liefst 370.000 
punten binnengekomen. Daar-
naast werden er ook nog eens 
bijna 128.000 punten opgehaald 
bij de jaarlijkse erwtensoep actie 
van Lions club Abcoude-Baam-
brugge. 
 
Prachtig
Wederom een prachtig resul-
taat! Dat betekent dat er bin-
nenkort ongeveer 1000 pakken 
koffi  e afgeleverd kunnen wor-
den bij onze lokale voedselbank. 
De Lions clubs Vinkeveen-Wa-
verveen, Abcoude-Baambrugge 
en Mijdrecht-Wilnis willen al de-
ze donateurs hartelijk bedanken 
voor hun gulle giften en de inza-
melpunten voor hun medewer-
king aan deze actie! De actie is ge-
combineerd met het inzamelen 
van oud en vreemd geld. Dit geld 
wordt omgewisseld via de Neder-
landse Lions werkgroep Blinden 
in euro’s en voor ongeveer iedere 
10 euro kan in de 3e wereld een 
blinde aan staar worden geope-
reerd, waarna men weer normaal 
kan zien. Ruim 16 kilo (t.w.v. on-
geveer € 800,-) aan oude guldens, 
buitenlandse munten en biljetten 
is binnengekomen voor deze ac-
tie, waarvoor hartelijk dank!

Bibliotheek 
e tuur eus  Wilnis

Wilnis - De boeken van de bibli-
otheek opgeschoond. Dat bete-
kent dus dat er heel veel boeken, 
vooral kinderboeken, uit het be-
stand zijn verwijderd. Deze boe-
ken zien er nog goed uit en zijn 
dus nog heel goed te lezen
Kom eens kijken, misschien is er 
nog iets voor u bij. Wij vragen 
€0,20 cent per boek. Er zijn ook 
complete series b.v. Reis door de 
nacht van Anne de Vries Maartje 

de Wit, 6 delen, De smokkelaars 
van de Schans, Bijbel in Woord 
en Beeld (10 delen). U kunt deze 
boeken komen uitzoeken/kopen 
tot en met 31 januari 2020 in “De 
Roeping”, Kerkstraat 12 in Wilnis 
op vrijdagmiddag van 15.00 uur 
tot 16.30 uur. Er zijn al veel boe-
ken verkocht, maar er is zeker nog 
keuze. Nog veel “oude” kinder-
boeken in de aanbieding. Kom 
kijken en profi teer!!!

s veili  internetten no  
mogelijk?
De Ronde Venen - Tussen 20 en 
24 januari organiseerde Senior-
web DRV vier computer vraag-
dagen om daarmee de digitale 
vaardigheden van onze senioren 
te testen en hen te vragen hoe ze 
over veilig internetten denken. 
Uit de opkomst valt op te maken 
dat de digitale vaardigheden van 
onze senioren in orde zijn en dat 
internetten hun geen problemen 
oplevert. Kan ook bijna niet an-
ders, want meer dan 5000 onder 
hen hebben de afgelopen 20 jaar 
onze cursussen gevolgd, geleerd 
hoe Windows in elkaar zit, wat er 
voor nodig is om te kunnen in-
ternetten en emailen en waar ze 
daarbij vooral op moeten letten. 
Nu zien we echter op RTV Utrecht 
dat burgemeester Divendal zich 
zorgen maakt over toenemende 
internetoplichting. Zo zou online 
fraude, volgens de criminaliteits-
cijfers van de gemeente, met 50 
percent zijn toegenomen, waar 
andere vormen van criminaliteit 
omlaag gingen.
Onduidelijk is wel over welke cij-
fers dat percentage is berekend. 
Wel duidelijk is dat zij niet blijken 
uit de opkomst afgelopen woens-
dag 22 januari waar slechts vijf 
bezoekers hun interesse toon-
den voor de sessie computerbe-
veiliging. 

Nieuwe ontwikkelingen
Feit blijft wel dat nieuwe ontwik-
kelingen het internet onveiliger 
hebben gemaakt en er maatre-
gelen moeten worden getroff en. 
Zoals. Wat moet ik doen om te 
voorkomen dat ik te maken krijgt 
met indringers die in mijn com-
puter bestanden bevriezen en die 

alleen tegen betaling weer bruik-
baar maken. Hoe weet ik dat ik 
met een onveilige site verbonden 
ben. Loop ik meer risico als ik met 
meerdere apparaten op internet 
zit en van email gebruik maak. Ik 
noem dan de computer, laptop, 
tablet en smartphone, want die 
apparaten synchroniseren elkaar 
toch? Hoe ontdek ik nepmail en 
hoe weet ik vooraf dat ik online 
niet met een nepwinkel te maken 
heb en moet betalen voor iets dat 
straks niet geleverd gaat worden. 
Om u met dit alles nog meer te 
helpen wil SeniorWeb DRV wat 
dieper op beveiliging ingaan en u 
helpen. Maar dan wil ze wel we-
ten of er echt belangstelling voor 
is. Laat ons vooraf telefonisch of 
per email weten of u geïnteres-
seerd bent. Aan de hand van het 
aantal reacties kunnen we dan 
een aantal gratis diepgaande cur-
sussen veilig internetten organi-
seren. 

Cursus
U kunt ons telefonisch bereiken 
op 0297-282938 of 06 5345 4196 
of een mailtje sturen naar seni-
orwebdrv@gmail.com. Kan ook 
naar s.wilmes@bibliotheekavv.
nl, of persoonlijk als u toevallig in 
Mijdrecht bij de bibliotheek bent. 
Mocht u naast het hierboven ge-
noemde nog interesse hebben in 
een Windows cursus, dan kunt u 
zich ook melden. De volgende 
vier lessen durende cursus be-
standsbeheer begint op vrijdag 
7 februari en de acht lessen du-
rende Windows 10 cursus begint 
op woensdag 4 maart beiden 
om 10.00 uur in de Bibliotheek te 
Mijdrecht.

Het college van de Ronde Venen 
schijnt weer nieuwe plannen te 
hebben om de toe en afvoer van 
de N2012 van en naar Vinkeveen 
(nabij het viaduct) fl ink te veran-
deren. Dusdanig dat daarvoor 
in ieder geval vier woningen 
aan de Julianalaan/Kerklaan in 
Vinkeveen onder de slopersha-
mer moeten. Zonder dat er ook 
maar een keer (in het openbaar) 
over is gesproken is wethouder 
Schuurs met een ambtenaar bij 
deze vier bewoners langs ge-
weest om ze dat ‘even’ te vertel-
len. En blijkbaar is dat vrij hard 
overgekomen gezien de brief 
welke een van de bewoners vrij-
dag direct naar haar ( en onze re-
dactie) heeft gestuurd: 
“U heeft vrijdagochtend gespro-
ken met bewoners van de Juli-
analaan en de Kerklaan over ont-
eigening van de woningen in 
verband met het voornemen om 
de toe- en afvoer van de N 201 
anders vorm te geven. Tevens 
is het voornemen om alleen de 
Kerklaan en 200 meter van de 
Herenweg te ontzien vanwege 
de in uw ogen drukke verkeers-
situatie en niet verlengstuk(ken) 
van de Kerklaan? U heeft tot op 
heden al veel onrust veroorzaakt, 
daarnaast is het voornemen van 
omlegging van de toe- en afvoer 
van de N201 voortborduren op 
oude, reeds afgeschoten plan-
nen. U bent voornemens een 
haalbaarheidsstudie te gaan or-
ganiseren wellicht in combinatie 
met de provincie die € 5 miljoen 
beschikbaar heeft gesteld voor 
het veiliger maken van de toe- 
en afvoer van de N201.

Graag vernemen wij de motiva-
tie om dit plan te laten onder-
zoeken;
- Waarom een duur plan ont-

wikkelen, terwijl er goedko-
pere opties zijn?

- Worden er goedkopere al-
ternatieven onderzocht, bij-
voorbeeld toe- en afvoer via 
de N212 te laten verlopen?

- Welke projectontwikkelaars 
zijn hierbij betrokken en 
wat is hun en uw persoon-
lijk belang/gewin om dit te 
laten onderzoeken?

- Wat zijn de baten van dit 
project en wat is het voor-
deel van de gemeente (en 
niet de projectontwikke-
laars) om dit te laten onder-
zoeken?

- Als de Kerklaan eenrich-
tingsverkeer wordt, waar-
om geen gebruik maken 
van de bestaande infra-
structuur?

- Waarom een kruispunt aan-
leggen bij een openbate 
school en zo een gevaarlijk 
situatie creëren voor kinde-
ren?

- Er is nu al materiele en im-
materiële schade berok-
kend, waar kunnen wij te-
recht met onze claims?

De lijst met vragen is veel lan-
ger, maar graag zouden wij ant-
woorden tegemoet zien voor 
een openbare informatie avond. 
In één oogopslag is namelijk te 
zien, dat slechts een beperkt 
aantal mensen hiervan zal pro-
fi teren en dat zijn niet de inwo-
ners van Vinkeveen. De publieke 
kosten van dit megalomane pro-
ject zullen ten kosten gaan van 
de gemeenschap, want wel-
ke baten zijn er voor gemeen-
schap? Daarnaast wordt door 
een natuurrijke omgeving een 
weg aangelegd, is dat uber-
haupt het onderzoeken waard 
in het kader van de huidige stik-
stof- en Pfas discussie?

Tevens wil ik vermelden dat de 
wijze waarop contact is gezocht 
met de bewoners, zeer amateu-
ristisch tot stand is gekomen. 
Als de gemeente deze werkwij-
ze hanteert, dan zijn er bij voor-
baat al de nodige bedenkingen 
hoe dit project verder moet wor-
den vormgegeven”, was gete-
kend Luuk Verlaan.

LEZERSPOST

Beste wethouder Schuurs en 
ambtenaar Van der Scheer,

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

on eveners e ocht voor e 
evri in svuur-esta ette

De Ronde Venen - In 2020 is het 
75 jaar geleden dat ons land werd 
bevrijd van de Duitse bezetter. 
Om dit te herdenken halen esta-
fettelopers uit het hele land op 
4 mei het ‘bevrijdingsvuur’ op in 
de stad waar de vrede werd gete-
kend: Wageningen.
Dit vuur brengen zij rennend te-
rug naar hun eigen gemeente. 
Ook De Ronde Venen doet mee. 
Bent u actief hardloper? U bent 
van harte welkom om met ons 
mee te rennen! Voor elk niveau 
hardloper is ruimte. 
De totale lengte van het parcours 
is ongeveer 80 kilometer. De start 
is op 4 mei ’s avonds in Wagenin-
gen. Aankomst in De Ronde Ve-
nen is rond 7.00 uur ‘s morgens 
op 5 mei. 
Na een ontbijt brengen de es-
tafettelopers het bevrijdings-
vuur naar de verschillende dor-

pen. Er wordt afwisselend in klei-
ne groepjes van gelijke lopers 
gerend. Naast de loper rijdt een 
busje met de rustende estafette-
lopers. 
De gemeente regelt de prakti-
sche zaken voor de deelnemers, 
zoals kleding, een gezamenlijk di-
ner voor vertrek, verzorging en 
EHBO.
Burgemeester Maarten Diven-
dal hoopt op veel aanmeldingen. 
“De estafette van Wageningen 
naar de dorpen in onze gemeen-
te is een prachtige manier om 75 
jaar bevrijding te herdenken. Bij-
zonder is dat ook nabestaanden 
van de Canadese vliegenier Ro-
bert Moulton, die met zijn vlieg-
tuig neerstortte nabij Wilnis, deel-
nemen aan de estafette.”

Meer weten of opgeven?
Meer informatie over dit evene-

Het estafetteteam dat in 2015 het bevrijdingsvuur van Wageningen naar 
De Ronde Venen bracht.

ment kan u ontvangen via tele-
foonnummer T. 0297 291 881. 
Opgeven kan tot 1 maart via pv@

derondevenen.nl. Gemeente De 
Ronde Venen betaalt de kosten 
voor deelname. 
De bevrijdingsvuur-estafette is 
een van de activiteiten die ge-
meente De Ronde Venen met een 
groep vrijwilligers organiseert 
rond 75 jaar bevrijding. Sluitstuk 
van deze activiteiten is een be-
vrijdingsfeest in het Speelwoud 
in Wilnis op 5 mei.

nte rale controle o  e 
Win el i  in cou e
De Ronde Venen - Op vrijdag 17 
januari heeft gemeente De Ron-
de Venen een integrale contro-
le uitgevoerd op een stuk grond 
van de Winkeldijk in Abcoude.
Dit gebeurde in samenwerking 
met de politie, Stedin, de Om-
gevingsdienst Regio Utrecht 
(ODRU) en de Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU). Vanuit de gemeen-
te waren de afdelingen
Toezicht en Handhaving, Integra-
le Veiligheid en Burgerzaken be-
trokken.
De actie vond plaats naar aanlei-
ding van signalen van overtredin-
gen op het gebied van basisregi-
stratie personen (BRP) en milieu-

wetgeving. Daarnaast past de ac-
tie binnen de aanpak van onder-
mijnende criminaliteit, waarbij er 
in de komende jaren vaker inte-
grale controles worden gedaan. 
Tijdens de controle zijn er over-
tredingen vastgesteld in het ka-
der van milieuwetgeving en heeft 
de VRU een brandgevaarlijke situ-
atie opgemerkt.
Er hebben zich geen strafrechte-
lijke feiten voorgedaan. Herkent 
u zelf signalen van ondermijnen-
de activiteiten of strafbare feiten?
Meld het bij de gemeente via on-
dermijning@derondevenen.nl of 
anoniem via Meld Misdaad Ano-
niem (T. 0800-7000).

an ri en e  l  in Wilnis
Wilnis - Dinsdag, 11 februari, 
wordt om 20.00 uur, in de Scha-
kel in Wilnis, de speelfi lm Agent 
of Grace gedraaid. In deze aan-
grijpende fi lm , die verschillende 
internationale prijzen gewonnen 
heeft volgen we Dietrich Bon-
hoeff er in zijn laatste levensjaren. 
Zijn aandeel in het Duitse verzet , 
maar vooral de keuzes waarvoor 
hij werd gesteld staan centraal in 
deze fi lm. Wat kan ik in mijn een-
tje tegen zo’n regime beginnen? 
Mag ik de andere kant opkijken 
of moet ik echt iets doen? Deze 
avond is onderdeel van een aan-

tal avonden die binnen de ver-
schillende kerken in de Ronde 
Venen rond Dietrich Bonhoef-
fer worden georganiseerd. Diet-
rich Bonhoeff er was een beroem-
de Duitse theoloog die vanuit zijn 
geloof zich keerde tegen de Na-
zi’s en hun ideologie. Deze be-
slissing had verstrekkende con-
sequenties: Hij heeft dit met de 
dood moeten bekopen. U bent 
van harte uitgenodigd om de-
ze fi lm te bekijken en met elkaar 
te bespreken. U vindt de Scha-
kel aan de Dorpsstraat 20. De toe-
gang is gratis.
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Live muziek bij 
Brouwerij de Schans
Regio - Zondag 2 februari is er 
van 15 tot 18 uur weer live mu-
ziek in het Proeflokaal van de 
Schans. Het is bijna Valentijnsdag 
en Brouwerij Schans biedt heeft 
op zondag 2 februari een bij-
zonder luisterconcert genaamd 
‘Love Is The Language’ door zan-
geres Nathaly Mascle en gitarist 
Ian Boelens. Nathaly en Ian be-
sloten in 2019 een bijzonder pro-
ject op te starten getiteld ‘Love is 
The Language’. Een muzikale reis 
door tijd en taal. Uniek aan dit 

programma is dat Nathaly beken-
de lovesongs zingt maar dan wel 
in verschillende talen. Een zeer 
gewaagd en bijzonder muzikaal 
programma waar u zeker van zult 
genieten onder het genot van 
een heerlijk gekoeld Schans bier-
tje uit eigen brouwerij in de hand. 
Voor de prijs hoef je het niet te la-
ten gezien de toegang gratis is, 
wel is een consumptie verplicht. 
Bierbrouwerij en Distilleerderij 
De Schans vind u op: Schans 21, 
1421 BA Uithoorn.

Albumpresentatie The Oki-
Doki’s in Fort De Kwakel
Regio - Zondagmiddag 2 februa-
ri presenteert de Uithoorns/Kwa-
kelse band The Oki-Doki’s hun de-
buutelpee in Fort De Kwakel. Na 
vijf jaar opnemen, mixen en mas-
teren is er dan eindelijk een re-
sultaat waar de band en hun pu-
bliek trots op zijn: een heuse vi-
nylplaat met maar liefst twaalf ei-
gen songs. Muzikaal laverend tus-
sen soul, blues, surf, punk en rock 
eren zij hiermee hun grote voor-
beelden uit de 60’s en 70’s. Het 
nummer Tim Knol heeft alvast 
het nodige stof doen opwaai-

en, waarover onder andere Nico 
Dijkshoorn zich welwillend posi-
tief heeft uitgelaten.
Met medewerking van de nodi-
ge gastmuzikanten, die ook op 
de plaat te horen zijn, zullen The 
Oki-Doki’s een integrale uitvoe-
ring ten gehore brengen, waarna 
de plaat tegen een speciaal gere-
duceerd tarief te koop zal zijn.
Gratis toegang, maar kom op tijd 
want vol is vol! Aanvang 15.00 
uur. Adres: Fort De Kwakel, Het 
Fort 55. meer info op okidokis.
com

Iets om 
over na
te denken

Door J. Wack
Afgelopen vrijdagavond 
kwam ik thuis na een avond 
theater. Per defi nitie de plaats 
waar een cabaretier of to-
neelspeler de Nederland-
se gebruikt om iets over te 
brengen op het publiek. Met 
woorden een emotie opwek-
ken bij een gevarieerd pu-
bliek is een kunst die niet ie-
dereen beheerst. Na een ge-
slaagde avond in het theater 
zette ik nog even de tv aan 
en Jinek bleek onder ande-
re Wahlon aan tafel te heb-
ben. Hij zat daar om te spre-
ken over de te vroeg overle-
den volkszanger André Ha-
zes senior en een top duizend 
die hij aan het opstellen was 
van muziek van Nederland-
se bodem. Het moment dat ik 
in het programma viel  was er 
een fi lmpje van Robbert Long 
uit naar ik schat begin de ja-
ren 70 (De periode waarin ik 
ben geboren) vervolgens gaf 
hij duidelijk gemeend aan 
hoe jammer hij het vond dat 
de mooie manier van taalge-
bruik en uitspraak uit die tijd 
aan het verdwijnen was. Ik lo-
pen nog een beetje door het 
huis om wat in te schenken, 
maar mijn aandacht was met-
een getrokken. De woorden 
die hij uitsprak waren dezelf-
de die ikzelf ook met grote re-
gelmaat uitspreek. Als zan-
ger had ik Waylon al vrij hoog 
staan, maar als persoon had 
ik hem (ja vooroordeel) tus-
sen de vele andere holle nep-
personen uit de RTL-fami-
lie staan. Maar nu betrapte ik 
mezelf erop hardop richting 
de tv te zeggen, “helemaal 
met je eens

Gestegen
Sinds gisteren is hij als per-
soon ook in achting geste-
gen. Duidelijke eerlijke me-
ning, niet voor de buiten-
wereld, maar omdat hij het 
meent en het beste voor zijn 
kinderen wil. Ook als het gaat 
om iets moois wat we helaas 
verkwanselen en voor lief ne-
men. De Nederlandse taal. Nu 
is taal altijd in beweging en 
spreek ik ook anders dan mijn 
groot of overgrootouders dat 
deden. Ook kan verandering 
of dialect een verrijking zijn. 
Er zullen ook vast mensen zijn 
die de huidige “straattaal” een 
verrijking vinden. Zelf vind ik 
het een verbastering van on-
ze mooie, zoals Waylon zegt, 
deftige taal, een verlies van 
Nederlands erfgoed en tradi-
tie die oneindig veel belang-
rijker is dan alle zwarte pieten, 
feestdagen, of tradities (op 4 
en 5 mei na). Noem het ne-

gatief, maar ik ben “bang” dat 
er nu een generatie opgroeit 
waar in ieder geval een deel 
van deze mensen over 30 jaar 
geen ABN Nederlands meer 
kan spreken. Er zijn al wijken 
waar nu al jongeren zijn, ge-
boren in Nederland ,Roots in 
Nederland, of 3e of zelfs 4e 
generatie in Nederland, twee 
of meer talig opgevoede jon-
geren, die ik/wij vaak aandui-
den als BROMVLIEGEN! Niet 
omdat ze vies zijn of stinken, 
maar omdat het geluid wat je 
hoort als deze mensen spre-
ken (zeker als je paar meter af-
stand staat) klinkt als zoemen. 
(Zoals  het door Waylon mooi 
werd nagedaan. Een verrij-
king van onze taal en cultuur 
ben ik helemaal voor, inteelt 
is niet gezond, stilstand ach-
teruitgang. als je die lijn door-
trekt, alleen maar naar binnen 
keren als cultuur ook niet. Er is 
echter een groot verschil tus-
sen je taal en cultuur verrijken 
en je taal en cultuur verbaste-
ren en verkwanselen. 
Ik heb nooit begrepen hoe 
het kan, dat er immigranten 
zijn, die hier tussen de 2en 5 
jaar verblijven en beter ABN 
spreken dan autochtone Ne-
derlanders. Wat me dan vaak 
nog meer verbaast is dat een 
deel van deze jongeren het 
raar vindt geen goede baan 
te kunnen krijgen. Het blijkt 
namelijk dat er echt jongeren 
zijn die niet straattaal naast 
ABN spreken, maar alleen 
straattaal. Het verlies van on-
ze taal, dat is iets waar ik echt 
triest van kan worden. Maar 
ook hier gaat de regel op, ver-
beter de wereld begin bij je-
zelf. Dus focus meer op het 
netjes uitspreken en schrijven 
van mijn eigen Nederlands, 
zodat het weer echt ABN is. 
Ook ik verbaster afgelopen 
jaren namelijk. Steeds vaker 
zegt men aan de telefoon, je 
komt zeker uit de Randstad, 
of Amsterdam zeker? Waar 
vroegahh (vroeger ;-) juist 
mijn kracht aan de telefoon 
was dat ik volledig accentloos 
ABN sprak. Dus eerst zelf op-
poetsen, dan weer naar bui-
ten roepen! Wellicht dat er 
nog wat ergens blijft plakken 
van onze mooie taal.van onze mooie taal.

Heeft u wat gemist?
Lustrumconcert Regio-
koor de Ronde Venen
Regio - Het Regiokoor De Ron-
de Venen voerde het afgelopen 
weekend op een zonovergoten 
zondagmiddag haar derde lus-
trumconcert uit. De (a.s.) klassie-
ke muziekliefhebber die voor een 
wandeling koos is dit bijzondere 
optreden misgelopen. Het pro-
gramma met o.a. werken voor 
koor en orkest van M Haydn, A. Vi-
valdi en G.B. Pergolesi werd vlek-
keloos uitgevoerd onder de be-
zielende leiding van dirigent Gert 
J. Hans die, met minieme bewe-
ging van zijn baton aan koor en 
het begeleidend e NASKA bege-
leidingsorkest, voor een voor-
treffelijke uitvoering zorgde. De 
middag werd met een vliegende 
start geopend met een vlotte uit-
voering van het Te Deum van M. 
Haydn. In het volgende program-
ma-onderdeel het Canta in pra-
to van A. Vivaldi gaf de soliste, de 
sopraan Klaartje van Veldhoven 
direct haar visitekaartje af. Haar 
heldere stemgeluid, haar intege-
re presentatie en haar stembe-
heersing beloofde veel voor haar 
optreden met het Ave Maria van 

G.Caccini en in het Laudate pue-
ri van G.B.Pergolesi aan het eind 
van de avond. Binnen het even-
wichtig opgebouwde program-
ma zou het biddend gezongen 
Verleih uns Frieden tot ver buiten 
de sfeervolle kerk te horen moe-
ten zijn. In de Cantique de Jean 
Racine van G. Fauré klonken de 
koorpartijen en orkest in een uit-
gebalanceerd evenwicht. Het in-
tredende gevoel dat vrede moge-
lijk is werd nog eens onderbouwd 
door het krachtig maar invoelend 
gezongen Ave Maria door de so-
praan en het vervolgens gedra-
gen gezongen Kyrie eleison door 
het koor dramatisch ondersteund 
door het sonore geluid van de 
strijkers.
Met het sprankelende gespeel-
de orgelconcert van G.Fr. Händel 
bewees Dirk Out zijn klasse. De 
evenwichtige uitvoering van het 
Laudate pueri van G.B. Pergolesi 
met het nachtegaal geluid van de 
sopraan bewees wederom dat de 
intensive repetities van het koor 
hoge verwachtingen wekt voor 
het volgende concert.

Argon doet zichzelf 
tekort tegen Huizen

De Waard de bal op de stip te de-
poneren. Nasser Maachi schoot 
raak 0-1. Huizen probeerde nog 
voor rust de stand nog comfor-
tabeler te maken, maar een kop-
bal na een hoekschop ging net 
over de lat en een poging van Jos-
hua Lo-Asioe scheerde voorlangs 
het doel. In de fase moest Richard 
Kingsley geblesseerd afhaken, hij 
werd vervangen door Timo van 
der Meer.

Aansluiting
Na de thee ging Argon op jacht 
naar de aansluitingstreffer, na-
dat Refos een afzwaaier geprodu-
ceerd had was het minuut 63 toch 
raak toen Ritchie Zinga na en ac-
tie over links de bal voor het doel 
bracht en vervolgens schoot Ian 
Refos hard de gelijkmaker bin-
nen 1-1. Daarna Romero Antoni-
oli moest nog een paar keer flink 
aan de bak, eerst na een poging 
van Maachi en daarna bij een af-
standsschot van Kogeldans. In mi-

nuut 83 was het ook even hec-
tisch voor het doel van Argon, in-
zetten van dichtbij werden gepa-
reerd door Antonioli en ook Arn-
oud Schonis haalde een bal van 
de doellijn. De aanvallers van Ar-
gon vuurden wel richting doel 
Huizen maar een omhaal van 
Kenzo Brown werd door doelman 
Hensen doorzien evenals een po-
ging van Ritchie. Daarna leek Bas 
Boelhouwer Argon op winst te 
zetten maar de Huizendoelman 
kreeg net nog een vinger ach-
ter de bal en werd het een hoek-
schop. De uitval die daarop volg-
de bracht vier minuten voor tijd 
de 1-2 voor Huizen, Olivier Blauw 
had de hoek voor het uitkiezen. 
Daarna zette de Argoncoach nog 
een extra aanvaller in maar ook El-
greenio Dorade kon aan de stand 
niets meer veranderen. Argon 
kreeg dus geen beloning voor het 
harde werken en het vertoonde 
spel. Zaterdag gaat Argon op be-
zoek bij AFC in Amsterdam. 

Succesvol 40e Hertha Winter-
stopzaalvoetbaltoernooi
Vinkeveen - Het 40e Winterstop-
zaalvoetbaltoernooi (WSZVT) 
was weer een sportief festijn voor 
de jeugd van Hertha. 4 zondagen 
was de Boei van 9.00 tot 16.00 ge-
vuld met voetbaltalent van de 
bovenste orde. Dit jaar heeft Jaco 
Kroon weer eens de voorkant ge-
tekend. Dat deed hij lang geleden 
ook al en voor dit jubileum jaar is 
hij weer aan het tekenen gesla-
gen. Super bedankt hiervoor Ja-
co. De tekening gaat het archief 
in bij Maarten, hij heeft de boek-
jes van alle 40 jaar in tweevoud in 
zijn bezit. De eer van bescherm-
heer was dit jaar aan Patrick Dui-
kersloot, hij heeft de afgelopen 
jaren een grote rol gespeeld in 
het jeugdbestuur van Hertha.

Na 4 mooie speeldagen werd in 
poule 4  Bayern Munchen kampi-
oen. In poule 3 was het sv Bagger-
boys (met hele sterke girls) die de 
trofee binnen haalde. De jongens 
en Lotte van Hoekvlag wonnen 
in poule 2 en Herthanello won 
bij de oudste groep. De mini’s 
speelden ook elke zondag met 
veel plezier en enthousiasme in 
steeds wisselende team. Dit jaar 
was Milano van Rheenen de trot-
se winnaar van de keeperstrofee, 
gevolgd door Lev van den Berg 
en Mika Stam. Alle deelnemers, 
coaches, organisatie, bescherm-
heer, publiek en niet te verge-
ten de sponsor Albert Heijn Vin-
keveen hartelijk dank voor weer 
een top toernooi!

Mijdrecht - In de wedstrijd tegen 
Huizen heeft Argon zich niet be-
loond, het speelde de beste wed-
strijd van dit seizoen en had een 
handvol mogelijkheden om te 
scoren. Maar het kwam er weer 
niet van. Vooral na twee minuten 
had de bal in het doel kunnen lig-
gen. Een voorzet van Ritchie Zin-
ga werd door Ian Refos van dicht-
bij ingekopt maar doelman Jaime 
Hensen van Huizen keerde de 

bal. Ook na tien minuten was Ar-
gon weer dichtbij, een kopbal van 
Zinga kwam op de lat en in de re-
bound vanaf twee meter kopte 
Rachad Madi tegen de handen 
van de doelman. Daarna herpakte 
Huizen zich enigszins maar de de-
fensie van Argon gaf weinig weg. 
Toch kwamen de geel-groenen 
na vijfentwintig minuten op voor-
sprong, een overtreding binnen 
de zestien noopte scheidsrechter 

Bridgeclub
Hartenvrouw/Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 21 janu-
ari werd in de speelzaal van Sport-
hal De Scheg de eerste zitting ge-
speeld van de derde ronde paren-
competitie. In de A-lijn speelden 11 
paren, dat betekende dus dat er een 
stilzittafel was. In de B-lijn wel een 
even aantal paren, 14 om precies te 
zijn. De hoogste score werd behaald 
in de B-lijn door Rineke van Pesch 
& Marianne Schniedt met 63,45%. 
Op twee ook een 60-plusser: Wil-
lie Woerden & Ellen Boeringa met 
62,15%. Joke Morren & Marianne 
Jonkers waren goed voor een derde 
plek met 58,33% en op vier en vijf 
tenslotte Matty Overwater & Yvon-
ne van der Wildt met 54,51% en Fien 

Leeftink & Arna Kroon met 52,43%. 
In de A-lijn voerden Janny Streng & 
Sonja Reeders het peloton aan met 
61,46%. Op twee eindigden Cobie 
Bruine de Bruin & Ada van Maarse-
veen met 57,50%. De derde plaats 
was weggelegd voor An van Schaick 
& Ria Verkerk met 55,73% en de 
nummers vier en vijf eindigden vlak 
bij elkaar: Jeanet Vermeij & Lenie 
Pfeiffer met 51,88% en Gerda Bos-
boom & Jos Walkers met 51,56%. Er 
is nog plaats voor nieuwe leden, dus 
wilt u een keertje komen kijken (en 
bridgen natuurlijk) schroom niet en 
neem contact op per mail met har-
tenvrouw2015@gmail.com of bel 
0297 569957.
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Raadsvragen fractie D66 over Fort bij Abcoude

Rondleidingen en bezichtigingen 
blijven bestaan – zij het door 

vrijwilligers van Natuurmonumenten
De Ronde Venen - De fractie van 
de D66 heeft op 2 december 2019 
vragen gesteld over de keuzes 
die Natuurmonumenten maakt 
met Fort bij Abcoude. Het colle-
ge geeft hierop de volgende ant-
woorden: “In november werd via 
een huis aan huisblad bekendge-
maakt dat de Stichting Fort Ab-
coude (SFA) van Fort bij Abcou-
de. zonder overleg van het fort 
moest verdwijnen. Stichting Fort 
Abcoude onderhoudt al dertig 
jaar het fort (samen met Natuur-
monumenten). Naast dit onder-
houd geven zij rondleidingen op 
het terrein en in twee tentoon-
stellingsruimtes in het hoofdge-
bouw. Voor hun gedane werk ver-
dienen zij grote complimenten. 
Uit het artikel van 29 november 
kan de lezer concluderen dat de 
Stichting zonder overleg van het 
fort moet verdwijnen. Dit was 
niet de volledige waarheid. Een 
maand later (21 december 2019) 
kreeg Natuurmonumenten de 
gelegenheid om te reageren. Ook 
dit was in het huis aan huisblad 
te lezen. Hieronder lichten wij de 
huidige situatie en onze positie 
en rol toe”, aldus het college. 
Hieronder vindt u de beantwoor-
ding van de vragen. 

Vraag 1. Is het juist dat Natuur-
monumenten met ingang van 1 
januari 2020 geen gebruik meer 
wenst te maken van de diensten 
van Stichting Fort Abcoude (SFA) 
en dat SFA dan ook geen gebruik 
meer mag maken van ruimte op 

het Fortterrein?

Dit is deels juist. Natuurmonu-
menten heeft in 2018 een on-
dernemers-duo geselecteerd dat 
het fort duurzaam van een nieu-
we bestemming en gebruik moet 
voorzien. Voorafgaand aan de se-
lectie stelden wij (de gemeente), 
met onder andere Stichting Fort 
Abcoude en omwonenden, de ka-
ders vast waar deze ondernemers 
zich aan moeten houden. Dit ‘ont-
wikkelkader Fort bij Abcoude’ is 
in mei 2017 door uw raad vastge-
steld. Vervolgens heeft de eige-
naar van het fort, Natuurmonu-
menten, de ondernemers gese-
lecteerd. Deze geselecteerde on-
dernemers hebben voor hun plan 
alle ruimtes van het fort nodig. 
Ook de ruimtes die nu zijn inge-
richt door Stichting Fort Abcou-
de voor hun collectie zijn nodig 
voor de nieuwe functie. De Stich-
ting is hier begin 2019 van op de 
hoogte gesteld. Er is hen toen ge-
vraagd om na te denken over ver-
plaatsing van hun collectie. Ge-
durende het jaar hebben zij hier 
geen actie op ondernomen. Na-
tuurmonumenten stuurde ver-

volgens eind 2019 opnieuw een 
brief waarin een harde datum (31 
december 2019) stond. Door de 
ontstane onrust, heeft de stich-
ting vervolgens tot april 2020 ge-
kregen om de ruimtes te ontrui-
men. 

Blijven welkom
Natuurmonumenten heeft de 
Stichting voor de collectie wel 
ruimte geboden op andere plek-
ken in het fort. Zo kunnen zij hun 
collectie op het fort behouden, 
maar niet in de twee vaste ruim-
tes. Ook de leden van de Stich-
ting blijven welkom op het fort, 
maar dan wel onder de vlag van 
Natuurmonumenten en als part-
ner van de nieuwer ondernemers. 
Dit sluit aan bij de visie van Na-
tuurmonumenten om meer een-
heid naar buiten uit te stralen. Dit 
aanbod is hen op 7 januari 2020 
gedaan. Als gemeente waren wij 
bij dit overleg aanwezig als be-
middelende partij. Helaas heeft 
de Stichting ervoor gekozen om 
niet in te gaan op dit voorstel. Zij 
zijn van mening dat de collectie 
bij elkaar moet staan om het his-
torische verhaal te vertellen. Het 
verspreiden van objecten door 
verschillende ruimtes vinden zij 
geen mogelijkheid. Zij vrezen 
voor vernieling, beschadiging en 
diefstal. Als gemeente betreuren 
wij het dat de Stichting niet met 
de ondernemers en Natuurmo-
numenten in gesprek wil om dit 
te onderzoeken. 
Kortom: het is juist dat Natuur-
monumenten de Stichting heeft 
verplicht de ruimtes te ontrui-
men. De collectie kan elders ver-
spreid een plek krijgen. Hun dien-
sten, zoals rondleiden en onder-
houden, kunnen zij onder de vlag 
van Natuurmonumenten blijven 
uitvoeren. Helaas wil de Stichting 
dit aanbod niet nader onderzoe-
ken. 

Beleefbaar en toegankelijk

Vraag 2. Zijn in het kader van de 
verkoopovereenkomst in 2006

tussen de voormalige gemeente 
Abcoude en Natuurmonumenten 

afspraken gemaakt over de rol van 
SFA in het beheer van het fort? 

Ja, tot op zekere hoogte. Er is in 
de verkoopovereenkomst vast-
gelegd dat de rol van de Stich-
ting gehandhaafd zou blijven. In 
een uitwerking van de verkoop-
overeenkomst is opgenomen dat 
de rol van de Stichting behouden 
blijft zolang dit past in het beleid 
van Natuurmonumenten. Deze 
uitwerking is door beide partijen 
ondertekend. Op dit artikel ba-
seert Natuurmonumenten haar 

keuze. Nieuw beleid van Natuur-
monumenten (uit 2018) beoogt 
twee doelen. Het eerste is dat zij 
hun cultureel erfgoed beleefbaar 
en toegankelijk willen maken. Het 
tweede doel is dat beschermde 
gebouwen herbestemd worden 
zodat er met de nieuwe functie 
een duurzaam verdienmodel ge-
creëerd wordt. Met de inkomsten 
houden zij vervolgens dit cultu-
reel erfgoed in stand. Deze werk-
wijze past Natuurmonumenten 
landelijk toe bij hun gebouwen. 
Niet nakomen afspraken?

Vraag 3. Klopt het dat de Stichting 
Fort Abcoude zich in deze kwestie 
heeft gewend tot de gemeente en 
heeft gevraagd om Natuurmonu-
menten aan te spreken op het niet 

nakomen van afspraken?

Ja, dit klopt. Wij hebben dit ook 
gedaan. Wij spraken de Stichting 
meermaals telefonisch en per-
soonlijk. Wij hebben ook Natuur-
monumenten om verduidelijking 
gevraagd. Dit kregen wij ook. Op 
7 januari 2020 spraken wij met de 
Stichting en Natuurmonumen-
ten. Als niet- partijdige bemid-
delaar probeerden wij een oplos-
sing te vinden. Onze insteek was 
om een oplossing te vinden waar-
in de Stichting een plek houdt, 
maar ook ruimte wordt geboden 
aan de ondernemers. Dit is helaas 
niet gelukt.

Vraag 4. Klopt het dat de
gemeente hierop nog niet heeft 

gereageerd? Kunt u toezeggen dat 
nog dit jaar een reactie volgt?

Dit klopt niet. Wij hebben hier 
wel op gereageerd. Dit duurde 
wel even omdat wij eerst onder-
zoek hebben gedaan naar for-
mele overeenkomsten tussen de 
voormalig gemeente Abcoude 
en de Stichting welke Natuurmo-
numenten mogelijk had moeten 
overnemen. Deze blijken er ech-
ter niet te zijn. De Stichting heeft 
geen gebruiksovereenkomst of 
huurcontract met de gemeen-
te. Het feit dat er geen overeen-
komsten zijn/waren tussen Stich-
ting en gemeente maakt dat wij 
slechts een informele rol hebben 
in dit geschil. Als gemeente gaan 
wij over het gebruik van het fort 
en waarborgen we (onder ande-
re) de ecologische en cultuurhis-
torische waarden. Wij gaan echter 
niet over de gebruiker. 
Gemeentelijke rol

Vraag 5. Ziet de gemeente voor 
zichzelf een rol bij het veiligstel-

len van de museumcollectie van de 
SFA? In welke zin gaat de gemeen-
te hierbij ondersteuning verlenen?

Ja, die zien wij. We hebben aan-
geboden om de collectie tijdelijk 
op te slaan als dit nodig is. 

Vraag 6. Heeft het ‘uitschakelen’ 
van de SFA-gevolgen voor de pu-

blieke toegankelijkheid (‘publieks-
functie”) van het fort? Zo ja, hoe 

verhoudt zich dat tot het gemeen-
telijke beleid inzake het toeristische 
belang van de (onderdelen van de) 

Stelling van Amsterdam?

Nee, dit is niet het geval. De hui-
dige mogelijkheden voor rondlei-
dingen en bezichtigingen blijven 
bestaan – zij het door vrijwilligers 
van Natuurmonumenten. Daar-
naast is Natuurmonumenten er 
helder over dat zij in de toekomst 
het fort willen veranderen in een 
openbare plek waar iedereen 365 
dagen per jaar welkom is. Dit is 
ook bij andere forten gebeurd. Er 
is geen reden om hieraan te twij-
felen. 

Vraag 7. Is de gemeente op de 
hoogte van de aard van de

nieuwe commerciële activiteiten 
op het fort? Zijn door de nieuwe 

beheerder/ondernemer al
vergunningaanvragen ingediend?

Wij spreken regelmatig met Na-
tuurmonumenten en de onder-
nemers. Zoals al aangegeven, 
passen de plannen die zij voor 
ogen hebben binnen het ontwik-
kelkader Fort Abcoude (zie bijla-
ge). Deze is door uw raad vastge-
steld. Naast dit kader toetsen wij 
de gevolgen voor de cultuurhis-
torische - en ecologische waarde 
(zo nodig met externe experts). 
Ook andere belangen, zoals over-
last voor de omwonenden, we-
gen wij mee.
Het overleg tussen gemeente en 
ondernemers verloopt soepel. 
Voor de activiteiten die nu reeds 
plaatsvinden, verlenen wij zo no-
dig vergunningen op grond van 
de APV. Nadat tussen Natuurmo-
numenten en de ondernemers 
overeenstemming is bereikt over 
het gebruik, en hier een huur-
overeenkomst is voortgekomen, 
wordt dit door ons getoetst aan 
het ontwikkelkader Fort bij Ab-
coude en andere belangen. Het 
resultaat van dit traject wordt 
vastgesteld in een bestemmings-
plan. Dit doen wij uiteraard in sa-
menspraak met omgeving en an-
dere betrokkenen. De bevoegd-
heid om dit bestemmingsplan 
vast te stellen ligt uiteindelijk bij u 
als gemeenteraad. Wij blijven met 
beide partijen in overleg. Over de 
ontwikkelingen van alle Forten in 
onze gemeente wordt u binnen-
kort nader geïnformeerd.”, aldus 
het college



Uithoorns Mooiste: een 
prachtig loopfestijn
Regio - De weergoden waren de 
organisatoren en de vele lopers 
afgelopen zondag gunstig ge-
zind. Voor de maand januari was 
de temperatuur redelijk hoog en 
af en toe brak er zelfs een zonne-
tje door. De wind is altijd lastig op 
open stukken in het parcours maar 
ook op deze dag was de wind voor 
de lopers onderweg geen echte 
spelbreker. Het parcours was over 
alle afstanden identiek aan dat 
van het jaar daarvoor en dat be-
tekende dat de mensen van atle-
tiekvereniging AKU er weer in wa-
ren geslaagd om voor de langere 
afstanden en aantrekkelijk en vei-
lig parcours door Uithoorn en de 
Kwakel te maken. De eerste lopers 
kwamen rond 9.00u. al de kantine 
van de Legmeervogels binnen om 
zich in te schrijven voor een van 
de afstanden. De vele vrijwilligers 
van AKU waren goed voorbereid 
om het inschrijven snel en goed te 
laten verlopen. De 65 verkeersre-
gelaars kregen de laatste instruc-
ties om er voor te zorgen dat de 
lopers en het verkeer geen hinder 
van elkaar zouden ondervinden.
Het plein van de start �nish was 
fantastisch aangekleed met de 

vele spandoeken, skyracers, ban-
ners, etc. van de vele sponsers 
van de loop, deze keer in het bij-
zonder de vele promotieuitingen 
van 200 jaar Uithoorn. De 14 busi-
nessteams die zich hadden aan-
gemeld voor hun wedstrijd over 
10 kilometer, werden opgevan-
gen in het clubhuis van wieler-
vereniging UWTC op sportpark 
de Randhoorn. Een mooie loca-
tie om je met je team goed voor 
te bereiden op de wedstrijd, een 
foto van het team te laten maken 
en na a�oop te herstellen met een 
lekker broodje, fruit en drinken 
en een warme douche. De Spe-
cials verzamelden zich ook dit jaar 
weer in het clubhuis van AKU en 
daar konden ze de meeste zenu-
wen voor hun wedstrijd van zich 
af praten.

G-run en GeZZinsloop
Om 10.30u. stonden er 50 cliën-
ten van OTT met een grtoep be-
geleiders te trappelen aan de start 
om hun 1 kilometer te volbren-
gen. Een prachtig lint van oran-
je lopers liepen, enkelen met be-
hulp van een racerunner door 
Legmeer-West en het was goed te 

zien dat veel deelnemers het afge-
lopen jaar regelmatig op dinsdag 
bij AKU hadden getraind. Bij de �-
nish ontving iedereen een mooie 
medaille en een T-shirt
Een kwartier later had zich voor 
de start een enorme rij kinde-
ren met ouder, opa of oma verza-
meld, een echte geZZinsloop dus. 
Meer dan 175 kinderen stonden 
met hun startnummer klaar. Een 
prachtig gezicht om al die verhit-
te en blozende gezichten te zien. 
Aan de �nish kreeg elk kind een 
medaille en een goodybag met 
verschillende leuke spullen. Het 
startschot werd gelost door de 
sponsor van de GeZzinsloop Jos 
van den Berg.

Langere afstanden
Inmiddels was de kantine van de 
Legmeervogels volgestroomd 
met de grote groep lopers die aan 
de 5 en 10 kilometer en de 10 En-
gelse mijlen wilden meedoen.
De 5 km startte om 11.00u. en bij-
na 400 lopers stonden aan de start 
om deze afstand te volbrengen. 
Wethouder sport Jan Hazen van 
de gemeente Uithoorn schoot de 
lopers weg. 

Uitslag 5 kilometer
Mannen
•	 Jeffrey	van	Noortwijk
•	 Issam	Er.	Rabhi
•	 Oscar	Sebel
Vrouwen
•	 Silke	Schmidt
•	 Jolijn	Swager
•	 Vienna	Romanee

De deelnemers aan de 10 km en 
10 Engelse mijlen startten tegelij-
kertijd om 11.05u. en het enorme 
aantal van bijna 1000 lopers had 
zich aangemeld en dat zorgde 
na de start voor een prachtig lint 
bont gekleurde atleten. De eer-
ste 5 kilometer liepen beide groe-
pen met elkaar op en bij de split-
sing van de Poelweg en Iepen-
laan ging de 10 kilometer linksaf 
de Iepenlaan op en de 10 Engel-
se mijlen ging rechtdoor richting 
Hoofdweg, via de Vrouwenakker 
langs de Amstel naar Meerwijk. Bij 
de 10 kilometer stonden een aan-
tal snelle lopers aan de start en dat 
resulteerde dan ook in een aantal 
goede tijden.

Uitslag 10 kilometer
Mannen
•	 Jurre	van	Rooden
•	 Wouter	Heinrich
•	 Arjen	van	der	Logt
Vrouwen
•	 Miriam	van	Reyen
•	 Jeanine	van	Klashorst
•	 Nathalie	Klaassen

De 10 Engelse mijlen waren bij 
de mannen aanvankelijk span-
nend maar uiteindelijk won de 
winnaar van vorig jaar deze af-
stand. De eerste vrouwen lagen 
dichter bij elkaar maar uiteindelijk 
kon de winnaar het verschil ma-
ken. Martijn de Groot van organi-
serende vereniging AKU behaal-
de een mooie derde plaats bij de 
mannen.

Uitslag 10 Engelse Mijl
Mannen
•	 Wilfred	Verhagen	
•	 Rene	Wiering
•	 Martijn	de	Groot
Vrouwen
•	 Jolijn	Swager

Klaverjassen bij Legmeervogels
Regio - Aankomende vrijdag 31 
januari kun je weer klaverjassen 
op de maandelijkse klaverjas-
avond bij Legmeervogels in Uit-
hoorn. Ze starten om 20.00 uur 
en de kantine is vanaf 19.30 uur 
geopend. Het klaverjassen is voor 
iedereen toegankelijk. Je hoeft 
geen lid of donateur van Leg-
meervogels te zijn om mee te 
kunnen doen. Er wordt in de kan-
tine van Legmeervogels gespeeld 
om de gebruikelijke prijzen. Dit 
seizoen speel je ook om de ‘eerste 
Mars’-prijs. Alle prijzen worden 

aan het einde van de avond uit-
gereikt. Er worden vier rondes ge-
speeld. In de korte pauze tussen 
de rondes kun je genieten van 
een drankje. De hapjes die tijdens 
de rondes worden aangeboden, 
worden mede mogelijk gemaakt 
door slagerij Bader. Het eerste 
kopje ko�e of thee word je, zoals 
altijd, door Legmeervogels aan-
geboden. Data klaverjassen 2020 
bij Legmeervogels vrijdagavond 
31 januari, Vrijdagavond 28 fe-
bruari, Vrijdagavond 27 maart en 
Vrijdagavond 24 april.

Viertallen klaverjassen 
in Ponderosa
Regio - Buurthuis Ponderosa or-
ganiseert op 6 maart a.s. viertal-
len klaverjassen. Daarbij kunt u 
zich als team van 4 personen in-
schrijven en meespelen. De deel-
nemers spelen onafhankelijk van 
elkaar, daarna worden de pun-
ten opgeteld en het team met de 
meeste punten wint fraaie prij-
zen. Vindt u het leuk om als be-
drijf, familie of kaartvrienden 
een avond gezellig te klaverjas-

sen, schrijf u dan in als team. Het 
kost 12 euro per viertal. Opge-
ven kan via e-mail, pauwclaudia@
hotmail.com of telefonisch op 06-
54332127. Let op : de inschrijving 
sluit	op	16	februari	a.s.	Na	afloop	
is er ook een tombola met mooie 
prijzen. De zaal gaat open om 19 
uur en om 20 uur starten de eerst 
wedstrijden. Buurthuis Pondero-
sa is te vinden aan de Plesman-
laan 27 in Uithoorn.

Lesjesdagen
Paardenklas - Kookklas - Tecklas - Carrousel
vmbo BB, KB en GL

Jac. P. Thijsselaan 18 Aalsmeer, 0297 384949

Opgeven kan via onze website: wellantgroenstrook.nl (klik op ‘kom langs op onze school’)
Bij de inschrijving kan de gewenste themaklas worden aangegeven.

Kom naar één van onze lesjesdagen! 
Hier volg je theorielesjes en een praktijkles. 
Zo ervaar je hoe het is om les te krijgen bij ons op school.

 
Woensdag   
16 januari 
27 februari 
13.00 - 16.00 uur

OPEN DAG
Woensdag 5 februari 2020
14.00-16.30 uur & 18.30-20.30 uur

Binnenkort moeten alle leerlingen uit groep 8 een schoolkeuze maken. 

Graag helpen wij bij deze keuze. Wij zijn Wellantcollege de Groenstrook, een groene 

vmbo-school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg 

in Aalsmeer. Heb je bijvoorbeeld vragen als: Wat doe je met groen? 

Welke proe�es ga je uitvoeren? Welke gerechten maak je bij de kookklas? 

Wat doe je in de paardenklas? Of wat zijn de nieuwste techniek-snu�es? 

Geef je dan snel op voor onze lesjesmiddag! 

De lesjesmiddagen vinden plaats op woensdag 15 januari en 26 februari van 13.00 tot 16.00 uur.

Je volgt theorielesjes en een praktijkles, waarbij je een keuze maakt uit Paardenklas, 

Kookklas, Tecklas en Carrousel (Bloem/Plant/Dier. Tijdens deze middag kunnen wij jou 

een goed beeld geven van wat ons vmbo-onderwijs inhoudt. Het aanmelden voor de lesjesmiddag 

kan op onze website: https://wellant.nl/vmbo/onze-scholen/degroenstrook/. 

(Scan QR-code rechtsboven in advertentie)

Daarnaast kun je onze school verkennen tijdens de Open Dag. Stap op woensdag 5 februari de 

school binnen en kom ruiken, proeven, voelen en zien wat voor een leuke school de Groenstrook 

is. De deuren staan open van 14.00-16.30 uur en van 18.30-20.30 uur.

Voor wat betreft de inschrijving houdt onze school zich aan de afspraken binnen de Kernprocedure. 

Op onze website is meer informatie te vinden over de school en ons onderwijs.

Tot snel!

Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE Aalsmeer | 0297-384949 | degroenstrook@wellant.nl

•	 Aniek	Honsbeek
•	 Anne	van	der	Put

AKU kan weer terug kijken op 
een prachtig loopevenement en 
mag trots zijn op de in totaal bij-
na 1600 deelnemers en kreeg van 
alle kanten weer complimenten 
voor de geweldige organisatie. De 
lopers waren erg enthousiast over 
de herinnering die ieder ontving, 
een mooie handdoek die speciaal 
in het kader van 200 jaar Uithoorn 
was ontworpen.

Met daarbij vooral dank aan de ve-
le vrijwilligers en de groep spon-
sors die het slagen van deze dag 
weer mogelijk hebben gemaakt.
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Atlantis 3 stunt tegen koploper
Mijdrecht - Zaterdag 25 janu-
ari stond voor het door Rabo-
bank gesponsorde Atlantis 3 de 
uitwedstrijd tegen VZOD uit Ku-
delstaart op het programma. 
Geen onbekende tegenstander 
voor Atlantis. Al jaren spelen At-
lantis en VZOD tegen elkaar in de 
competities. VZOD 2 dat als on-
geslagen koploper begon aan de 
wedstrijd, werd door Atlantis 3 
verslagen na een bloedstollende 
wedstrijd. Eindstand: 14-17. Voor-
afgaand aan de wedstrijd wist Al-
tantis 3 het devies. Wat er ook ge-
beurt. Er moet een spannende 
wedstrijd neergezet worden van-
daag. Met die instelling stapte 
het door Rabobank gesponsorde 
Atlantis 3 de wedstrijd in. VZOD 
2, dat als ongeslagen koploper 
begon aan de wedstrijd had het 
vanaf minuut één moeilijk tegen 

Atlantis. De bezoekers namen 
brutaal een 1-4 voorsprong in het 
begin van de wedstrijd. De ploeg 
uit Kudelstaart wist deze achter-
stand knap om te buigen en de 
rest van de 1e helft ging de wed-
strijd gelijk op. Dit resulteerde in 
een 10-9 ruststand. In de rust wer-
den er goede tips gegeven door 
coach Berry de Jong, hierdoor 
kon de ploeg uit Mijdrecht het 
voortreffelijke spel voorzetten. 
Na rust wist VZOD nog viermaal 
te scoren. Vanaf dat moment was 
het Atlantis 3 die de touwtjes in 
handen nam. Na veel strijd, actie 
en fysieke duels wist Atlantis de 
overwinning naar zich toe te trek-
ken. Atlantis 3 kan terugkijken 
op een goede wedstrijd waarin 
mooie combinaties werden ver-
zilverd met een doelpunt. Eind-
stand 14-17.

Atalante MC1 speelt 
gelijk in Amstelveen!
Vinkeveen 0 Atalante ging goed 
van start in Amstelveen. Ze kwa-
men zelfs heel erg dicht bij de 
winst, maar tegen het einde van 
de set lieten ze het helaas wat 
schieten. Stilstaan en kijken naar 
elkaar, hielp niet. Ze hebben de-
ze set met 25-16 aan Amstelveen 
gegeven. Niet slecht, maar het 
kan beter!

Tweede set
Het liep allemaal al wat beter. Er 
werd meer gepraat in het veld. 
En aan het net begonnen ze be-
ter te springen! Top. Er zat wel een 
vervelende serie opslagen tussen 
van de tegenstander. Helaas kre-
gen ze die niet onder controle! 
Eindstand tweede set:25-18 

Derde set
Ze zijn wakker en het lijkt er-
op dat ze nu ook wat gelukpun-
ten meepakken. En opeens staat 
het 16-20. Spannend, nog maar 
5! Het publiek laat van zich horen 
en ja ze gaan de goede kant op. 
Wel vragen ze nog een time-out 

aan om even de zenuwen te kal-
meren. Gewoon doorspelen en 
dan komen ze er wel! En dat doen 
ze. Met een tik bal maakt Renske 
het laatste punt! 21-25! Netjes, de 
eerste gewonnen set is binnen, 
op naar de 2e!

Vierde Set
Nu moet het gebeuren. Ze krij-
gen deze set niet cadeau, geluk-
kig weten ze met wat motivatie 
iedereen op de plek te krijgen. Ti-
sa maakt een aantal hele mooie 
opslagen. En die van Jack mogen 
er ook zijn. Dat zijn weer 6 punten 
erbij! Het wordt uit eindelijk nog 
spannend als ze 8-8 gelijk maken.
Maar dan laat Atalante zien dat ze 
de set echt willen hebben! Dur-
mana blockt aan het net. Jack 
heeft ook een aantal mooie bal-
len.
En zelfs Renske en Rinske slaan 
tegen de bal! TOP. Carlijn weet 
een aantal lastige ballen van de 
grond af te houden! Zo gaan ze 
gestaag door en winnen de set 
met 17-25!

Berkelaar en v.d. Neut 
winnen toernooi
De Ronde Venen - Maar liefst 15 
spelers en speelsters plaatsten 
zich voor de finales van het zes- 
ballen toernooi van biljartclub de 
Merel afgelopen zaterdag 25 ja-
nuari en dat leverden de volgen-
de winnaars op:
In de c-poule kon Jeroen van Rijn 
de ervaren Gijs van der Neut niet 
de baas in de finale en werd keu-
rig tweede tegen de prima spe-
lende Gijs die verrassend de 
grootste prijs uit zijn biljart carriè-
re binnen haalde, als goede derde 
kwam Paul van Rijn uit de bus die 
op toernooien toch altijd goed 
presteert met zijn onnavolgba-
re spel maar deze avond zijn vi-

zier niet op scherp had staan dus 
zijn tegenstanders mazzel had-
den. In de b-poule won Wim Ber-
kelaar met ruim verschil van Des-
mond Driehuis die sterk speelde 
maar het toch moest afleggen 
tegen Wim en dus knap tweede 
werd, de derde plaats was voor 
Caty Jansen die zich toch iet wat 
vergiste in het spelletje met zes 
ballen en het te gemakkelijk op-
nam maar toch nog derde werd. 
Sterke spelers als Dennis Cordes 
en Martien Heijman (Martien kon 
de druk niet aan ondanks zijn vele 
supporters)Ralph Dam en Jeroen 
Berkelaar moesten het toch maar 
even tegen en Wim afleggen, .

GVM turnsters stralen 
op eerste wedstrijd!
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
werd in gymzaal de Willisstee de 
eerste recreanten turnwedstrijd 
gehouden. Op deze wedstrijd tur-
nen de meisjes in groepjes van 4 
tot 6 turnsters en laten op elk on-
derdeel 6 elementen zien. Voor 
GVM’79 deden er maar liefst 5 
groepjes mee, die allemaal heel 
hard hadden getraind de afgelo-
pen periode.
In de ochtend begon het met de 
jongste turnsters, die 3 toestellen 
deden. Vooral op de balk deden 
de GVM turnsters het super en 
werden de oefeningen netjes af-
gewerkt met strakke benen en ar-
men. Bij de prijsuitreiking waren 
het GVM 3 en 4 die naar het po-

dium mochten komen, zij werden 
tweede en derde en mogen met 
deze prestatie mee naar de finale 
op 28 maart! 
In de middag waren er nog 2 
groepjes die 4 toestellen moch-
ten turnen en dus sprong (tram-
poline) erbij deden. Hier waren 
veel groepen die meededen en 
er moest dus extra hard gewerkt 
worden voor een podiumplaats. 
Op de brug liet GVM 2 zien dat 
ze heel sterk zijn en netjes kun-
nen werken! GVM 1, blonk juist 
weer uit op de balk met prachtige 
zweefstanden. Uiteindelijk kwam 
GVM 1 op een prima 8ste plek en 
was er voor GVM 2 een zilveren 
medaille én een plek in de finale!

Veenland turners en turnsters 
succesvol bij mini drie en vierkamp!
De Ronde Venen - Op zater-
dag werd door Veenland en Beo 
de mini drie en vierkamp geor-
ganiseerd in de Willisstee in Wil-
nis. Meer dan 200 kinderen kwa-
men strijden om de medailles. 
Voor Veenland deden er 7 ploe-
gen mee. Als eerste begonnen 
de jongste turners Jens en De-
veaughn. Voor hun de eerste keer 
en ze deden verschrikkelijk hun 
best. Sommige oefeningen wa-
ren nog best moeilijk maar ze wa-
ren hee blij met hun mooie zilve-
ren medaille. Ook de meisjes Be-
rivan, Vera, Ilse en Thamar was 
het hun eerste wedstrijd en dat is 
best spannend. Ook hier werden 

er mooie oefeningen geturnd en 
dat werd beloond met een hele 
mooie 5de plaats.

Jongens
In de tweede ronde twee jon-
gens ploegen. Jay, Dave en 
Maxim deden het uitstekend op 
sprong , brug en vloer daar wa-
ren ze de beste. Op rek werden 
echter foutjes gemaakt. Ze kre-
gen een mooie zilveren medaille 
omgehangen. Tegelijkertijd turn-
de Luuk, Joas en Timo hun wed-
strijd. Helaas kon Joey door een 
operatie niet meedoen maar hij 
kwam wel gezellig kijken. Met ho-
ge sprongen op de trampoline ( 

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op maandag 20 janu-
ari werd derde sessie van de der-
de ronde gespeeld.
In de A-lijn deden Gerda Ruig-
rok & Agnes kroes goede zaken 
door 61,11% te scoren. Joke & 
Eric Schiphorst deden het heel 
goed met 60,76%, gevolgd door 
Marja Hartman & Elly Degenaars 
met een mooie score van 60,42%. 
In een spel kan het toch raar lo-
pen. Daniel Aartse Tuijn & Car-
la Euwe speelden een 3sanscon-
tract met 2upslagen terwijl de 
overige spelers allen een of meer 
down gingen. Gerda Ruigrok & 
Agnes Kroes boden en maakten 
een 6klaverencontract. Jopie de 
Jong & Lenie Koevermans pak-
ten uit met een mooi 6harten-
contract.
In de B-lijn pakten Ria van Zuylen 
& Barry Reeven uit met 66,67%. 
Delia & Paul Kenter lieten zich niet 
onbetuigd en pakten 63,85%. Elly 
Norel & Corrie van der Wilt volg-
den met 57,43%. Henk & Lenie 
van der Laan maakten een moei-
lijk 3sanscontract waar de mees-
te paren down gingen. Soms zit 
het ook wel eens tegen. Je bied 
een 4schoppencontract, je word 
gedoubleerd en gaat min3, waar 
de juiste keuze 3sans leek te zijn. 
Nienke Hesselink & Trudy Mors-
sink lieten iedereen achter zich 
met een 3sanscontract met 3 up-
slagen.

Vijfde ronde
Op Donderdag 23 januari werd 
de vijfde ronde gespeeld. In de 
A-lijn waren Jan Bunnik & Cor-
rie Twaalfhoven goed in vorm 

69,17%. Elisabeth & Nan van den 
Berg zijn weer terug met 62,60%. 
Cees Houmes & Kiki Lutz spelen 
constant een goede wedstrijd 
met 57,50%. Tiny Tijssen & Cees 
Mulder boden en maakten een 
prachtig 3sanscontract. Dick Licht 
& Xandra Visee boden in een spel 
als enigen een 6hartencontract 
en maakten het met 1upslag.
De overige paren boden 5harten 
en haalden 2upslagen.
In de B-lijn gingen Carla de Goe-
de & Tineke Venhuizen er met de 
winst vandoor 65,10%.
Otto Hoogendijk & ben Ockhui-
zen lieten zich niet gek maken en 
scoorden 63,02%. Ria Matthies-
sen & Ruud Pfeiffer deden weer 
goed mee met 57,29%. Tiny & 
Bram van Klaveren maakten een 
2hartencontract met 2upslagen. 
Prima resultaat. Maria Baas & Jan 
Breedijk maakten een 1sanscon-
tract waar de overige paren alle 
down gingen. Ineke Hollaardt & 
Inke Siegers stopten mooi in een 
3schoppencontract.
In de C-lijn sleepten Annie van 
Onna & Jo Harrewijnen de eerste 
plaats binnen met 59,78%.
Hubertine van Buul & Nel Lin-
deman deden net prima met 
58,18%. Lenny van Diemen & 
Hermine Elmoudni scoorden een 
goed 57,29%. Hubertine van Buul 
& Nel Lindeman haalden een 
4schoppencontract binnen met 
2upslagen.Ben Gabriel & Jan Mur 
versloegen de overige paren met 
een 3sanscontract.
Annie van Onna & Jo Harrewijnen 
maakten als enigen een 3sans-
contract met 2 upslagen.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag31 janu-
ari 2020 is er prijsklaverjassen 
voor iedereen in Cafè de Merel 
in Vinkeveen er worden vier ron-
den van zestien giffies gespeeld 
en dan worden de punten bij el-
kaar opgeteld en is de winnaar of 
winnares bekend, afgelopen vrij-
dag was Pleun Vis de beste kaar-
ter met liefst 7441 punten de to-
tale uitslag van deze avond was. 
Tweede werd Ida Rass, en derde    
Gerry. De poedel ging naar Her-
man van de Waa met 4859 pun-
ten De volgende prijs-klaverjas 

avond zal dus zijn op vrijdag 31 
Januari aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur .Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Arkenpark Mur 43 
3645 EH Vinkeveen E.mail thcw@
xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijs-klaverjas competitie 
2019/2020 Voor 2020, 31 januari, 
14 en 28 februari, 6 en 20 maart ,3 
en 17 april,1,15 en 29 mei, 12 en 
26 juni en 10 juli. Alle datums on-
der voorbehoud .

Vier teams maximale score
De Ronde Venen - De biljart-be-
kercompetitie zorgt telkens weer 
voor verrassingen.
De onderlinge wedstrijden tus-
sen de teams uit de 1e divisie en 
de 2e divisie levert of heel duide-
lijke overwinningen op of uitsla-
gen die tegen de verwachting in 
zijn.
Afgelopen week toonden een 
drietal 1e divisie teams hun vorm 
door de maximale score te be-
halen. Bar Adelhof 1 lukte dit te-
gen De Springbok 2. Eric Verlaan 
had maar 20 beurten nodig en Ri-
chard van Kolck zelfs maar 18, de 
kortste partij van de week. DIO 
pakte ook 48 punten tegen Bar 
Adelhof 2, die met 3 man ver-
schenen, waardoor ze een tre-
de hoger speelde en Wiebe Elzin-
ga twee keer moest aantreden. 
In zijn eerste partij gaf Betty van 
der Mars hem weinig kans, in zijn 
tweede partij tegen Cees de Jong 
kwam hij maar 2 caramboles te-
kort. Jos van Wijk en Ray Kramer 
maakten het kwartet winstpartij-
en compleet. Dit is niet het beste 
seizoen van de Biljartmakers, des 
te zoeter smaakte de 48-24 over-
winning tegen The Peanut Bar 1. 
Jan Zwietering speelde zijn partij 
in 20 beurten uit en maakte ook 
nog een serie van 10. 

Verrassingen
Een grote verrassing was de 48-
31 overwinning van 2e divisionist 
ASM tegen De Springbok 1. Ber-
tus Oostveen had nog wel moei-
te met Nico de Boer, zijn teamge-
noten Hendrik en Hennie Versluis 
en Cor Ultee waren duidelijk ster-
ker dan hun tegenstanders. ASM 
maakt thans een grote kans om 
in de finale terecht te komen als 
beste 2e divisie team. Beste 1e di-

visie team is thans Stieva/De Kui-
per 1, die een mooie onderlinge 
strijd tegen Stieva/De Kuiper 2 
uitvocht. Beide teams wonnen 2 
wedstrijden, het eerste team wist 
uiteindelijk 2 punten meer te be-
halen dan het tweede team. In 
café De Merel speelde Heeren-
lux team 2 tegen team 3. Ook 
zij verdeelden de winstpartijen, 
maar team 2 won met 41-36 me-
de door een fantastische presta-
tie van Piet Best. Zijn partij duur-
de slechts 18 beurten, zijn serie 
van 22 caramboles maakte nog 
meer indruk. Toch was het niet de 
hoogste serie van de week, want 
procentueel was de serie van 11 
van Garvin Wilnis van The Pea-
nut Bar 2 nog hoger. Tegen De 
Kromme Mijdrecht 1 wonnen ze 
drie partijen en scoorde 44 pun-
ten. Cens verrastte ook met een 
mooie overwinning tegen De 
Merel/Heerenlux 1. Dewi Faase 
en Peter van Velzen waren dicht-
bij winst. Hun 9 punten opgeteld 
met de winst van Evert Driehuis 
en Sander Pater was goed voor 
42 punten. Tot slot de grootste 
surprise: De Kromme Mijdrecht 2 
won van Lutis. Egon van der He-
ijden en Eric van den Bosch won-
nen en Frans Versteeg en Jos Ver-
meij scoorden 9 punten, opge-
teld goed voor in totaal 42 pun-
ten. Nog 3 bekerwedstrijden te 
gaan. De tijd zal het leren of Stie-
va/De Kuiper 1 en ASM hun posi-
tie weten te behouden.

Uitslagen Bekerronde 6
Bar Adelhof 1 - 
De Springbok 2 48-22
DIO - Bar Adelhof 2 48-25
Lutis Ventilatietechniek/
Springbok -
De Kromme Mijdrecht 2 35-42

Luuk kreeg zelfs een compliment 
voor zijn spagaatsprong van de 
jury) mooie oefeningen op brug 
gelijk en vloer kregen ze de gou-
den medaille omgehangen. 

Daarna was het de beurt aan Zoë, 
Deborah, Dominique en Yfke. Wat 
deden deze turnsters het gewel-
dig. Met mooie oefeningen op 
brug en vloer en balk lieten ze 
iedereen achter zich en werden 
eerste!

Pupillen
In de middag de beurt aan de pu-
pillen. Als eerste Dewi, Esmee, 
Lotte, Jolieke, Joelle en Elize. 

Op brug moest er hier en daar 
een handje geholpen worden 
en dat kost puntjes, op sprong 
mooie hoge sprongen, strakke 
oefeningen op balk en op vloer 
gelukkig niemand die viel met de 
handstand. Hierdoor turnde ze 
zich naar een mooie 5de plaats 
en een plaats in de finale.
De andere groep bestaande uit 
Dorinthe, Femke, Maura, Anna, 
Marit en Jente begon super goed 
op brug (1ste) Op balk werden er 
helaas zweefstanden afgekeurd 
omdat ze geen 2 seconde waren 
en dat waren kostbare puntjes 
bleek later. Op vloer ging het su-
per goed en ook met sprong ging 
het uitstekend met als slot een 
hele mooi salto van Femke. Bij de 
prijsuitreiking bleek dat ze op 0,1 
de gouden medaille gemist had-
den. Misschien revanche bij de fi-
nale.
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UWTC NK veldrijden jeugd

Regio - Twee UWTC jeugdleden 
hebben zaterdag 25 januari mee-
gedaan aan het NK veldrijden in 
Moergestel. Op vrijdag was Jyt-
te Timmermans het parcours al 
gaan verkennen.
Ze heeft de twee uur gebruikt 
om alle onderdelen op het par-
cours te oefenen. Het was een 
snel parcours met een harde on-
dergrond. In het parcours zat een 
diepe trap, die lastig bleek te zijn. 
Ook waren er nog wat klimme-
tjes en afdalingen, en verder ui-
teraard veel draaien en keren. Za-
terdag 25 januari was de wed-
strijd en Jytte startte vanaf de 
derde rij en kwam goed weg.
De trap ging de eerste rondes erg 
goed en ze kon inhalen door snel 

de trap te nemen. Ook op een 
lange schuine helling heeft ze di-
verse meisjes ingehaald.  Uitein-
delijk is ze als 13de over de finish-
lijn gekomen op haar eerste NK. 
Een prima resultaat voor deze 
sportieve dame. Bij de jeugd cat 
7 ging nieuw UWTC lid Ties van 
Roode van start. Ties heeft de he-
le winter meegedaan aan de trai-
ningen bij  UWTC en zal vanaf dit 
seizoen ook de KNWU wedstrij-
den voor ons gaan rijden. In een 
startveld van 69 renners is Ties als 
32e gefinisht en daar was hij te-
vreden mee. 

Koppelcross Hilversum
Zes (gedeeltelijke) UWTC kop-
pels hebben zondag 26 januari 
meegedaan aan de koppelcross 
bij de Adelaar in Hilversum. Een 
koppel bestaat uit een 40- ren-
ner en een 40+ renner. Er deden 
ongeveer 40 koppels mee. De 
volgende UWTC koppels deden 
mee: Gerard Keijzer met Elle-
ke Claessen, Judith van Maanen 
met Bob van Ravensberg, Bas de 
Bruin met Mark Touwen, Ian en 
Sjon van den Berg, Bart de Veer 
met Jauko Hartveldt en Tommy 
Oude Elferink met Wilfred Veld-
kamp. En er gebeurde van alles 

blemen voor het koppel Bas en 
Mark. Materiaalpech zorgde er-
voor dat ze gelijk al rondes ach-
terstond opliepen. Maar met eni-
ge improvisatie konden ze de 
wedstrijd toch vervolgen. Een 
spannende onderlinge strijd was 
er tussen de overige UWTC kop-
pels. Ian en Sjon werden 18e, Ju-
dith en Bob 23e en Gerard en El-
leke 26e. En Bas en Mark werden 
door alle pech 38e.
Binnenkort starten de eerste 
wegwedstrijden weer. Op zon-
dag 23 februari wordt er bij 
UWTC gestreden om het kam-
pioenschap van Uithoorn. Maar 
eerst gaat een grote groep UWTC 
leden op.

Tweede ronde viertallen 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Maar liefst vijftig paren 
begonnen deze avond aan de 
tweede ronde viertallenbridge. 
De meeste lijnen, door promotie 
c.q. degradatie voorzien van een 
andere tegenstander, vereisten 
zo dus enige mentale aanpassing. 
In de A-lijn maakte dat voor team 
Egbers niets uit door eerste te 
worden met 17,36 Imp. Team Ter-
ra bevestigde haar klasse, door 
keurig tweede te worden met 
13.15 Imp, het foutje in de uit-
slag van de vorige keer, toen ze 
ten onrechte niet als eerst aanko-
mende vermeld werd, door deze 
dus rechtgezet! 
In de B-lijn was de winst voor 
team Ludwig met 16,51 Imp en 
herstelde team de Vroom de re-
putatieschade enigszins met 
14,43 Imp als tweede. In de C af-
deling nam team Udema gelijk 
de kop door 14,26 Imp te ver-

zamelen en volgde team Breg-
geman, met dank aan een ge-
lukt vermetel vijf ruiten uitneem 
bod, met 12,95 Imp als tweede. 
In de D-lijn finishte team Steeg-
stra met 14,43 Imp net voor team 
Bijlsma, dat 13,72 Imp opstreek. 
In de E-lijn viel de eerste plek toe 
aan team Baas met 13,15 Imp en 
kwam team Jonkers met 12,75 
Imp als tweede door. In de E-lijn 
werd het een goede avond voor 
team de Jong met 14 Imp pre-
cies en eindigde team Kraan met 
12,12 Imp als tweede. De volgen-
de avond staat weer in het teken 
van het parenbridge waar dan de 
derde zitting aan bod is. Nieuws-
gierig geworden naar deze dyna-
mische club, steek uw licht dan 
eens op bij het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540. Er wordt 
elke woensdagavond gespeeld

Gelijkspel voor damclub 
K&G in Almere
Regio - Geen remises maar wel 
een 4-4 gelijkspel voor de Kwakel-
se dammers. K&G begon sterk op 
de maandagavond in Almere, na 
ruim een uur kwam het team op 
voorsprong. Adrie Voorn speelde 
een verrassende damcombinatie 
die snel in winst werd omgezet, 
0-2. Na weer een uur dammen 
kwam Almere op gelijke hoogte, 
voor het eerst in zijn lange dam 
carrière verloor Wim Keessen 
van een dame, topspeelster Joke 
Hartkamp. De teamleider van 
K&G kon helemaal met Wim mee-
voelen, Adrie werd namelijk in de 
Kwakelse Rick-pub quiz door zijn 
vrouw verslagen. René de Jong 
was inmiddels een schijf voorge-
komen maar mocht nog goed la-

veren. Kopman Wim Konst kreeg 
een benauwd eindspel voor zijn 
kiezen en moest alle zeilen bijzet-
ten. Uiteindelijk trok René de ze-
ge naar zich toe en kon Wim het 
niet bolwerken, eindstand 4-4. 
Kunst en Genoegen toont zich 
een waardig hoofdklasser, met 5 
uit 5 staat het keurig in de mid-
denmoot. Er resten dit seizoen 
nog twee bondswedstrijden te-
gen Zaandam en Purmerend. In 
’t Fort De Kwakel spelen de leden 
elke maandagavond hun onder-
linge competitie, hierin staat Wim 
Keessen op kop. Damliefhebbers 
zijn altijd van harte welkom op 
deze mooi damavonden. Inlich-
tingen 0297 568472

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 23 januari 
was de derde ronde van de derde 
zitting in het jaar 2020. Het was 
een knotsgekke morgen.
In de B-lijn werd maar liefst drie 
maal een score van boven de 
60% gehaald, zelfs een maal bo-
ven de 70%, gaat het spelpeil zo 
snel omhoog. Er werd op elf tafels 
gebridged, helaas een stilzit in de 
B-lijn deze keer.

A-lijn
Hier was de eerste plaats weer 
voor het paar Ciny en Herman 
met 59,58%, het was een tijdje stil 
rond dit paar, maar dan komen zij 
op deze manier uit de kast.
De tweede plaats was voor het 
paar Jany en Marja met 55,00%, 
ondanks het gokken op zes SA, 
wat niet lukte, toch zo’n hoge sco-
re. De derde plaats was voor het 
paar Leny en Willy met 54,58%, 
was het klagen dat het zo tegen-
zat soms om medelijden op te 
wekken. Dit keer weer een heel 
andere uitslag dan vorige week, 
niemand speelt constant, de pa-
ren zijn erg aan elkaar gewaagd..

B-lijn
De eerste plaats was voor het 
paar Lenie en Tina met maar liefst 
71,88%. Tina zal wel een toontje 
hoger gaan zingen in het mee-
zingkoor, misschien wordt zij 
zelfs wel soliste, maar dat moet 
dan wel zonder Lenie, waar zij 

toch een grote steun aan heeft.
De tweede plaats was voor het 
paar Ank en Lotte met 63,25%, 
dit paar had een stilzit ronde, dat 
hoeft niet altijd een nadeel te zijn, 
men kan dan nog even de speel-
wijze doornemen.
De derde plaats was voor het 
paar Leny en Phini met 60,26% 
ook een stilzit ronde die goed be-
steed werd.

Klein Slem
In deze ronde werd er maar liefst 
vijf keer klein slem geboden, vier 
keer in de A-lijn en een maal in 
de B-lijn. Drie keer 6 schoppen in 
spel 5, allemaal gehaald en een 
keer 6SA in spel 16, helaas vier 
down. En een keer in de B-lijn, 6 
klaver, helaas twee down.

De competitie stand
De competitie stand wordt vol-
gende week bekend gemaakt.
Er zijn er wel die zo in spanning 
zitten dat zij mij vragen of ik niet 
een tipje van de sluier kan oplich-
ten, maar helaas, ik weet het ook 
nog niet. 
Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in de Scheg 
om kennis te maken met het zo 
edele maar moeilijke spel, dan 
kan u een aanmeldings- formu-
lier meenemen. Ze spelen elke 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
dus wel een club voor vroege vo-
gels.

Spelen verslaat bieden 
bij Sans Rancune
Regio - Waar bijna altijd de ba-
sis voor een goed resultaat in het 
bieden wordt gelegd, is vandaag 
het spelen prevalent. Ontzet-
tend veel soortgelijke contract-
jes, waar het aankomt op het ma-
ken van zoveel mogelijk slagen. 
Dat levert ook nog best aardige 
verschillen op. Op enkele spel-
len een spreiding van vier sla-
gen voor dezelfde spelsoort, en 
op één zelfs van zes! Ongehoord. 

Natuurlijk zijn er bij de biedtove-
naars mensen die dat niet kun-
nen uitstaan en enige balorigheid 
aan de dag leggen, ten teken dat 
ze de jeugd niet ontgroeid zijn. 
Ze dubbelen bijvoorbeeld elkaar 
om het resultaat wat op te poet-
sen. Heel ver daarin gaan Henk en 
Theo spelend tegen Jos en Corry. 
Maar liefst drie van hun vier spel-
len worden voorzien van een lint-
je. Met wisselend resultaat, zo-

dat het uiteindelijk maar weinig 
uitmaakt, maar spectaculair blijft 
het. Jan en Marcel doen het an-
ders. Ze bieden een klein slem 
Ruiten, waar alle anderen de 
manche in Schoppen met twee 
overslagen maken. Sorry tegen-
standers, die daarmee zonder er 
iets aan te kunnen doen een nul 
incasseren. Het zal ook het enige 
gemaakte slem van de middag 
blijven. Er zijn meer ingrepen die 
voor hen goed uitpakken, waar-
mee ze op de eerste plaats eindi-
gen met 65,83%. Tweede de de-
gelijk spelende Lenie en Ria met 
55,42%, vlak voor het peloton. De 
B-lijn krijgt een aantal interessan-

te spellen, en kent verrassender-
wijze een kleinere spreiding van 
aantal slagen per spel en speel-
soort. Er worden manches in de 
lage kleuren gevonden alsof het 
niets is, en als klap op de vuurpijl 
is er een spel waarop bijna ieder-
een onbekommerd slem biedt. 
Dat is wat het bridge nu zo aardig 
maakt. De winst is voor de oudge-
dienden Wim en To met 61,67%, 
maar het scheelt een haar van 
een oud wijf met de 61,50% van 
nieuwkomers Gada en Fred. Knap 
werk van beiden. Wanneer uhet 
ook eens zou willen proberen, 
kunt U het best in contact treden 
met Lijnie Timmer, (0297)561126.

Tineke en Henk stomen 
door bij B.V.U.
Regio - Maandag 27 januari 2020 
werd met 36 paren de 3e zit-
ting van de 4e ronde door Brid-
gevereniging Uithoorn (B.V.U.) 
gespeeld. In de A-lijn was de 1e 
plaats met de hoogste score van 
de avond 66,31% voor Tineke v/d 
Sluijs & Henk Stolwijk op de 2e 
plaats eindigde op ruime afstand 
Marijke & Ger v. Praag met 56,77% 
en op de 3e plaats werd beslag 
gelegd door Monique Verberk-
moes & Jan v. Beurden met 55%. 

In de B-lijn was de 1e plaats met 
een mooie score voor Riki Spook 
& Hans Geels met 61,25% op de 2e 
plaats eindigde Ans Breggeman & 
Henk v. Dijke met 59,83% en op de 
3e plaats Ludy Bonhof & Anneke 
Buskermolen met 59,58%. In de C-
lijn heerste opnieuw Cees Harte & 
Jos v. Leeuwen met 62,08% op de 
2e plaats met ook een mooie sco-
re Cor de Bok & Tom v. Meijgaar-
den met 58,75% nipt gevolgd 
door Lisa Antonioli & Bertha & 

tijdens de race. Bart reed de eer-
ste ronde aan de leiding en hij 
werd op de voet gevolgd door 
Tommy. De ronde hierna toen 
Jauko en Wilfred in de baan wa-
ren werden deze posities gewis-
seld. En de rest van de wedstrijd 
stonden Tommy en Wilfred hun 
leidende positie niet meer af. 
Bart en Jauko waren de rest van 
de wedstrijd in gevecht om de 
2e en 3e positie. In de laatste fa-
se van de wedstrijd wisten Jauko 
en Bart de tweede plaats veilig te 
stellen. In de eerste ronde al pro-

Atlantis 1 boekt een 
zakelijke overwinning
Mijdrecht - Atlantis 1 heeft de 
punten thuis gehouden, er werd 
gewonnen van het lager geklas-
seerde ADOS uit Hoorn. In de 
Phoenix was er een ‘saaie’ wed-
strijd te zien, maar zoals de titel 
het al zegt, boekte de Mijdrech-
tenaren een zakelijke overwin-
ning, uitslag 23-11. Na een rom-
melige voorbereiding mocht de 
ploeg van Arjan Baervelt en Mark 
Goverse aantreden tegen ADOS 
uit Hoorn. De groen-zwarte ken-

nen we nog van vorig jaar, waar-
bij Jeroen Korver ze in de laatste 
seconde uit de 2de klasse kieper-
de. De ploeg uit Hoorn heeft 5 
spelers moeten uitzwaaien aan 
het einde van het vorige seizoen. 
Ze hebben een jonge vernieuw-
de ploeg, die voor elk punt moet 
vechten ‘om nu wel in de 2de 
klasse te blijven’. 

Vetrouwd
Atlantis startte in de vertrouw-

de Jong met 58,33%. In de voor-
lopige tussenstand staan in de A-
lijn Tineke v/d Sluijs & Henk Stol-
wijk bovenaan met 57,24% ge-
volgd door Carla Dijkman & Ge-
rard v/d Meer 56,56% en op de 3e 
plaats Wies Gloudemans & Marcel 
Dekker met 54,83%. In de B-lijn 
staan Ans Breggeman & Henk v. 
Dijke met 58,94% eerste met mi-
miem verschil op de 2e plaats Lu-
dy Bonhof & Anneke Buskermolen 
met 58,89% en op de 3e plaats To-
ny Godefroy & Harry Rubens met 
54,28%. In de C-lijn staan op de 
1e plaats Cees Harte & Jos v. Leeu-
wen met 63,88% op de 2e plaats 
Cor de Bok & Tom v. Meijgaarden 
met 55,83% gevolgd door Lisa 

Antonioli & Bertha de Jong met 
53,70%. Het is de B.V.U. 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 verenigingsle-
ven wil leren kennen, dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om ge-
heel vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen op de maandag-
avond en de sfeer te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met onze secreta-
ris, Kees Visser tel: 06-53175165 of 
via de e-mail kees.visser55@kpn-
planet.nl 

de formatie. In de beginfase luk-
te het de ploeg uit Hoorn nog 
bij te blijven, want van een 7-3 
voorsprong voor de thuisploeg, 
stond het al snel weer 7-5. Het 
lukte Atlantis niet om een gaatje 
te slaan. Ondanks dat de ploegen 
in de score dichtbij elkaar ston-
den, was het voor het publiek 
niet echt een vermakelijke mid-
dag. Weinig duels of mooie ac-
ties. De ruststand was 9-6 in het 
voordeel van Atlantis. In de rust 
was het belangrijkste, niet een 
zelfde tweede helft spelen als te-
gen Revival. Waar we na een rian-
te voorsprong in de rust, de pun-
ten toch moesten delen. Dit leek 
goed over gekomen te zijn bij 

de ploeg, want het ging flitsend 
van start na de rust. Op het mo-
ment dat ADOS weer adem wilde 
halen, kregen ze weer een doel-
punt tegen. Atlantis liep uit naar 
een stand van 17-8. De laatste 15 
minuten waren eigenlijk het zelf-
de als de wedstrijd begon. Ieder-
een zat met zijn hoofd al onder 
de douche. Uiteindelijk werden 
er nog een aantal doelpunten 
gemaakt en was de eindstrand 
23-11. 

Vanaf volgende week beginnen 
de returns en speelt Atlantis in 
Wijk bij Duurstede tegen Viking. 
De wedstrijd zal beginnen om 
19:50 uur.
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Regio - De masters mochten op 
zaterdag 11 januari al vroeg aan 
de bak tijdens het NK veldrij-
den. Voor UWTC mocht Sjon van 
de Berg als eerste van start bij 
de masters 50+ op dit supersnel-
le maar door de vele bochten las-
tige parcours. Sjon werd 49e. Bij 
de masters 40+ reed Frank Jan-
sen naar de 47e plaats. Om 12 
uur stonden de meeste UWTC 
deelnemers aan de start: Bas de 
Bruin, Ian vd Berg, Menno van Ca-
pel, Tommy Oude Elferink en Bart 
de Veer. Met veel behaalde podi-
umplaatsen dit seizoen van Bart 
en Tommy bij de amateurs/sport-
klasse waren de verwachtingen 
voor UWTC dan ook hoog ge-
spannen. Tommy en Bart volde-
den ruimschoots aan deze ver-
wachtingen en streden sterk mee 
in de kopgroep. Bas kreeg helaas 
al vroeg in de wedstrijd te maken 
met pech, een afgelopen tube, 
en viel hierdoor ver terug. Men-
no had een slechte start maar wist 
gedurende de wedstrijd weer 
heel wat plaatsen goed te ma-
ken. De jonge Ian komt nog wat 
kracht te kort, maar reed een so-
lide wedstrijd. Twee rondjes voor 
het einde moest Tommy de kop-
lopers laten gaan en zo ging Bart 
samen met Yannick Runhart uit 
Apeldoorn en Dennis vd Kruis-
weg uit ‘t Loo de laatste ronde in. 
En wat bleef het spannend, want 

niemand wist weg te komen in 
deze laatste ronde. De eindsprint 
zou dus de kleur van de medailles 
bepalen. 

Foto-finisch
Bart draaide als derde de laatste 
bocht in richting finish, maar zet-
te alles op alles. Dennis moest iets 
terrein prijsgeven in het zicht van 
de finish en Bart en Yannick sto-
ven met zijn tweeën op de streep 
af. Samen bolde ze over de streep, 
waarbij beide dachten dat ze ge-
wonnen hadden. Het publiek, 
maar ook de jury moest het ant-
woord even schuldig blijven wie 
er nu gewonnen had. Na het be-
studeren van de foto’s en de My-
laps uitslag gaf de jury het verlos-
sende woord en bleek dat Yannick 
met minimaal verschil Nederlands 
Kampioen is geworden. Voor Bart 
een zwaar bevochten zilveren me-
daille en Dennis van de Kruisweg 
werd derde. Tommy wist er de 
vierde plaats uit te slepen. Pff, wat 
een wedstrijd en wat was UWTC 
dicht bij die gouden plak. Menno 
werd 24e, Bas 27e en Ian 41e.

Nieuwelingen
De nieuwelingen sloten de eerste 
dag van het NK weer af. Met bij-
na honderd deelnemers reden on-
ze UWTC jongens Mike Derogee, 
Duuk vd Haagen en Rens Gröm-
mel vooral mee om ervaring op te 

doen. Mike werd 75e, Duuk 80e en 
Rens 81e. De jongens hebben hun 
uiterste best gedaan en een leuke 
dag gehad. 

Zondag
Zondagochtend mocht onze juni-
or Sven Buskermolen aantreden. 
Sven reed een prima wedstrijd en 
mag trots zijn dat hij de hele wed-
strijd mocht uitrijden. Sven werd 
50e. Bij de dames stonden naast 
de UWTCX leden Elleke Claessen 
en Judith van Maanen ook de he-
le wereldtop aan de start. Want 
de Nederlandse dames overheer-
sen dit seizoen bij alle internatio-
nale cyclocrossen. Elleke en Judith 
reden een gedegen wedstrijd en 
konden tevreden huiswaarts met 
een 19e en 23e plaats.

Open Kampioenschap 
van Uithoorn
Zondag 19 januari kan iedereen 
nog één keer in het veld van start 
gaan bij UWTC. Dan wordt er ge-
streden om het open Kampioen-
schap van Uithoorn. starttijden: 
10.30 uur jeugd, dames en nieu-
welingen, 11.45 uur: leeftijd 40+, 
12.45 uur: leeftijd 40-. Inschrijven 
vanaf 09.30 uur in het clubhuis 
van UWTC (bij de bmx baan). De 
inschrijving sluit 15 minuten voor 
de start van de betreffende cate-
gorie. Publiek is van harte wel-
kom.

NK veldrijden: 

UWTC dicht bij een 
gouden plak

Foto: Kristel Nijssen






