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Meerderheid raad heeft beslist:
De Veenman wordt toch ontsluiting 
voor woonwijk De Maricken

Dit besluit kwam niet zonder 
slag of stoot. Zo positief als CDA, 
VVD en D66 waren over dit voor-
stel, zo negatief waren de overige 
fracties. Het was niet eens dat de-
ze partijen zo tegen openstelling 
waren, maar ze vonden het plan 
onzorgvuldig en nog niet besluit 
klaar. De fractievoorzitter van de 
Seniorenpartij Fons van Van Luij-
ben verwoorden het als volgt “ 
Wij kunnen ons niet vinden in dit 
voorstel. Wij vinden, net als het 
adviesbureau, dat het verstandi-

ger is eerst de ontwikkeling van 
De Maricken te voltooien en dan 
te bekijken of er daadwerkelijk 
behoefte is aan een ontsluiting 
via de Veenman. Wij zullen dan 
ook tegen stemmen”.

Niet goed
Ernst Schreurs van de PvdA/GL 
vond het ook geen goed voor-
stel: “Een onafhankelijk onder-
zoek wijst uit, dat de ontsluiting 
wel mogelijk is, maar niet nodig. 
In tegendeel, deze ontsluiting 

zorgt niet voor de ontlasting van 
de Van Damlaan en zorgt ook niet 
voor een betere spreiding van het 
verkeer, zoals het college wel be-
weerd. 
Ook het argument van een betere 
verkeersleefbaarheid vinden wij 
niet sterk want de zogenaamde 
verbetering in De Maricken, zorgt 
voor verslechtering in de Veen-
man. Wij vragen ons werkelijk af 
waarom je dan toch zo’n ontslui-
ting wil? Dat is ons namelijk nog 
steeds niet duidelijk. Wat ons wel 
duidelijk is, is dat er geen enkele 
onderbouwing is, zie het rapport 
dat er ligt. Dit is onzes inziens on-
zorgvuldige en slechte besluit-
vorming. Wij hebben dat al va-
ker aangekaart in deze raad. Dat 
moet deze raad niet willen. Wij 
kunnen niet anders dan tegen dit 
voorstel stemmen”. 

Vervolg elders in deze krant.

Wilnis – Tijdens de laatstgehouden raadsvergadering heeft de 
meerderheid van de Rondeveense gemeenteraad beslist dat de 
straat ‘de Veenman’ in Wilnis toch wordt opengesteld als ontslui-
tingsweg voor de woonwijk De Maricken. Er wordt al jaren over 
gebakkeleid. Dan wel open, dan weer dicht. Enkele weken gele-
den kon u al in deze krant lezen dat de bewoners van de Veen-
man op hun achterste benen staan, maar ondanks dat hebben de 
coalitiepartijen, CDA, VVD en D66 voor openstellen gestemd. Al-
le overige fractie: RVB, Seniorenpartij, Lijst 8 Kernen, CU/SGP en 
PvdA/GL waren erop tegen. Maar de meerderheid beslist.
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Weinig 
stormschade

De Ronde Venen – De toch 
heftige storm van de afgelo-
pen dagen heeft in De Ron-
de Venen, voor zover bij ons 
bekend. Niet echt veel scha-
de aangericht. Hier en daar 
een boom die de kracht van 
de rukwinden niet aan kon, 
maar we hebben geen be-
richten gehoord van rond-
vliegende dakpannen, auto’s 
die van de wegwaaiden enz. 
Wel kreeg een automobilist 
in Wilnis even een schrik te 
verwerken toen hij, rijdend 
over de Veenweg een boom 
op zijn dak kreeg. Maar ook 
hier bleef gelukkig de scha-
de beperkt. Alleen de brand-
weer en mensen van de ge-
meente moesten nu en dan 
de storm trotseren om wat 
takken of een boom van de 
weg of een � etspad te ver-
wijderen.

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

20.000 NIEUWE 
LAADPUNTEN 
VOOR 
ELEKTRISCHE 
AUTO’S

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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Mijdrecht: Omg. Bonkelaar, Houtzaagmolen (200 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

De bewoners van de Veenman laten het ver niet bijzitten

Stichting Ontwikkeling 
achter de Heul erg tevreden
Vinkeveen – “Raadsvoorstel re-
creatieve voorzieningen Maric-
kenland/De Heul van 30 janua-
ri 2020. Voorstemmers 22 tegen-
stemmers 5. Dit betekent onder 
meer dat voortvarend aan de slag 
kan worden gegaan met de ver-

betering van de doorvaart door 
de Heul, her vaarknelpunt om de 
Vinkeveense Plassen te bereiken 
vanuit Wilnis en Mijdrecht”, aldus 
een zeer te vrede Jos van Wijk. In 
het kort het verleden van het pro-
ject en de reden voor het burgeri-

nitiatief: Jos van wijk werd voor-
zitter van de Stichting Ontwikke-
ling Achter De Heul einde 2012 
Hij beantwoordde hiermee een 
verzoek van de toenmalige di-
recteur van de plaatselijke Rabo-
bank. Jos is geboren Waverve-

ner en woont in Vinkeveen. Hij is 
vanaf 1967 lid en vaak bestuurs-
lid en 19 jaar voorzitter geweest 
van Watersport Vereniging Vin-
keveen-Abcoude. In 2010 was 
de verbetering van de doorvaart 
op goedkeuring van de gemeen-
teraad na akkoord. De � nancie-
ring was rond en de provincie 
gaf groen licht. Er waren overeen-
komsten getekend met 3 betrok-
ken grondeigenaren. De toenma-
lige wethouder kreeg echter in 
de raad geen meerderheid voor 
zijn plan. Geld weg en terug bij 
af. Reeds in 1980 meldt oud wet-
houder Van Breukelen dat in de 
raad van Vinkeveen de noodzaak 
werd onderkend dat hier wat aan 
moest verbeterd. 

Stichting
De Stichting start in 2014 een ac-
tie genaamd “Vrienden van het 
Vinkeveense Veer”. In daarop vol-
gende jaren worden 354 betalen-
de (€25,00) vrienden ingeschre-
ven. Bij niet doorgaan voor 01-
01-2018 wordt de inleg geresti-
tueerd. Het bestuur van de Stich-
ting maakt reclame, er worden in-
spraak avonden belegd voor aan-
wonenden en belangstellenden. 
Er is voortdurend contact met de 
gemeente, de provincie en met 
betrokken grondeigenaren. Er 
is een website, www.vinkeveen-
dorpaanhetwater.nl. Eind 2017 
komt er een positief rapport 
uit van de gebiedscommissie 
Utrecht-West onder de naam Ver-
kenning doorvaart De Heul te 
Vinkeveen. In 2018 is er toch zo-
veel vordering gemaakt dat het 
bestuur aan de ingeschreven 
vrienden vraagt voor 2 jaar uit-
stel van de restitutie belofte. De 
fractie van de plaatselijke CDA zet 
in Maart 2018 de verbetering als 
speerpunt in het verkiezingspro-
gramma voor de gemeenteraads-
verkiezing. In mei 2019 is er een 
doorbraak bij het overleg met de 
provincie. Natuurontwikkeling 
Marickenland/Doorvaart de Heul 
krijgt budgettaire toestemming 
aan de slag te gaan. 

Termijn verloopt
De termijn van 2 jaar restitutie 
verloopt weer, maar eind 2019 
was er een eerste commissiever-

gadering waaruit blijkt dat er een 
raadsvoorstel ligt. Na nog 2 com-
missievergaderingen waarin wet-
houder Kroon en zijn ambtenaren 
vragen beantwoorden blijkt dat 
zich voor de uiteindelijke stem-
ming van 30 januari jl. zich een 
grote meerderheid van de raads-
leden zich in het gecombineer-
de voorstel aftekend. Het bestuur 
van de Stichting kan nu wederom 
aan de vrienden vragen om nog 
enige tijd respijt te geven voor de 
restitutie. Dat kan via mailberich-
ten en via de media. In 2018 le-
verde een dergelijke vraag 1 reac-
tie op met de mededeling “houdt 
moed”. Maar het ziet er nu zo-
veel beter uit. Hoe nu verder? Er is 
een budget van € 1.000.000,00. € 
50.000,00 daarvan is voor onder-
zoek compensatie grondeigena-
ren, nader onderzoek wensen van 
de aanwonenden, projectbereke-
ning en aanbesteding. De ambte-
lijke dienst van de Gemeente gaat 
de kar trekken en het bestuur van 
de Stichting is graag bereid te on-
dersteunen. Er zijn inmiddels ord-
ners vol met kennis vergaard.Kort 
samengevat, wat zijn nu voor het 
dorp de grootste pluspunten:
1  Een veel betere bereikbaar-

heid over het water van het 
plassengebied vanuit het 
zuidwesten

2  Een enorme verbetering voor 
de brugbediening ter plaatse. 
Eventueel met lichten.

3  De mogelijkheid voor een 
wandel-� etspad langs de Geu-
zensloot naar de Demmerikse 
Sluis. Tezamen met het Bellop-
ad wordt dit een van de mooi-
ste wandelroutes van Neder-
land.

4  De halfvergane bouwsels, kas-
senopstand etc. kan worden 
opgeruimd. Staatsbosbeheer 
zou eigenlijk nu het reeds ge-
realiseerde en prachtige na-
tuurgebied achter Demmerik 
kunnen uitbreiden.

Het Stichtingsbestuur hoopt dat 
er overeenstemming kan komen 
met alle betrokkenen. Er is nu im-
mers sprake van een win- win si-
tuatie. Nader constructief overleg 
moet ervoor zorgen dat er niet 
weer veel tijd verloren zal gaan. 
Jos van Wijk is bereikbaar via ban-
tam@xs4all.nl.

Win Valentijnprijzen 
bij Amstelplein
Uithoorn - Winkelcentrum Am-
stelplein staat vrijdag 14 februari 
in het teken van de liefde. Val&Tijn 
verrassen de bezoekers met dicht 
en rijm, vol met harten en rode 
rozen laten zij de bezoekers blo-
zen, zij geven tips voor roman-
tiek, vol met passie het is uniek, 
met een compliment wordt een-
ieder verwend, ook een roman-
tisch lied vermijden zij zeker niet, 
rustig wandelen zij door en roe-
pen in koor: voor liefde en vriend-
schap, ga je in winkelcentrum 

Amstelplein op stap. Zij wensen 
u namens alle ondernemers van 
Winkelcentrum Amstelplein: Vro-
lijke Valentijn. Maar... winkelcen-
trum Amstelplein is geen winkel-
centrum Amstelplein als er geen 
mooie prijzen te winnen zijn. 
Maak tevens kans op een diner-
bon voor twee in het Spoorhuis, 
een lunchbon voor twee perso-
nen bij Plein 578 of een van de 
andere mooie prijzen. Dus vrij-
dag tussen 12.00 en 16.00 naar 
Amstelplein in Uithoorn.



Regio - Woensdag jongstleden 
is onder grote  belangstelling de 
verkoop gestart van fase 1 van 
het mooie nieuwbouwplan Allu-
re aan de Amstel in Uithoorn ge-
legen in de nieuw te realiseren 
wijk ‘Vinckebuurt’ aan de Amstel 
en nabij het centrum. 
Maar liefst ca. 500 mensen kwa-
men naar de Thamerkerk om de 
woningen in fase 1 te bekijken.
Er was een mooie maquette aan-
wezig alsmede diverse banners 
met de verschillende woningty-
pes. De makelaars en medewer-
kers van EKZ Makelaars en Koop 
Lenstra Makelaars gaven zoveel 
mogelijk aanwezigen tekst en 
uitleg over de verschillende ty-
pe woningen en de inschrijf-
procedure. In totaal zullen in Al-
lure aan de Amstel 137 wonin-

gen en appartementen gereali-
seerd gaan worden. In Fase 1 be-
treft het 24 beneden- en boven-
woningen met tuin of balkon en 
een prijs vanaf € 205.000,- vrij op 
naam, alsmede 31 grondgebon-
den woningen met tuin en  een 
prijs vanaf € 342.500,- von.
De architectuur is een mooie mix 
van modern en jaren 30 stijl.

Inschrijving
Op de website www.allureaande-
amstel.nl treft u alle informatie di-
gitaal aan, inclusief het inschrijf-
formulier. 
Op beide makelaarskantoren zijn 
inmiddels weer nieuwe magazi-
nes van fase 1 voorradig.
De inschrijving sluit aanstaande 
maandag 17 februari o 12.00 uur. 
Later die week zal door middel 
van notariele loting de toewijzing 
van de 55 woningen gaan plaats-
vinden en worden de gelukkigen 
uitgenodigd voor een optiege-
sprek.
Fase 2 (grotere woningtypen en 
luxe appartementen aan de Am-
stel met parkeerkelder) zal naar 
verwachting eind dit jaar in ver-
koop gaan.

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
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Uithoorn e.o nam afscheid van 
Cor Floor en Stef Veerhuis
Regio - Zaterdag jl.was in buurt-
huis Ponderosa een speciale re-
ceptie rond het afscheid van 
twee vrijwilligers, Cor Floor en 
Stef Veerhuis. Cor is die hele peri-
ode van het 48 jarige bestaan van 
Ponderosa voorzitter geweest. 
Leeftijd en gezondheid zijn nu 
wat redenen om de voorzitters-
hamer neer te leggen. Stef Veer-
huis is die hele periode de rech-
terhand of stille kracht achter Cor 
geweest. Hij was de organisa-
tor van o.a. de straatvoetbaltoer-
nooien en de zeskamp in de Boer-
lagelaan in Uithoorn. 
Tijdens de receptie kwamen veel 
kennissen en oud bekenden van 
Cor en Stef, maar ook oud vrijwil-
ligers waren aanwezig. Onder de 
oud vrijwilligers waren mensen, 
die zelfs ouder zijn dan 90 jaar.

Gezellige drukte

Het nieuwe bestuur

Cor en Stef

Oud burgemeester
Namens burgermeester en wet-
houders was wethouder Ria Zijl-
stra aanwezig. Zij loofde het vele 
werk en inzet van Cor en Stef in 
de loop der tijd.
Verder was Harry Groen aanwe-
zig, die in september 1982 de eer-
ste of laatste steen van het huidi-
ge stenen gebouw gelegd heeft 
en mensen van een bedrijf, dat di-
rect betrokken was met de sloop 
van het houten gebouw en de 
bouw van het stenen gebouw. 
Ook oud burgermeester Casten-
miller, die o.a. de laatste reis naar 
Polen heeft meegemaakt, was 
onder de aanwezigen. Alle aan-
wezigen werden hartelijk welkom 
geheten door Cor en Stef en zij 
namen uitgebreid de tijd om met 
hen oude verhalen op te halen. Tijdens de receptie waren ou-

de foto’s en krantenknipsels te 
zien van al die activiteiten, die 
zij in die 48 jaar hebben georga-
niseerd. Zo konden de aanwezi-
gen naar de bouw van het huidi-
ge gebouw, de activiteiten, zoals 
straatvoetbaltoernooien, de Zes-
kamp in de Boerlagelaan, Konin-
ginnedagvieringen, Zeskamp van 
de NCRV, Polenacties en nog heel 
veel meer. 

Bedankt
Voor de microfoon van Rick FM 
benadrukte zij, dat zij blij zijn, dat 
ze deze mooie tijd hebben mee-
gemaakt. “Alles lukte toen, wat 
je ook organiseerde”, aldus Cor 
Floor. Stef vult nog daarbij aan, 
dat in die tijd de mensen veel 
meer betrokken waren bij de ac-
tiviteiten in hun buurt.
De taken van Cor en Stef worden 
nu overgenomen door een nieuw 
bestuur, bestaande uit Paula Ni-
colai, voorzitter, Jan Zeldenthuis, 
secretaris en Ton Keek, penning-
meester. Zij willen Ponderosa 
meer op de kaart zetten. Naast de 
huidige activiteiten, als o.a. kaar-
ten, biljarten en surprisekienen, 
wil het nieuwe bestuur ook nieu-
we activiteiten organiseren, zeker 
ook voor de jeugd. 
“We zullen dit doen in de lijn van 
Cor en Stef”, aldus voorzitter Pau-
la Nicolai.
Het nieuwe bestuur bedankt Cor 
Floor en Stef Veerhuis voor hun 
tomeloze inzet in die 48 jaar.

Alexander Warenberg en Nikola 
Meeuwsen in de Schutse
Regio - Op zondag 16 februa-
ri a.s. om 14.30 uur zullen cellist 
Alexander Warenberg en pianist 
Nikola Meeuwsen een recital ver-
zorgen in De Schutse. Alexander 
(1998) veroverde een imposante 
reeks prijzen en won o.a. het Nati-
onaal Celloconcours 2016. Hij stu-
deert in Berlijn, maar is ook zeer 
actief op de internationale po-
dia. Op 20 maart a.s. staat hij in de 
serie Jonge Nederlanders in het 
Concertgebouw te Amsterdam. 
In 2020 is het 250 jaar geleden 
dat Beethoven geboren werd. 
Alexander en zijn jonge, muzikale 
neef Nikola (2002!) – Concertge-
bouw Young Talent Award 2019 
– spelen daarom een variatiewerk 
van deze componist. Ook Brahms 

is van de partij, hij had een grote 
bewondering voor Beethoven. En 
verder Debussy en Proko�ev: een 
heerlijk afwisselend programma.

Programma
Alexander en Nikola openen met 
de Twaalf variaties in F.gr.t. opus 
66 (1797-98) op ‘Ein Mädchen 
oder Weibchen’ (uit ‘Die Zau-
ber�öte’ van Mozart) van Beetho-
ven. Vervolgens de eerste sonate 
voor cello en piano van Brahms 
uit 1865. Na de pauze twee wer-
ken uit de 20ste eeuw: de celloso-
nate van Debussy uit 1915 en als 
spetterende afsluiting de celloso-
nate van Proko�ev uit 1949. Op 
de  website van de SCAU  (Stich-
ting Culturele Activiteiten Uit-

hoorn) is uitgebreide informatie 
te vinden over deze twee ‘jonge 
honden’ en over het programma.

Informatie en kaartverkoop
Het belooft een bijzonder con-
cert te worden: grijp deze kans 
om twee ‘Rising Stars’ te zien en 
te horen. De datum is zondag 16 
februari a.s., aanvang 14.30 uur; 
de locatie is De Schutse, vlak-
bij winkelcentrum Zijdelwaard. 
De deuren van de zaal gaan om 
14.00 uur open. Losse kaarten à 
€ 15 zijn online te bestellen  via 
www.scau.nl  . Losse kaarten zijn 
ook verkrijgbaar in de boekwin-
kels The Read Shop Express (Zij-
delwaardplein) en Bruna (Am-
stelplein). Jongeren tot en met 16 
jaar betalen € 7,50.

Verkoop Allure aan de 
Amstel gestart



Arthur Renckens en Frank Boddeke vroegen bij de 
gemeente Zeist een laadpaal voor elektrische auto’s 
aan. Dankzij dit initiatief staan nu op de Kritzingerlaan 
en op het parkeerterrein naast Slot Zeist twee 
nieuwe laadpalen. Bij elke paal kunnen twee auto’s 
tegelijk opladen. 

Zeist is één van de 20 
Utrechtse gemeenten die 
aangesloten is bij het pro-
ject MRA-E: een project van 
samenwerkende overheden 
om het elektrisch rijden te 
stimuleren. Door gezamenlijk 
aan te besteden kunnen 
er 20.000 nieuwe laad-
punten worden geplaatst. 
Particulieren die wonen of  
werken in een gemeente 
die is aangesloten bij het 
project MRA-E, kunnen een 
aanvraag indienen voor 
een laadpunt bij hen in de 
straat. 

“Ik werk twee dagen in 
de week in Zeist en woon 
45 kilometer verderop”, 
aldus Arthur Renckens. 
“De actieradius van mijn 
oude Nissan Leaf  is niet 

heel groot. Dus om 
’s avonds na mijn werk 
naar huis te kunnen, 
moet ik overdag mijn auto 

opladen. Ik ben dan ook 
blij dat ik via de gemeente 
zo’n laadpunt kon 
aanvragen.”

Ook Frank Boddeke 
constateert dat er grote 
behoefte is aan meer 
laadpalen. “De paal bij 
mij in de straat is bijna 
altijd bezet.” Hij hoopt dat 
anderen in zijn buurt nu 
ook een aanvraag zullen 

doen. Ingewikkeld is het 
niet. “Ik moest de reke-
ning van mijn elektrische 
auto opsturen en een paar 

vragen beantwoorden. 
Dat was het.’ 

Renckens vond het aan-
vragen ook heel eenvoudig. 
“Waar ik wel verdrietig 
van word: de paal staat op 
een groot parkeerterrein, 
waar meestal volop plaats 
is. Toch parkeren mensen 
met een benzine-auto hun 
auto regelmatig bij de 
laadpaal, waardoor 
elektrische auto’s daar 
niet kunnen opladen.” 
Vandaar zijn tip aan 
de gemeente: “Plaats 
een bordje: Alleen voor 
E-auto’s.”

Wil je een ook laadpunt 
aanvragen? Kijk voor meer 
informatie op: mrae.nl

Particulieren kunnen zelf  
een aanvraag indienen 

voor een laadpunt

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden:

N199 Amersfoort: onderhoud De Drie Sluizenbrug, 
24 februari tot en met 13 maart.
N237 De Bilt: verleggen kabels en leidingen tbv 
aanleg faunatunnel Griftenstein (2e helft 2020)
N224 Renswoude: vernieuwen waterleiding Vitens, 
tot voorjaar 2020
N224 Woudenberg: realiseren toegang Hoevelaar, 
diverse werkzaamheden tot juni 2020
N401 Kockengen: onderhoud duiker, 
9 tot en met 13 maart.
Diverse provinciale wegen: inspectie riolering tot en 
met april 2020 (N225, N227, N228 en N229)

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaam-
heden aan de provinciale wegen vind je op: 
provincie-utrecht.nl/wegen. Volg ons twitteraccount 
@werkaandewegutr. Bel voor spoedeisende zaken 
zoals storingen aan de verkeerslichten, 
wegversperringen en olie op de weg met het 
Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl 

Voor officiële bekendmakingen kun je terecht op 
officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl. 
Via mijnoverheid.nl krijg je automatisch bericht bij 
publicaties over een locatie bij jou in de buurt. 
Wil je toch een geprinte versie van een provinciale 
verordening, beleidsregel of  kennisgeving, die 
betrekking heeft op jouw directe leefomgeving? 
Bel dan (030) 258 9111.

Vergaderingen Provinciale Staten

12 februari, 19.30 uur:   Vakcommissie Bestuur, 
Economie en Middelen

19 februari, 12.30 uur:   Vakcommissie Milieu en 
Mobiliteit

19 februari, 19.30 uur:   Financiële Audit 
Commissie

19 februari, 19.30 uur:   Commissie 
Omgevingsvisie

4 maart, 10.30 uur:   Provinciale Staten
18 maart, 9.30 uur:   Vakcommissie Ruimte, 

Groen en Water
18 maart, 19.30 uur:   Vakcommissie Bestuur, 

Economie en Middelen

Kijk voor de meest actuele informatie op: 
provincie-utrecht.nl/psutrecht. 

20.000 NIEUWE LAADPUNTEN 
VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S  Arthur Renckens laadt zijn 

auto op bij de nieuwe laad-
paal bij Slot Zeist

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht

LEADER-festival 9 maart 
Heb jij een vernieuwend 
idee voor het platteland van 
de provincie Utrecht? Een 
idee dat ook nog eens gaat 
over het verbinden van stad 
en platteland, voedsel van 
dichtbij, recreatie op het 
platteland, educatie, circu-
laire economie of  duurzame 
energie? Of  dat bijdraagt 
aan de verbetering van 

sociale contacten en de zorg 
voor elkaar? Meld je dan aan 
voor het LEADER-festival 
op 9 maart, en kom dichter 
bij het waarmaken van je 
droom! Het festival wordt 
gehouden in Fort Vechten 
in Bunnik, van 19:30 tot 
22:30 uur. 
Meer informatie: 
provincie-utrecht.nl/leader.

Boom kappen? Kijk op 
de vergunningchecker
Ben je van plan om een 
boom te kappen en wil je 
weten met welke regels je 
te maken hebt? Kijk eens 
op de vergunningchecker! 
Je geeft aan waar de boom 
staat en beantwoordt ver-
volgens een aantal vragen. 
Daarna lees je de regels 
voor jouw specifieke situ-
atie. Groot voordeel van de 

checker is dat niet alleen 
de provinciale regels mee-
genomen worden, maar 
ook die van de gemeente 
en het waterschap. Alle 
informatie op één plek 
dus, wel zo makkelijk! 

Meer informatie: provincie-
utrecht.vergunningen.info
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Eerste nostalgische 
fil i a  root su es
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag-
middag 8 februari was er de eer-
ste Typisch Nostalgische Filmmid-
dag. Deze middag stond in het te-
ken van Vinkeveense �lmpjes uit 
de jaren 50, 60 en 70 van de vo-
rige eeuw. Hoofdzakelijk kwamen 
�lmpjes van de erven van Cees 
Berkelaar aan bod maar ook een 
aandoenlijk �lmpje met kapper 
Jan Selis, het botenprotest op de 
Vinkeveense Plassen in 1975 te-
gen de zandwinning en de com-
pleet gerestaureerde �lm ‘Vinke-
veen 1952” werden vertoond. 

Daarnaast waren ook enkele ‘ac-
teurs’ van de EO televisieserie ‘Ty-
pisch Vinkeveen’, van afgelopen 
zomer, als gast aanwezig.
De �lmmiddag vond plaats in 
de Vinkeveense locatie ‘de Mor-
genster’. Omdat de eerste mid-
dag binnen een week tijd was uit-
verkocht, is besloten een tweede 
middag te organiseren. Op zater-
dag 4 april zal deze �lmmiddag in 
de herkansing gaan en is vooraf 
intekenen bij Jumbo en De Bree 
mogelijk, evenals via info@nos-
talgischvinkeveen.nl

Seniorenpartij stelt vragen over 
fietsenrekken i  usstation
Mijdrecht - Afgelopen najaar 
heeft de Seniorenpartij meerdere 
malen vragen gesteld aan het col-
lege over het parkeren van �et-
sen aan de Rondweg in Mijdrecht. 
Een aantal �etsen worden veelal 
naast de �etsenrekken geplaatst 
en niet in de daarvoor bestem-
de vakken. Als antwoord kreeg 
de partij, dat eerst de APV (Alge-
mene Plaatselijke Verordening) 
moest worden aangepast en dat 
er dan pas kon worden gehand-
haafd. Inmiddels is de APV aange-
past en van kracht per 1-1 2020. 

In de APV staat het volgende: Ar-
tikel 5:12: het is verboden een 
�ets, brom�ets, gehandicapten-
voertuig of vergelijkbaar vervoer-
middel, al of niet voor onmiddel-
lijk gebruik geschikt, te parkeren 
als daardoor: 
a. op een voetpad of trottoir de 

doorgang wordt verhinderd 
of belemmerd; 

b. de veiligheid of de doorstro-
ming van of het uitzicht voor 
het verkeer wordt gehinderd; 

c. op of aan een openbare plaats 
hinder, overlast of schade ont- Bo en ouw e akel 

e oekt ans oorstellin
De Ronde Venen - Donderdag 
6 februari bezochten groep 6, 7 
en 8 van basisschool de Schakel 
de dansvoorstelling “Ik zie je” in 
het Mondriaantheater in Abcou-
de. De voorstelling gaat over het 
gebruik van de mobiele telefoon 
en hoe dit het dagelijks leven be-
invloedt. Want hoe gaan we met 
elkaar om sinds we vaak op mo-
bieltjes kijken? En zien we eigen-
lijk nog wel wat er om ons heen 
gebeurt? In een levendige voor-
stelling werd het verhaal verteld 
van twee vrienden die naast el-

kaar lopen maar elkaar niet zien. 
Ze zijn veel te druk met hun tele-
foon. Zelfs als één van de vrien-
den valt, heeft de ander geen 
aandacht. Met lichten, dansende 
emoticons en leuke muziek was 
het voor de kinderen een boeien-
de voorstelling. 
Na de voorstelling was er een na-
gesprek, waarbij de dansers en de 
kinderen elkaar vragen konden 
stellen. De kinderen hadden best 
wel wat herkend in de voorstel-
ling en de boodschap was duide-
lijk overgekomen!

Yvonne van den Heerik RVB Simone Borgstede CDA

Wethouder Rein Kroon CDA

Rob evers VVD

Wim Stam CU/SGP Fons Luijben Seniorenpartij

Ernst Schreurs PvdA/GL

Burgemeester Maarten Divendal

Meerderheid raad heeft beslist:

e een an wor t to  ontsluitin  
oor woonwi k e ari ken

Vervolg van de voorpagina

Knopen doorhaken
De VVD was evenals D66 voor dit 
voorstel. Rob Evers VVD: “Vanaf 
2009 speelt dit al. Dan open, dan 
weer dicht. Dan de Van Damlaan 
breder maken en nu weer een 
paar haakse bochten aanbren-
gen en nu dus de Veenman weer 
open. Als je de plannen bekijkt 
van nu is dat heel logisch. Ik be-
grijp dat het vervelend is voor de 
bewoners van de Veenman, maar 
ik heb vandaag ook heel veel 
mensen uit andere straten ge-
hoord die voor zijn. Dat noemen 
wij dan de zwijgende meerder-
heid en daar zitten wij hiervoor. 
Voor de belangen van die inwo-
ners. Tegen de bewoners van 
de Veenman zeggen wij: ’U ziet 
straks de voordelen. Dat u straks 
sneller naar uw dorp Wilnis kan 
via de Van Damlaan. Onze taak 
is belangen afwegen en knopen 
doorhakken. Er is nu genoeg over 
gepraat. Gewoon doen”.

Niet voor en niet tegen
Yvonne van den Heerik (RVB) was 
het in grote lijnen eens met de 
woorden van Ernst Schreurs: “Wij 
zijn niet voor en niet tegen de-
ze ontsluiting op zich, maar wel 
zijn wij voor een correcte gang 
van zaken van de besluitvorming. 
We zitten hier niet voor hoeveel 
stemmen voor of tegen zijn van 
onze inwoners. Wij moeten kijken 
naar de juiste en correctie voor-
stellen die wij voorgelegd krijgen. 
In dat kader ontbreekt het. Er ligt 
hier geen correct en geen gedra-
gen voorstel en ook een goede 
ruimtelijke onderbouwing ont-
breekt”. 
Ook Wim Stam van de Christen 
Unie/SGP kon zich niet vinden in 
het voorstel van het college: “De-
ze plannen zijn ontstaan door 
vragen van bewoners van de Van 
Damlaan. Deze ontsluiting zou bij 
hen verkeersdruk wegnemen. Wij 
hebben ons hierin verdiept maar 
onze conclusie is dat dit zeker 
niet zo is. 
Nergens in de stukken van het 
college vinden we hier ook over-
tuigend en onderbouwd bewijs. 
Sterker nog uit diverse rappor-
ten leiden wij af dat het weleens 
tegenovergesteld kan gaan wor-
den. Wij steunen dit voorstel niet. 

Het geeft geen oplossing voor 
het probleem”. Joris Kneppers van 
Lijst 8 Kernen was het roerend 
eens met Schreurs, Van den Hee-
rik en Stam: “Laten we het eerst 
eens aanzien en dan besluiten op 
juiste cijfers wat nodig is”. 

Onnavolgbaar
Simone Borgstede hield een heel 
betoog over dat woningen bou-
wen zo goed was voor jongeren, 
voor het behoudt van de winkels 
in Wilnis. Veel tekst, weinig echte 
inhoud. Tenminste geen inhoud 
over het voorstel dat voorlag: 
Borstede: “Natuurlijk geeft een 
nieuwe wijk veranderingen. An-
der uitzicht, verkeersdrukte, maar 
dat hoort erbij. Beetje inschikken 
dus. Wat moet dat moet”
Yvonne van den Heerik had ook 
zoiets van? Waar heeft ze het 
over: “Een mooi referaat (voor-
dracht, red), maar kunt u tot de 
kern van deze zaak komen? Waar-
om deze ontsluiting open moet?”.
Simone Borgstede deed net of er 
niemand iets had gevraagd en 
zei: “Ik ga verder met mijn ver-
haal. Bij de opening van ook de 
Veenman is gedeelde smart hal-
ve smart”.
Ook Wim Stam van CU/SGP be-
greep Borgstede totaal niet: 
“U suggereert alsof het verkeer 
straks vanaf Marickenzijde, via de 
Veenman omrijden om in het cen-
trum van Wilnis te komen. Wel dat 
denk ik toch van niet. Ik denk niet 
dat dat gaat gebeuren. Ze gaan 
via de Van Damlaan. Is veel kor-
ter, dus het lost niets op voor de 
verkeersdrukte bij de Van Dam-
laan. Sterker nog, het zou nog wel 
eens drukker kunnen worden op 
de Van Damlaan”, aldus Stam
Borgstede reageerde nu wel, 
maar heel kort: “Het CDA is een 
andere mening toegedaan” en ze 
ging verder met haar lange be-
toog. 

Negeren
Van den Heerik wilde een opmer-
king maken, de burgemeester gaf 
haar het woord, maar Van Borg-
stede voelde daar niets voor en 
wilde Van den Heerik negeren. 
De burgemeester greep in en zei 
tegen Borgstede: Mevrouw van 
den Heerik wil intreperen, maar 
u praat maar door en door”. “Ja 
maar ik …”, begon Borgstede, 

“nee, nee”, greep weer de burge-
meester in, ik geef het woord aan 
mevrouw van den Heerik.
Van den Heerik: “Ja, u praat maar 
door en door, maar ik ben u vol-
ledig kwijt. U haalt er van alles bij: 
gelukkige gezinnen, �jne omge-
ving, maar waar gaat het nu om. 
Het gaat om een doorgang die 
er moet komen, maar ik hoor u 
niet 1 keer zeggen waarom hij 
er moet komen, behalve dat u in 
hogere sferen raakt over van al-
les wat hier niets mee te maken 
heeft”. 
Ook nu totaal geen reactie van 
Borgstede richting Van den Hee-
rik. Het enige wat ze nog zei was: 
“Het CDA is voor dit voorstel”. De 
burgemeester zijn gezicht sprak 
boekdelen richting Borgstede 
en lachend zei hij tegen Van den 
Heerik: “Ik geloof dat u het hier-
mee moet doen. Is ook een keus”. 

Drogreden
Ook wethouder Rein Kroon CDA 
begon zijn betoog door de ge-
schiedenis van De Maricken op 
te lepelen. Ook nu vroeg Van 
den Heerik of de wethouder to 
the point wilde komen: “Dit we-
ten we allemaal wel We hebben 
dit ook meegemaakt. Misschien 
wilt u zich aansluiten bij het ver-
haal van mevrouw Borgstede, pri-
ma dan luister ik wel, maar wij le-
zen in het algemeen uw stukken 
en weten hoe gegaan is. 
Ook de wethouder deed of Van 
den Heerik lucht was en ging er 
niet op in: “Wij zien dat meerdere 
ontsluitingen in deze wijk bete-
re spreiding geeft. Wij stellen hier 
het algemeen belang centraal.
Wim Stam sprong erin: “De wet-
houder doet nou net of er tus-
sen Veenzijde 2 en De Marickezij-
den een ijzeren gordijn staat, Dat 
is natuurlijk onzin. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden om van de 
ene naar de andere kant te ko-
men. Zeker voetgangers en �et-
sers. Met de auto moet je mis-
schien een stukje omrijden, maar 
het is een drogreden om te zeg-
gen dat de wijken elkaar niet kun-
nen vinden of opzoeken. Waarom 
deze wijk niet autoluw maken? 
Heb je een mooie duurzaamheid 
bijdragen”, aldus Stam.
Ook nu geen reactie van de wet-
houder dan: “wij zijn een ande-
re mening toegedaan”. Van den 

Heerik: “Hoor ik de wethouder nu 
zeggen dat het college niet ach-
ter het autoluw maken van woon-
wijken staat?”
Wethouder Kroon: “Mevrouw 
van den Heerik is heel goed met 
woorden, alleen dat heb ik niet 
gezegd. Wij vinden dat de door-
steek van de Veenman in het al-
gemeen belang is”.

Mondelinge afspraken
De partijen kwamen duidelijk 
niet bij elkaar. De oppositie wil-
de meer onderzoek, vond niet 
aangetoond was dat de open-
stelling van de Veenman de op-
lossing was en de coalitie partijen 
wilde hem open. Dat is altijd de 
meerderheid dus de uitslag was 
al vanaf het begin bekend. Raads-
lid Evers van de VVD bracht ech-
ter nog meer verwarring. Op een 
vraag van Van den Heerik waar-
om de Veenman eerst open was, 
toen weer dicht en nu weer open. 
Wat was de reden dat het eerst 
weer dicht ging. 
Evers: “Er zijn geen stukken van 
in het archief te vinden, maar het 
is een publiek geheim dat de ge-
meente afspraken heeft gemaakt 
met de bewoners dat hij dicht 
zou blijven. Maar dat is monde-
ling gegaan, is niets op papier ge-
zet, maar die afspraken zijn wel 
gemaakt”.
Van den Heerik was totaal verbijs-
terd: “Er zijn dus duidelijk afspra-
ken gemaakt en u weet daarvan. 
Na aanleiding van die afspraken 
is toentertijd dus een weg afge-
sloten die open had moeten zijn 
en nu die afspraken niet te vinden 
zijn gaat hij gewoon weer dicht? 

Wenselijk
Wethouder Kroon: “ Wij hebben 
het archief doorzocht en daar zijn 
geen afspraken gevonden. Als ze 
er geweest waren hadden we ze 
u gegeven. Maar voor zover wij 
nu weten zijn ze er niet. In feite 
was hij nooit afgesloten. Er was 
een wijk, er kwam een wijk bij 
en wij gaan hem nu openstellen. 
Daarnaast heb je ook voortschrij-
dend. Het college vindt het wen-
selijk dat deze weg open gaat”. En 
zo werd besloten. Maar of dit het 
einde is van deze discussie? Be-
woners van de Veenman denken 
dat niet: “Wij gaan zeker in be-
roep. Dit stinkt”.

staat; of 
d. voor een bewoner of gebrui-

ker van het gebouw waar-
tegen of waarvoor de �ets, 
brom�ets of vergelijkbaar ver-
voermiddel staat geparkeerd 
de doorgang of het uitzicht 
wordt belemmerd. 

Het is de Seniorenpartij DRV een 
doorn in het oog dat de �etsen 
nog steeds voor de trap naar het 
busstation worden neergezet en 

voor gevaarlijke situaties kunnen 
zorgen. De veiligheid van voet-
gangers komt hierdoor in gevaar. 
Uit een aantal telmomenten blijkt 
dat er gemiddeld 39 �etsen bui-
ten de stalling staan terwijl er 87 
plaatsen vrij zijn. De Seniorenpar-
tij vraagt het college wanneer zij 
maatregelen onderneemt om de 
vrije doorloop voor de voetgan-
gers te garanderen en zo nodig 
vrij te maken en te houden. Wel-
ke maatregelen het college voor-
nemens is hiervoor in te zetten 
en wanneer deze worden uitge-
voerd. Verder vraagt de partij het 
college hoe zij gaat bevorderen 
dat de gebruikers in de toekomst 
hun �ets in de stalling plaatsen in 
plaats van daar buiten.
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Verwarring 
Tegenstrijdige berichtgeving en nepnieuws zorgt voor verwar-
ring bij inwoners. De berichtgeving in de media is vaak zeer te-
genstrijdig. Steeds vaker roddel en achterklep in plaats van 
feitelijk geverifieerde berichtgeving. Als burger raken we het 
spoor bijster en ons vertrouwen ebt weg. 

Feiten verdraaid
Overheden en instanties blijken feiten weg te laten, te verdraaien 
en zelfs te liegen om ons dingen te doen geloven. In de documen-
taire op NPO 2 “De Villamoord” blijkt dat 9 mannen waarschijnlijk 
ten onrechte zijn veroordeeld. Men had in het hele proces met de 
feiten geknutseld en onder druk verklaringen laten opmaken. Een 
journalist brengt dit 20 jaar later opnieuw voor het voetlicht en nu 
blijkt het toch heel anders te zijn gegaan. En wat te denken van on-
ze belastingdienst die af en toe maar wat aanrommelt. Nog erger 
wordt het als vliegtuigen met burgers uit de lucht geschoten wor-
den en verantwoordelijke overheden vervolgens ons willen doen 
geloven dat het een ongeluk is geweest. Laatst nog Iran. In het dos-
sier MH17 wil Rusland nog steeds niet meewerken aan het onder-
zoek. Vertrouwen op de overheden is dus niet meer vanzelfspre-
kend. 

Berichtgeving over klimaat
De berichtgeving over het klimaat is inmiddels ook behoorlijk ver-
warrend aan het worden. Wat de feiten zijn is inmiddels voor ons 
niet meer te achterhalen. Iedereen lijkt met andere verhalen en ge-
tallen te komen. Neem de heer Remkes die een adviesrapport heeft 
uitgebracht. Hierin geeft hij aan dat de luchtvaart alleen mag groei-
en als de uitstoot van stikstof daalt. Hij geeft aan dat er meer wordt 
uitgestoot dan eerder feitelijk is medegedeeld. Wat zijn feiten dan 
nog waard als een minister na verloop van tijd doodleuk toegeeft 
dat dit geen feiten zijn geweest. Wat kunnen we nog geloven? Zijn 
de cijfers over uitstoot van Schiphol en boeren wel betrouwbaar? 
Zijn windmolens en zonneparken de oplossing? Waarom geen wa-
terstof? Was de zure regen een sprookje? Wat is waar en niet waar?

Stem van Seniorenpartij naar CDA
Dichter bij huis werden we ook in De Ronde Venen in verwarring 
gebracht. Zo stapte een raadslid van de seniorenpartij over naar het 
CDA. Zij nam haar zetel mee. Kan dat zo maar? Ja, beweerd de één 
en de ander zegt onacceptabel. Feit is dat de verkiezingsuitslag on-
recht wordt aangedaan. Zij is raadslid, omdat er gestemd is door de 
inwoners op de senioren partij. Simpel beredeneerd brengt zij dat 
draagvlak nu naar het CDA. Het blijkt dus dat de stem van de kiezer 
tussentijds naar een andere partij kan gaan, zonder dat je als kie-
zer om goedkeuring wordt gevraagd. Heeft stemmen op deze ma-
nier nog wel zin? 

Vertrouwen 
Vertrouwen op de overheden lijkt tegenwoordig niet meer vanzelf-
sprekend. Dat kan vervelende gevolgen hebben. Want als het ver-
trouwen in overheden verdwijnt kan er chaos ontstaan. Men neemt 
het heft dan in eigen hand met alle gevolgen van dien. Zie wat er 
gaande is met boze boeren en bouwers maar ook milieuactivisten 
pikken het bedrog niet langer. 

Verantwoordelijkheid
Behoorlijk verwarrend allemaal. De vraag wie hiervoor verantwoor-
delijk is lijkt gerechtvaardigd? Is het de media? Of ligt die verant-
woordelijkheid bij de overheid? Horen zij te checken of de zaken 
wel transparant en met open vizier naar buiten gebracht worden? 
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat wij als inwoners hier zelf onze ver-
antwoordelijkheid moeten pakken? Als wij weten dat er bewust of 
onbewust onjuiste en/of niet volledige informatie verspreidt wordt, 
dan moeten we met elkaar om tafel om de echte waarheid te ach-
terhalen. Kennis genoeg onder ons om alle kanten te belichten zo-
dat wij zelf een conclusie kunnen trekken en ons niets op de mouw 
moeten laten spelden. 

Een roep om verandering
De verwarring vraagt om een verandering. Die verandering is niet 
eenvoudig en ook niet morgen gerealiseerd. Het is wel logisch dat 
een individu deze verandering niet voor elkaar gaat krijgen. We 
moeten naar elkaar gaan luisteren en samen optrekken. Ondanks 
de verschillen van meningen en opvattingen is het van belang dat 
we respect voor elkaar hebben. Zolang we maar feiten en geen fa-
bels aan elkaar vertellen kan een ieder voor zichzelf een keus ma-
ken. Laten we elkaar scherp houden en zorgen dat iedereen sterk 
kan komen te staan, zeker op de momenten, dat er gemanipuleerd 
wordt. IVI zal inwonersbijeenkomsten gaan organiseren waar de in-
woners van De Ronde Venen kunnen komen luisteren naar mede 
inwoners die iets te vertellen hebben. Het doel van de IVI –bijeen-
komsten is om inwoners onafhankelijk te informeren en het een 
stukje transparanter, eerlijker, beter en leuker te maken in De Ron-
de Venen. Als u wat te vertellen hebt bent u van harte uitgenodigd. 
Stuur gerust een e-mail naar info@inwonersvoorinwoners.nl

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels 
de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die 
inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als 
de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de
inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

Parkeren een probleem in Mijdrecht?

Hoe vervelend is het als je je au-
to niet voor de deur kan parke-
ren. Of erger niet in je eigen straat 
omdat die helemaal vol is. En zelfs 
niet in de straten ernaast omdat 
die ook vol staan? Dat overkomt 
inwoners van de Markestraat en 
Heemraadsingel regelmatig. Na 
een dag hard gewerkt te hebben 
wil je de auto parkeren en lek-
ker naar huis. Maar dan begint 
een zoektocht naar een parkeer-
plek. Nergens in de buurt is er 
ook maar één plek voor jouw au-
to vrij. Uit wanhoop zet je de auto 
dan maar ergens op de stoep. Na-
tuurlijk is dat niet de plaats waar 
de auto hoort. Maar goed dat is 
de plek waar je zeker weet dat je 
niemand in de weg staat. En dan 
vind je de volgende dag een Ge-
le Kaart op je auto van de wijk-
agent. Dit mag niet en de volgen-

de keer krijg je een bekeuring. 
Maar waar moet ik dan staan? De 
politie ziet toch ook dat er verder 
geen parkeerplaatsen zijn?!! Bo-
vendien betaal ik keurig wegen-
belasting en dat is van een hoop 
auto’s in onze straat twijfelach-
tig, omdat daar geen Nederland-
se kentekenplaten opstaan. Mag 
dat dan wel? Maar laat ik vooral 
niet naar andere wijzen. Het is im-
mers mijn probleem. Ik las dat IVI 
oproept, om als inwoners onder 
elkaar, samen met oplossingen te 
komen. Proberen om samen pro-
blemen te gaan oplossen. Nou dit 
lijkt mij typisch iets voor inwoners 
voor inwoners bij ons in de buurt. 
Ik weet namelijk zeker dat ik niet 
de enige in de buurt ben die hier 
last van heeft. Mijn buren zullen 
er waarschijnlijk precies hetzelfde 
over denken. Ik denk ook dat er 

wel een oplossing is te vinden in 
de buurt. Er is voldoende plek om 
meerdere parkeerplaatsen te ma-
ken. Er zijn twee inritten naar ga-
rages van particulieren die aan-
toonbaar niet gebruikt worden. 
Samen met de gemeente, wo-
ningbouw-vereniging en de po-
litie moeten wij dit toch eenvou-
dig kunnen oplossen? Dat scheelt 
een hoop irritatie van de bewo-
ners en onnodig werk voor de po-
litie. Met een klein beetje samen-
werking moeten dit soort proble-
men in de openbare ruimte snel 
opgelost worden en ons woonge-
not verbeteren.

Ik help graag mee dit in onze wijk 
op te pakken. Maar ik kan dat na-
tuurlijk niet alleen daar heb ik wat 
ondersteuning bij nodig. Via de-
ze IVI-pagina doe ik dan ook een 
oproep om hierbij hulp te krijgen 
van de buren en aanspreekper-
sonen bij de betre�ende organi-
saties.

Het zou toch mooi zijn als wij dit 
samen op gaan lossen! Misschien 
een bijkomend voordeel is dat wij 
elkaar als buurtgenoten dan ook 
gelijk beter zullen leren kennen 
en elkaar misschien ook op ande-
re vlakken beter kunnen helpen.
Ik kijk ernaar uit dit samen op 
te pakken. Interesse om samen 
met mij dit parkeerprobleem 
op te pakken laat het IVI we-
ten en IVI zorgt dat we in con-
tact komen. Stuur uw email naar  
info@inwonersvoorinwoners.nl 

Je auto niet kunnen parkeren in je eigen straat. Dat verwacht je 
in de grote steden, maar toch niet in Mijdrecht. Maar niets is min-
der waar, want ook in Mijdrecht loopt de parkeerirritatie hoog op.

Vuurwerk in De Ronde Venen

Dat is natuurlijk een waarheid als 
een koe, wat onze burgemees-
ter daar zegt. Geen vuurwerk is 
het minst gevaarlijk. Onze burge-
meester staat overigens niet al-
leen want van de 26 burgemees-
ters in de provincie Utrecht zijn 
er 24 vóór een verbod. Maar gaat 
het om wat de burgemeesters vin-
den? Natuurlijk moeten onze bur-

gervaders uiteindelijk beslissen. 
Bovendien heeft het kabinet be-
sloten om alle vuurpijlen en al 
het knalvuurwerk te gaan verbie-
den. In dit perspectief roept zich 
wel een belangrijke vraag op. Is 
het niet veel belangrijker en slim-
mer om de vraag eerst te stellen 
aan de inwoners. Wat willen zij? 
Draagvlak voor een besluit geeft 
namelijk vaak veel minder rumoer. 
Want is onze oudejaarsavond nog 
wel even leuk? Wel veiliger maar 
minder leuk. Dat is dus de keuze 
waarvoor we staan. Het lijkt dan 
ook veel zinvoller dat de dialoog 
met de inwoners wordt gezocht 
om te kijken of zij van de traditie 

af willen. Vuurwerk tijdens oud en 
nieuw is immers in Nederland een 
traditie. Vindt de bevolking veilig-
heid prefereren boven de tradi-
tie? Of willen zij juist dat er beter 
gecontroleerd en gehandhaafd 
wordt op het afsteken van illegaal 
vuurwerk? Laten we er eens van 
uitgaan dat de feiten betrouwbaar 
zijn over het aantal incidenten. 
Dan zijn we het snel met elkaar 
eens dat hier de uitspraak ‘minder’ 
op zijn plaats is. Daar zal de dis-
cussie niet over gaan. Moet de dis-
cussie daarom niet gaan over het 
tuig dat politieagenten, brand-
weerlieden en ambulanceperso-
neel met vuurwerk bekogelen en 
een spoor van vernieling achter-
laten. Is het niet een vele bete-
re insteek om eerst te kijken hoe 
we de schade kunnen beperken 
en hoe we die idioten veel harder 
kunnen aanpakken. Om gelijk een 

traditie om zeep te helpen is mis-
schien wat te voorbarig. Je roept 
toch ook niet gelijk dat we autorij-
den gaan verbieden omdat er zo-
veel ongelukken gebeuren en wat 
wegmisbruikers zijn. Nee dan ne-
men we maatregelen om te voor-
komen dat die ongelukken zich 
herhalen. Wat blijkt namelijk dat 
autorijden op zich niet gevaarlijk 
is, als je je aan de regels houdt. 
Onverantwoord gedrag in de au-
to ligt vaak ten grondslag aan on-
gelukken in het verkeer. Het ad-
vies aan de burgemeesters is dan 
ook : ga met inwoners in gesprek. 
Vraag wat zij willen. Zoek eventu-
eel samen naar alternatieven. Mis-
schien zijn er oplossingen om on-
gelukken te voorkomen en willen 
we inderdaad samen gecontro-
leerd vuurwerk afsteken. 
Van bovenaf afscha�en lijkt niet 
de beste optie. Samen oplossen 
geeft draagvlak en minder gedoe. 
Samen moeten we dit kunnen op-
lossen! 

Burgemeester Divendal van De Ronde Venen staat positief tegen 
een eventueel (gedeeltelijk) vuurwerkverbod, zo heeft hij RTV 
Utrecht laten weten. “Ik sta positief tegenover een landelijk be-
sluit tot een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod. Een vuurwerkverbod 
is immers een stuk veiliger en minder kostbaar.”

IVI wil inwoners graag informeren en betrekken bij zaken die er 
spelen in en rondom onze gemeente. IVI wil inwoners een podi-
um geven, zodat zij hun verhaal kunnen vertellen, hun mening 
kunnen geven en allerlei zaken met elkaar kunnen delen. Samen 
kom je namelijk verder!

IVI geeft inwoners een podium

Inwoners worden van harte uitge-
nodigd om te komen luisteren en 
de dialoog met elkaar aan te gaan 
op de door IVI georganiseerde in-
wonersbijeenkomsten in de raad-
zaal. 
 
Waarom? 
De lokale overheid wil inwoners 
meer betrekken bij de samenle-
ving en zelfs horen we dat inwo-
ners meer de regie moeten pak-
ken. Dat is wat IVI betreft niet te-
gen dovenmans-oren gezegd en 
daar maken wij als inwoners na-
tuurlijk graag gebruik van. IVI 
gaat inwoners dan ook een podi-
um bieden om zich te laten horen. 
IVI is daarbij onafhankelijk en laat 
iedereen aan het woord en in zijn 

waarde. We horen graag het ge-
luid van de inwoners. Dat hoeft 
niet persé één geluid te zijn! IVI 
gaat op verschillende manieren 
een podium geven aan inwoners 
met allerlei middelen en media. 

Wat voor media en middelen?
Deze IVI-pagina in de Nieuwe 
Meerbode is één van de media 
uitingen die IVI inzet om inwo-
ners hun verhaal of mening te la-
ten vertellen. Natuurlijk is de IVI 
website ook een mooi digitaal po-
dium waar inwoners gebruik van 
kunnen maken. Inwoners kunnen 
daar gratis initiatieven op plaat-
sen en met elkaar delen. Maar IVI 
gaat ook fysiek een podium bie-
den waar inwoners elkaar per-

soonlijk kunnen ontmoeten. In 
de vorm van thema bijeenkom-
sten gaat IVI dit in 2020 organise-
ren. Inwoners krijgen het woord 
en kunnen de dialoog met elkaar 
aangaan over thema’s.

Podium in de raadzaal 
IVI heeft gevraagd of zij voor dit 
fysieke podium gebruik mogen 
maken van de raadzaal. De wet-
houder en gemeente hebben hier 
in toegestemd. Zij ondersteunen 
dit initiatief en hebben de raad-
zaal ter beschikking gesteld aan 
IVI om deze bijeenkomsten te or-
ganiseren voor de inwoners. De 
gemeente heeft daar verder geen 
rol in en is ook niet verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Zij faciliteren 
uitsluitend de ruimte. Niet meer 
en niet minder. IVI zal de organi-
satie voor zijn rekening nemen en 
inwoners de mogelijkheid geven 
dit podium te pakken. Een mooi 
stukje samenwerking!

Heeft u iets met het thema wonen? Dan is het zeker aan te raden om deze bijeenkomst bij te wonen. 
Mocht u interesse hebben om over dit thema iets te komen vertellen dan horen we dat ook graag!
Heeft u interesse om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn en/of iets te komen vertellen? 
Laat het ons weten via info@inwonersvoorinwoners.nl 

Wie?
Voor wie is dit podium nu be-
doelt? IVI staat voor Inwoners 
Voor Inwoners dus mogen alle in-
woners gebruik maken van dit po-
dium. IVI vindt dat iedereen zich 
mag laten horen en zijn mening 
mag geven. Met als doel om sa-
men oplossingen te vinden voor 
zaken die inwoners aangaan. IVI 
stelt zich daarbij onafhankelijk op 
en heeft geen vooringenomen 
mening. Inwoners zijn zelf verant-
woordelijk voor de inhoud die zij 
laten horen. Meer weten of wilt 
u als inwoner gebruik maken van 
dit IVI-podium? 

Stuur een e-mail naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl





10 12 februari 2020

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

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Schransen om op gewicht
te blijven

Leuk aan vogels is dat ze al-
tijd in de buurt zijn. Je hoort ze, 
ziet ze en ze poepen op je auto. 
Dat laatste is misschien min-
der leuk. In het voorjaar bege-
leiden ze het lengen der dagen 
met gezang en pas als de zon 
over haar jaarlijkse hoogtepunt 
heen is, worden ze wat stiller. 
Maar roodborstje  en winter-
koninkje zingen jaarrond en 
altijd klinkt er wel ergens ge-
piep, getik, gefluit, geroep of 
gekrijs. Never a dull moment 
met vogels.
 
Je kunt ze het hele jaar lokken 
door ze te voeren, maar voor-
al in de wintermaanden zul-
len ze je dankbaar zijn. Wees 
niet bang dat ze er te dik van  
worden, want in tegenstelling 
tot mensen blijven ze zich niet 
volstoppen. Ze kijken wel uit, 
vette trage vogels eindigen als 
eersten in de klauwen van de 
huiskat. 

Kleine vogeltjes als me-
zen hebben tijdens de kor-
te winterdagen vreselijke hon-
ger. Dan moeten ze in weinig 
uren enorme reserves opbou-
wen om hun lichaamstempe-
ratuur tijdens de lange win-
ternacht op veertig graden te 
houden. ’s Morgens hebben 
ze zoveel vet verbrand, dat ze 
alweer zo’n tien procent lich-
ter zijn. Dan begint een nieu-
we dag van hard aanpoten om 
de nacht te overleven. Daarom 
zijn ze zo blij met vetbollen, za-
den en pindasnoeren. 
Mezen kun je het hele jaar in je 
tuin tegenkomen,  maar ‘s win-
ters kan er een pimpelmees uit 

Zweden aan je vetbol bunge-
len, terwijl het exemplaar dat je 
in de lente zijn trillertje hoor-
de zingen ergens in Frankrijk 
rondhangt. De gezellig keuve-
lende staartmeesjes zijn honk-
vaster, die verplaatsen zich in 
hun leven hoogstens een paar 
kilometer van de plek waar 
hun eitje lag. 

Tellen kunnen je ze ook, de vo-
gels rond je huis, zoals laatst 
bij de jaarlijkse Nationale Tuin-
vogeltelling. Via tuintelling.
nl kan dat wekelijks. Lande-
lijk doen daar duizenden men-
sen aan mee. Zelf noteerde ik 
de afgelopen jaren tachtig vo-
gelsoorten. Bijzonder was de 
draaihals, een kleine spech-
tensoort. 
Door te tellen merk je hoe de 
seizoenen van het vogeljaar 
ook aan jouw tuin voorbijtrek-
ken. Opeens zwieren er gier-
zwaluwen over en is het zomer, 
net zo plotseling zijn ze ver-
dwenen en trekt een zwerm-
pje  koperwieken voorbij of zit 
er een keep op de voedertafel. 
Dan weet je dat het herfst is. 
En als je ze voert in de koude 
maanden  kun je de vogels tot 
vlak voor je neus halen. Voor 
ons leuk, voor hen soms een 
kwestie van overleven, dat wel. 

Jaap Kranenborg

Praktijkschool Uithoorn maakt 
de wereld een stukje mooier
Regio - In het afgelopen jaar zijn 
de leerlingen van praktijkschool 
Uithoorn met kunstdocenten van 
Stichting Tamino in het kader van 
de maatschappelijke diensttijd 
aan de slag gegaan om iets voor 
een ander te betekenen.
De maatschappelijke diensttijd is 
een proeftuin vanuit de overheid 
om te onderzoeken hoe jonge-
ren kunnen worden gemotiveerd 
om maatschappelijk betrokken te 
zijn.
Iets voor een ander betekenen 
kan natuurlijk op duizend en één 
verschillende manieren, maar 
omdat Stichting Tamino specialist 
is op het gebied van kunsteduca-
tie, werd er gekozen voor creatie-

ve en kunstzinnige vormen
Na lang onderzoek en brainstor-
men hebben de leerlingen de 
keuze gemaakt voor een van de 
volgende kunstdisciplines; Mu-
ziek, Gra�ti, Koken, Museum en 
Beeldende Vorming. Ze hebben 
zich ontwikkeld in de door hun 
gekozen kunstdiscipline en sa-
men met de kunstdocent een 
plan bedacht over hoe ze juist die 
verworven kwaliteiten konden 
inzetten voor een ander.

Gesprekken
De leerlingen zijn op bezoek ge-
gaan bij de bewoners van Ver-
zorgingscentrum Aelsmeer, leer-
lingen van Basisschool De Toer-

marlijn en leerlingen van Het Ori-
on College Noord. Ze hebben de 
doelgroep leren kennen d.m.v. 
speeddates en kennismakings-
gesprekken. Met alle informatie 
zijn de leerlingen samen met de 
kunstdocent en begeleiders van 
Stichting Tamino aan het werk 
gegaan om uiteindelijk in het 
laatste dagdeel hun talent de pre-
senteren en de ontvangende par-
tij een fantastische, op maat ge-
maakte ervaring te bezorgen.
Voor het zorgcentrum Aelsmeer 
hebben de leerlingen gra�-
ti kunst gemaakt voor aan de 
muur en hebben ze een rondlei-
ding verzorgt voor 4 bewoners in 
het Tropenmuseum. Op de Basis-

school de Toermarlijn hebben ze 
een Beeldende Vorming les ge-
geven aan groep 3. Op het Orion 
College Noord hebben de leerlin-
gen van muziek een workshop 
verzorgd voor leerlingen met een 
verstandelijke beperking. En de 
discipline koken heeft samen én 
voor deze leerlingen gekookt.
Al met al was het volgens de leer-
lingen van praktijkschool Uit-
hoorn en de mensen die zij in het 
zonnetje hebben gezet een fan-
tastische ervaring. 
Zoals een van de leerlingen zei: 
“Als iedereen nou af en toe iets 
leuks voor een ander zou doen, 
zou de wereld er een stuk �jner 
uitzien!”

43e AK-tiedag vol muziek en zang

Zeer geslaagde AK-tiedag op het 
Alkwin Kollege
Regio - Zondag 9 februari vond 
de jaarlijkse AK-tiedag voor de 
43e keer plaats, een feestdag 

voor ouderen uit de omgeving 
van het Alkwin Kollege. Ruim 80 
dames en heren kregen op de-

ze zondag een gevarieerd pro-
gramma met muziek, zang en 
een heerlijke lunch. 55 leerlingen 

hebben deze dag voorbereid: Ze 
hebben sponsors gezocht, het 
programma vastgesteld en me-

de-leerlingen gevonden om gast-
vrouw en gastheer te zijn. En voor 
de dag zelf: tafelschikking maken, 
badgets voor de aanwezigen, de 
aula in gereedheid brengen, de 
bloemstukken maken, de lunch 
voorbereiden. Om half 11 wer-
den de genodigden verwelkomd 
met een kopje ko�e of thee en 
iets lekkers.

Rector Rob Dijkstra gaf een ope-
ningsspeech. Met aan elke tafel 
gastvrouwen en –heren, kon het 
programma starten.
Er waren optredens van Jildau en 
Gijs op piano en Joris op gitaar, 
Cathelijn en Lotte, zang begeleid 
door piano, en zang van Daan. 
Ook was er een bingo, waarbij 22 
keer aan gelukkigen een prijsje 
kon worden uitgereikt en er werd 
een lunch geserveerd.
Na de lunch  kwam het ATK, het 
Alkwin Theater Kollektief met 
een voorproe�e van de musical 

die begin maart op het Alkwin te 
zien is.
Het laatste programma onder-
deel was getiteld: Weet je nog 
wel, een medley van bekende 
meezingers. Om de kelen te sme-
ren, werd een heerlijk ijsje van 
Deen genuttigd.
Tijdens de afsluiting werd ieder-
een hartelijk bedankt voor zijn 
aanwezigheid: natuurlijk alle ge-
nodigden en de leerlingen, maar 
ook de aanwezige ehbo’ers, en 
de technische commissie. En na-
tuurlijk kon dit evenement niet 
slagen, zonder de steun van lo-
kale ondernemers. Dit jaar waren 
dat Jumbo Wilnis, Bakkerij Voo-
ges Aalsmeer, Bloemenkiosk Sil-
vio, Lek Bloemenservice, Kweke-
rij De Noordpoel, Kwekerij Wijf-
jes, Otto bloemsierkunst, Van Dijk 
bloemen, Kwalitaria Zijdelwaard, 
Albert Heijn Zijdelwaard, Jamin, 
Groente handel De Goudreinet 
en Deen Uithoorn. 
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Acrogym GVM derde plek!
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was de eerste Acrogym plaat-
singswedstrijd in Het district Mid-
west. De acro-teams van GVM 
zijn al het hele seizoen hard aan 
het trainen om de elementen en 
de oefeningen te perfectioneren 
en mochten dat nu eindelijk aan 
een jury laten zien. In de ochtend 
waren de hogere niveau’s aan de 
beurt, dus konden de GVMérs 
uitgeslapen en uitgerust aan de 
wedstrijd beginnen. Abigail en 
Kayleigh beten het spits af en lie-
ten een hele mooie oefening niet 
op het liedje “dance monkey”. 
De meiden waren vooral heel 
blij met vliegtuigje dat erg goed 
ging! Daarna kwamen Gwenn en 
Isabel en actie. Zij hadden en me-
ga-strakke handstand en ook een 
heel mooi vliegtuigje. 
Deze teams werden uiteindelijk 
6e en 8e. Het team van Ihsen, Ay-
senaz en Alyshia deed het ook 
erg goed met een prima basket 
en zij mochten aan het einde van 
de wedstrijd de bronzen medail-
le ophalen. In de namiddag wa-
ren het de teams in Ejeugd en 

Esenior niveau. Amy-jay en Lara 
lieten zien dat zij de combinatie 
van dans en acrobatiek al perfect 
beheersen. Helaas werd een fout 
op het wedstrijdblad zeer ernstig 
aangerekend, wat dit team de 3e 
plek kostte. Lucie, Lisa en Lynn 
hebben het altijd heel gezellig en 
dat was op de vloer ook goed te 
zien.
Concentratie bij de elementen, 
maar ook plezier in de choreo-
gra�e. De dames waren vooral 
erg blij dat de oefening goed uit-
kwam! In een sterk deelnemers-
veld, werden ze uiteindelijk 8e. 
Melanie en Zoë hadden ook zwa-
re concurrentie, maar streden 
hard met een mooie handstand 
en een hoge toss streksprong. 
Ook zij werden 8e.
Het was de lange middag zeker 
waard, er zijn mooie oefeningen 
gedaan. De komende tijd wordt 
er geoefend voor de volgen-
de wedstrijd! Wil jij ook eens kij-
ken bij de Acrogym? Dat kan elke 
dinsdag vanaf 17:00 in gymzaal 
de Brug. GVM’79 is nog opzoek 
naar enthousiaste acrobaten!

De Vinken makkelijk tot winst
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde De Vinken thuis tegen 
het bezoekende Huizen, dat strak 
onderaan staat in de poule, de 
tweede return van de zaalcompe-
titie. Zonder al te overheersend 
te kunnen worden liepen de Vin-
keveners in de tweede helft toch 
vrij simpel uit naar een ruime 24-
10 overwinning. Na het voorstel-
len van de teams, waarbij met na-
me de jongste Jumbojeugd van 
De Vinken, de pupillen F2, in de 
schijnwerpers stond, schoot de 
thuisploeg vol uit de startblok-
ken. Met name de loepzuive-
re Rutger Woud nam het eerste 
kwartier zijn team op sleeptouw, 
door maar liefst vijf maal te sco-
ren. In de eerste helft vielen er 
ook nog Vinkeveense doelpunten 
via Mariska Meulstee (2x). Levi 
Kroon en Lisette van der Leeden.
In de tweede speelhelft sput-
terden de rode lantaarndragers 

nog even tegen. Bij 11-6 ech-
ter kwam de doelpuntenmachi-
ne van het Kindermodehuisteam 
vol op stoom. Met name Vinken’s 
topscorer Levi Kroon raakte lek-
ker op schot. Hij zou in de tweede 
helft nog zes maal scoren. Met de 
doelpunten van Jerom Stokhof, 
Zoë van Dasler (3x), Lisette van 
der Leeden en Mariska Meulstee 
werd de kloof met de bezoekers 
steeds groter. Trainer-coach Dirk 
van der Vliet gunde de reserves 
Finn Kroon en Iris den Boer nog 
wat speelminuten. Met name Iris 
maakte hierbij furore door met 
haar eerste twee schoten even-
zoveel maal doel te tre�en. Uit-
eindelijk �nishte de thuisploeg 
op 24-10 en verstevigde hiermee 
haar derde plaats op de ranglijst.
Komende zaterdag spelen de Vin-
keveners een uitwedstrijd op de 
Uithof in Utrecht tegen het stu-
dententeam van Hebbes.

Argon wint eenvoudig 
van ZOB
Mijdrecht - In een aantrekkelijke 
wedstrijd heeft een goed spelend 
Argon zich eindelijk beloond. De 
wedstrijden tegen Huizen en AFC 
gingen weliswaar verloren maar 
het goede veldspel wat er toen 
op de mat werd gelegd werd te-
gen Zuid Oost Beemster voort-
gezet en nu beloonde Argon zich 
wel. Het won zelfs met 4-0 en dat 
was lange tijd niet voorgevallen.
Dat was op zich enigszins ver-
wonderlijk, de selectietrainers 
Aart Jan van Boksel en Adri Le-
ijgraa� stonden voor een moeilij-
ke opgave. Vijftien selectiespelers 
waren niet inzet baar, daar is re-
centelijk Richard Kingsley bijge-
voegd (gebroken enkel), er moest 
dus �ink geschoven worden. De 
reserves, aangevuld met spelers 
uit de lagere elftallen wonnen 
hun wedstrijd met 3-2 en ook dus 
het eerste elftal. Het goede voor-
beeld gaf de pupil van de week 
Senn Half die de doelman van 
ZOB verschalkte.

Stroef begin
Argon begon aanvankelijk wat 
stroef maar scoorde toch al in mi-
nuut acht toen op aangeven van 
Rachad Madi die middels een 
steekbal Ilias Latif bediende, zijn 
schot vanaf enkele meters van-
af de achterlijn verdween in de 
verre hoek langs doelman Dan-
ny Been van ZOB 1-0. Even daar-
voor moest Argondoelman Ro-
mero Antonioli een afstands-
schot over de lat tikken waardoor 
de bal op het dak van het terecht 
kwam. ZOB werd daarna wel een 
paar keer gevaarlijk maar de aan-

vallende bedoelingen werd door 
de Argondefensie tijdig in de 
kiem gesmoord. Argon kreeg 
daarna wel kansen om de sco-
re verder op te voeren, zo kop-
te Yannick van Doorn te zacht in 
na een hoekschop en produceer-
de Latif op aangeven Ritchie Zin-
ga een afzwaaier. Een actie over 
links van aanvaller Ian Refos werd 
niet beloon, de bal stuiterde te-
gen de paal. Van ZOB zijde zagen 
we een poging van Nigel Schaas-
berg maar die poging werd door 
Antonioli onschadelijk gemaakt.

Binnen vijf minuten
Na de thee zette Argon gelijk de 
puntjes op i, goaltjesdief Ilias La-
tif pro�teerde van een diepe bal 
uit het achterland, haalde uit en 
knalde de bal onhoudbaar langs 
doelman Danny Been 2-0. Drie 
minuten later was het weer La-
tif die op aangeven van Zinga de 
bal via binnenkant paal tegen het 
net zag plo�en 3-0. ZOB probeer-
de wel tegengas te geven maar 
voorin stond het vizier niet goed 
afgesteld, Dennis Pals schoot 
naast en een actie van Danny 
Streekstra ging voorlangs. In de 
laatste minuut deed Pals namens 
ZOB nog een poging maar An-
tonioli, vandaag niet echt op de 
proef gesteld, tikte de bal uit de 
benedenhoek. Daarvoor had Ian 
Refos een kwartier voor tijd de ze-
ge al veilig gesteld met een fraai 
afstandsschot 4-0. Een verdiende 
overwinning voor Argon.
Zaterdag a.s. gaat Argon op be-
zoek bij de nummer twee van 
ranglijst: Scherpenzeel.

Ministars van Dansschool 
Nicole weer in de prijzen!
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
gingen de jongste talenten van 
Dansschool Nicole op pad naar 
Wageningen; het was weer tijd 
voor de 3e wedstrijd van de Mi-
nistars. Door weer en wind lieten 
ze zich niet tegen houden. Zij gin-
gen ervoor: Code oranje? Code 
blauw!! De meiden waren weer 
super enthousiast. In hun blau-
we kostuums straalden ze van 
het podium af. Serieuze concur-
rentie was er zeker weer. De wed-
strijden van organisatie Shell We 
Dance die de Ministars bezoeken, 
behoren tot de grootste van Ne-
derland. Het was dan ook span-

nend wat de jury ervan zou vin-
den. Na de gezamenlijke en af-
sluitende dans werd er eerst nog 
een “dance battle” gedaan. Julia 
van de Ministars mocht nog een 
keer haar danskwaliteiten sho-
wen door een freestyle dans te 
doen tegen een andere danseres. 
En dat deed ze vol overgave! 
Daarna was de prijsuitreiking. Het 
is altijd mooi die gespannen ge-
zichtjes te zien, die dan volledig 
ontladen als ze hun naam ho-
ren voor de gewonnen tweede 
plaats. 3 keer prijs, uit 3 wedstrij-
den: wat een topprestatie van de 
Ministars weer!

Hertha MO17-2 wint 
streekderby
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag speelde Hertha MO17-2 een 
spannende wedstrijd tegen de 
leeftijdsgenoten van CSW uit Wil-
nis. In september hadden beide 
ploegen elkaar in Vinkeveen ont-
moet waarbij de thuisploeg vlak 
voor tijd een voorsprong uit han-
den gaf. Hertha was uit op revan-
che en heeft de punten hard no-
dig op weg naar het mogelijke 
kampioenschap!
De coaches Frank Vousten en Re-
ne Nobel hadden de meiden op 
de juiste wijze gemotiveerd en 
geïnstrueerd hoe ze deze wed-
strijd aan gingen pakken. Hertha 
nam meteen het initiatief maar 
beloonde zichzelf niet door te 
score, omdat de eindpass vaak 
net niet goed genoeg was. Door 
een ongelukkige handsbal van 
een CSW verdedigster schoot Bil-
ly Breyean vanaf elf meter raak: 
0-1. Tot aan de rust bleef Hertha 
gevaarlijk met de snelle meiden 
voorin zoals Daisy Wijtmans, Lot-
te van Eenennaam en Lotte de 
Jong. 
Na de rust was de opdracht dui-
delijk: snel 0-2 maken en de wed-
strijd uitspelen. En die 0-2 kwam 
ook heel snel. Door de weder-

om zeer goed spelende Jessica 
Lee�ang, die haar bal op de paal 
zag gaan, tikte de inlopende Dai-
sy Wijtmans de 0-2 binnen. Ach-
terin hielden Billy Breyean, Ja-
mie Spraakman, June Heems-
kerk en Fenna Wielink de zaak 
mooi dicht. Op het middenveld 
werd hard geknokt en werden 
veel duels gewonnen door Ma-
non Vousten, Giulia de Vilder en 
Lynn van Galen. Keepster Isme-
ne Nobel had niet veel te doen, 
maar wat ze moest doen deed 
ze uitstekend. Haar verre uittrap-
pen naar Jessica Lee�ang zorg-
den constant voor gevaar. Uit een 
corner van Giulia de Vilder liet de 
keepster de bal los en kon weder-
om Daisy Wijtmans de bal in het 
net tikken: 0-3. En daar bleef het 
niet bij. Een mooie sprint en een 
paar mooie kapbewegingen van 
de hard werkende aanvoerdster 
Lotte de Jong zette de keepster 
van CSW op het verkeerde been: 
0-4. Na het �uitsignaal werd feest 
gevierd vanwege de derde over-
winning op rij en de ongeslagen 
status. Hertha MO17-2 gaat voor-
lopig ongeslagen aan kop met 9 
punten uit 3 wedstrijden met 9 
doelpunten voor.

Atalante De Biggetjes: 
tweede in de poule!
Mijdrecht - Als eersten mocht 
het team dat op het hoogste ni-
veau (6) speelt aan de bak. Het 
team, genaamd ‘De Biggetjes’, 
was compleet en bestond uit 5 
meisjes en 2 jongens. De vader 
van Yorell, Iwan, nam de coaching 
op zich. De eerste wedstrijd was 
tegen VHZ Side-out. De eerste set 
werd met 2 punten nipt verloren 
(14-16), maar de tweede wonnen 
ze (20-11). De volgende wedstrijd 
was tegen Spaarnestad Grapjas-
sen. De ene set werd ruim ge-
wonnen met 19-13, maar de an-
dere ook weer dik verloren (10-
21). Beide teams hadden duide-
lijk in 1 set de overhand. Af en toe 
waren er mooie reddingen, pas-
ses en punten, maar soms viel de 
bal ook weer net buiten de lijnen. 
Spelen in zand is toch net iets an-
ders dan in de zaal. Tevens pro-
beerde een aantal spelers ook 
bovenhands te serveren: risico-
vol, maar ja: welke mini-volleybal-
ler wil dat nu niet eens doen?In 
de slotwedstrijd tegen VVO Ster-
ren werden de 2 sets gewonnen 
(20-14 en 17-12). Dat betekende 2 
wedstrijden gelijkspel (2 x 2 pun-
ten) en 1 gewonnen (4 punten): 
in totaal 8 punten waarmee ze de 
tweede plek in de wedstrijdpoule 
behaalden. Het was een leuke mi-
nidag voor Cato, Fleur, Lisa, Jort, 
Froukje, Malak en Yorell.

Vinketoppers
De eerste wedstrijd was het vech-
ten wie niet hoefde te spelen, 
want iemands voeten ingraven 
is leuker dan een potje volley-
bal. Na de vechtpartij kwam Ata-

lante agressief uit de startblok-
ken. Met 17-14 werd Spaarnestad 
Bliksem nipt verslagen. De twee-
de set liet eenzelfde beeld zien. 
Atalante nam een enorme voor-
sprong, maar liet Spaarnestad te-
rug én voorbij komen. Met 16-19 
ging deze set net verloren.
De tweede wedstrijd gingen de 
meiden (Eleana, Hannah, Lisa, 
Lynn, Noa en Roos) met z’n zes-
sen spelen en dus dubbel door-
draaien. Extra moeilijk, maar 
dit leek de meiden niet te de-
ren. De eerste set ging nog voor-
zichtig gewonnen van VVO Zon-
nen, maar de tweede set was het 
team los. De gaatjes langs de lij-
nen werden goed gevonden en 
er werd als vanouds geserveerd. 
Met 23-8 bond Atalante de Zon-
nen aan de zegenkar.
De derde wedstrijd stond een 
nieuw Spaarnestad-team tegen-
over onze Vinketoppers. Het ver-
schil in niveau was groot, héél 
groot. De meiden kenden ech-
ter geen genade en liepen in de 
eerste set over de Haarlemmers 
heen (31-12). De tweede set was 
er ruimte om eens wat uit te pro-
beren. Er werd maar liefst drie 
keer gepasst en de bal werd zelfs 
een keer gevangen, waardoor het 
team een extra punt verdiende. 
Met 33-14 ging ook deze set naar 
Atalante.
Het was even spannend, want de 
meiden eindigden gelijk met AM-
VJ/Martinus. Het hoge setsaldo 
bracht onze eigen Vinketoppers 
echter de zeer verdiende eind-
overwinning. Dus another one bi-
tes the dust, of nou ja, sand

Bram Koning en Mees 
Brouwer kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Merel 
2020 zijn er meer kwart �nalisten 
bekend, in het afgelopen week-
end speelden zaterdag Bram 
Koning, Jos Boeijen, Frank van 
Schaik en Sjaak Thomas en zon-
dag Mees Brouwer, Cees Rietveld, 
Joop Luthart en Ad Wolf zich naar 
de kwart�nales verder plaatste 
zich Edwin v.d. Schaft, Jan Eijsker, 
Erik Spiering, Richard van Kolck, 

Hans Bras en Piet Mosch. We kun-
nen nog enkele spelers en/of 
speelsters plaatsen op de volgen-
de datums zaterdag 22 februari, 
zondag 23 februari, zaterdag 29 
februari, zondag 1 maart, zater-
dag 7 en zondag 8 maart. 

Dit alles in Café de Merel, Ar-
kenpark MUR 43, Vinkeveen, tel. 
0297-263562 en 0297-264159.
Email thcw@xs4all.nl.

Yannick van Doorn kopt in maar keeper Been staat op de goede plaats. 
Foto Hans van Gelderen 
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Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 14 fe-
bruari 2020 is er prijsklaverjassen 
voor iedereen in Café de Merel in 
Vinkeveen er worden vier ronden 
van zestien gi�es gespeeld en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de winnaar of win-
nares bekend, afgelopen vrijdag 
was Joop Bunschoten de beste 
kaarter met 6975 punten de to-
tale uitslag van deze avond was:
1. Joop Bunschoten  6975 pnt
2. William Maijenburg 6794 pnt
3. Carla v. Nieuwkerk 6721 pnt
4. A. v. Scheppingen 6694 pnt
5. Gerry Ruimschoot 6608 pnt
De poedel ging naar Corrie van 
Bemmelen met 4798 punten.

De volgende prijsklaverjas-avond 
zal dus zijn op vrijdag 14 februari 
2020, aanvang 20.00 uur, aanwe-
zig zijn voor de inschrijving 19.45 
uur. Ook zal er een tombola ge-
houden worden met schitteren-
de prijzen. 
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijs-klaverjas competitie 
2019/2020. 
Voor 2020, 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 onder voorbehoud. 

Café de Merel, Arkenpark Mur 
43, 3645 EH Vinkeveen, tel. 0297-
263562, e.mail thcw@xs4all.nl.

Eindsprint De Biljartmakers
De Ronde Venen - Van de 16 
te spelen wedstrijden in de bil-
jartcompetitie De Ronde Venen 
hebben de teams er 11 of 12 af-
gewerkt. Als Lutis Ventilatie-
techniek/Springbok geen inzin-
king krijgt zullen zij hoogstwaar-
schijnlijk algemeen kampioen 
worden. Door de 44-32 winst te-
gen Bar Adelhof 1 verstevigde 
ze hun koppositie. Richard van 
Kolck won namens Bar Adelhof 
1 zijn partij in slechts 21 beur-
ten van Ger Ruimschoot. Namens 
Lutis wonnen Donny Beets, Al-
lan Knightly en Peter Stam over-
tuigend. De Biljartmakers stond 
lang voorlaatste op de ranglijst. 
Maar de eindsprint is ingezet. 
Eerst wonnen ze met duidelijke 
cijfers van De Kromme Mijdrecht 
1, die moet stunten om degrada-
tie te ontlopen. Vervolgens won 
De Biljartmakers afgelopen week 
met 48-26 van Stieva/De Kuiper 1, 
toch de kampioen van vorig sei-
zoen. En opeens staan ze weer in 
de top drie(!). In de Merel streden 
team Heerenlux 1 en Heerenlux 
3 tegen elkaar. Het eerste team 
bleek de sterkste die avond. Wal-
ter van Kouwen verloor nipt van 
Jeroen van Rijn, Bert Fokker won 
van Caty Jansen en Kees Gri�-
oen speelde gelijk tegen Wim 
Berkelaar. Absoluut hoogtepunt 
was de winst in 15 beurten van 
John Vrielink tegen Dorus van 
der Meer. Naast de kortste partij 
van de week scoorde John ook de 
procentueel hoogste serie, name-
lijk 54 van 150 (36%). 
De Kromme Mijdrecht 1 kon het 
niet bolwerken tegen De Spring-
bok 1. Willem v/d Graaf won nog 
en Kees Westkamp speelde gelijk, 
maar Toon de Kwant kwam tekort 
en Chris Esser had geen schijn 
van kans tegen Jim van Zwieten, 
die maar 18 beurten nodig had.
 
Uitslagen 1e divisie
Stieva/De Kuiper 1 - 
De Biljartmakers 26-48

De Merel/Heerenlux 3 - 
De Merel/Heerenlux 1 35-44
Lutis Ventilatietechniek/Spring-
bok - Bar Adelhof 1 44-32
De Kromme Mijdrecht 1 -
De Springbok 1 35-43

The Peanut Bar 2 meeste kans
In de 2e divisie dingen drie teams 
nog naar de titel en bijbehoren-
de promotie. De Merel/Heerenlux 
2 was vrij en zag hun beide con-
currenten 40 punten halen, The 
Peanut Bar 2 thuis tegen Cens en 
ASM uit bij Stieva/De Kuiper 2. 
ASM kwam daardoor geen punt 
dichterbij, waardoor the Peanut 
Bar 2 de meeste kans op recht-
streekse promotie houdt. 
Bij The Peanut Bar 2 waren het Ar-
jan Bosman en in meerdere ma-
te Said Metalsi die de winst van 
40-33 bewerkstelligden. Said is 
het hele seizoen al goed op dreef 
en had maar 25 beurten nodig. 
Desmond Driehuis van Cens 1 
beurt meer in zijn partij tegen 
Broer Persoon. Egon v/d Heijden 
(DKM2) en Linda van Beurden 
(TPB1) stonden lekker lang aan 
de tafel. Egon had 53 beurten no-
dig om te winnen van Linda, die 
net 2 caramboles tekort kwam. 
Geen record, aangezien team-
genoot Ronald Vis dit seizoen al 
eens 57 beurten nodig had. Met 
de 37-36 uitslag schoten ze beide 
weinig op.
De Springbok 2 haalde ook 40 
punten tijdens hun uitwedstrijd 
tegen Bar Adelhof 2. Jan Fe-
lix, Jack Baak en Hen Kandelaar 
wonnen hun partij, alleen Chris 
Draaisma moest zijn meerdere er-
kennen in Erik Spiering, die het in 
24 beurten afrondde. 

Uitslagen 2e divisie
Stieva/De Kuiper 2 – ASM 32-40
The Peanut Bar 2 – Cens 40-33
De Kromme Mijdrecht 2 -
The Peanut Bar 1 37-36
Bar Adelhof 2 - 
De Springbok 2 32-40

HVM JC1 en JC12 
zaalkampioenen
Mijdrecht - Op zaterdag 2 febru-
ari haalde de JC1 al de kampi-
oenstitel in huis, terwijk ze nog 3 
wedstrijden moesten spelen. Alle 
wedstrijden mochten ze als over-
winning op hun naam schrijven. 
Bovendien sloten ze het seizoen 
af met een zeer hoog doelsaldo 
van +76 in de 1e klasse. 
Afgelopen zaterdag mocht de 
andere helft, de JC12, de kampi-
oenswedstrijd spelen.
Ook deze werden met ruime 
voorsprong gewonnen. De num-
mer 2 in hun klasse (FIT JC2) werd 
in de laatste wedstrijd met 10-
1 verslagen. Het doelsaldo van 

dit team was nog hoger, name-
lijk +112.
Al met al een zeer geslaagd zaal-
seizoen voor coach Sterre de 
Man, die samen met Max van 
der Meulen deze teams op het 
kampioenschap hebben voorbe-
reid. Eind februari mogen ze hun 
kunsten weer op het veld verto-
nen, het team is hiervoor al vol-
op in training. HVM is overigens 
op zoek naar jongens die willen 
hockeyen, vooral in de leeftijds-
categorie 11 en 12 jaar zouden 
we graag versterking willen. Dus 
kom een keertje kijken op zater-
dag of train eens mee.

Veenshuttlelaars
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
heeft het 3e jeugdteam van bad-
mintonvereniging Veenshuttle 
een uitwedstrijd gespeeld tegen 
een zeer sterke tegenstander in 
Grootebroek. Helaas hebben ze de 
wedstrijd verloren met 8-0 maar 
dit mocht de pret niet drukken. 
Het was de laatste wedstrijd van 

het winterseizoen dus de ouders 
trakteerden de kids op een lekkere 
lunch, natuurlijk met een lekkere 
hamburger! Ze geven de moed ze-
ker niet op want dit team van Rian-
ne, Lorenzo, Ian, Julian en Quinten 
heeft zich alweer ingeschreven bij 
de Voorjaarscompetitie. Heel veel 
succes, het gaat zeker lukken!

Stormachtige bridgemiddagen
Vinkeveen - Na een aantal 
“stormachtige” dinsdagmid-
dagen begint de Vinkeveense 
bridgecompetitie op stoom te 
komen. Hoogtepunt van de mid-
dag was het 6 SA bod aan tafel 4. 
De paren die het contract uitbo-
den en maakten waren spekko-
per. Corry en Dorette waren goed 
op dreef en lieten weinig steken 
vallen. Een eerste plaats deze 
middag met ruim 62%. Bart en Ti-
neke maakten de 6 SA in het eer-
ste spel maar verzuimden de 4 
Schoppen in het volgende spel 
over de streep te trekken. Een 
plaats in de middenmoot der-
halve. Joop en Annelies speelden 

ouderwets degelijk bridge met 
een score van 62,50% nipt achter 
de winnaars van deze middag. De 
witte koppen op de plassen sti-
muleerden menigeen tot uitste-
kend spel. Zo werden Bram met 
nieuwe partner Ben verdienstelijk 
derde met 55,42%. Bep en Cle-
mens op de weg terug met een 
waterdichte 50%. Ankie en Pau-
la daar dicht in de buurt even-
als Aart en Joke. De andere paren 
zakten vandaag wat weg, maar 
blijven optimistisch voor de gro-
te Paasdrive. Voor een lidmaat-
schap kunt u bellen met Dorette 
Suppan tel 06 55707038 of mai-
len naar suppan@hetnet.nl.

Maaltijd in ‘t Kruispunt
Mijdrecht - In ‘t Kruispunt, Konin-
gin Julianalaan 22 in Mijdrecht, is 
er op zaterdag 15 februari gelegen-
heid om te genieten van een drie-
gangenmaaltijd. Na de maaltijd 
kunt u luisteren naar een korte inlei-
ding over een gedeelte uit de Bijbel 

en hierover doorpraten. Vanaf 17.00 
u. staat de deur open en het duurt 
tot 19.00 u. Deze activiteit wordt 
georganiseerd door het missionair 
team van de Chr. Ger. kerk De Weg-
wijzer. Kosten: een vrije gift. Opge-
ven kan via tel.nr. 0625111457.

Goede opbrengst
De Hoef - Vrijdag 31 januari vond 
het jaarlijkse kaarten & kienen 
(ook wel bekend als kinder- bin-
go!) plaats in de Springbok in De 
Hoef. De Springbok zat weer he-
lemaal vol met kinderen, ouders, 
opa’s, oma’s en andere belangstel-
lende welke allemaal een gezelli-
ge avond hebben gehad. Met in 
totaal vijf rondes tijdens de bingo 
ging er naast vele andere leuke 

prijsjes iedere ronde een te gekke 
hoofdprijs uit! Een strooppot bon, 
een draagbare bluetooth speaker, 
een weekendje weg waren onder 
andere hoofdprijzen. Bij het kla-
verjassen werd er gestreden om 
het halve varken!   De opbrengs-
ten van deze avond komen alle-
maal ten goede aan Het Hoefse 
Jeugdkamp welke dit jaar van 18 
t/m 25 juli plaatsvindt.!

Bevrijdingsconcert op 5 mei in de Janskerk

De Canadezen komen 
naar Mijdrecht
De Ronde Venen - Het zijn dit 
keer niet de Canadese militai-
ren, maar zo’n tachtig zangers 
uit Canada die op 5 mei a.s. naar 
Mijdrecht komen om luister bij te 
zetten aan de herdenking van 75 
jaar bevrijding. Na het succesvol-
le optreden van het Libertas Male 
Choir vorig jaar komt het koor 
onder leiding van Martin Mans 
graag opnieuw naar Mijdrecht. 
Ditmaal is gekozen voor de Jans-
kerk. Het 80 man sterke koor zal 
worden begeleid door Martin 
Zonneberg die het vermaarde 
Bätzorgel zal bespelen en door 
Wim de Penning op synthesizer. 
Daarnaast verlenen ook een aan-
tal bekende musici uit de regio 
hun medewerking. Fluitiste Su-
zanne Arends, violiste Mirjam Vos 
en Jantine Kalkman (trompet) zijn 

van de partij, alsmede de Canto-
rij onder leiding van Wim de Pen-
ning. Een gevarieerd programma 
staat borg voor een uniek con-
cert. Het concert begint op be-
vrijdingsdag om 11.00 uur.
Het concert is vrij toegankelijk. 
Aangezien de Janskerk slechts 
over een beperkt aantal plaatsen 
beschikt, is besloten om muziek-
liefhebbers die het concert willen 
bijwonen in de gelegenheid te 
stellen vooraf plaatsen te reserve-
ren. Dat kan per mail naar batzor-
geljanskerk@ziggo.nl. Om zoveel 
mogelijk mensen een kans te ge-
ven zijn er maximaal twee gratis 
kaarten per persoon beschikbaar. 
De verwachtte belangstelling is 
groot. Het advies is dan ook om 
niet te lang te wachten met be-
stellen.

Kampioenschappen sjoelen
Regio - Op 14 maart organiseert 
KBO – De Kwakel, onder de vlag 
van Uithoorn 200”, de eerste kam-
pioenschappen sjoelen met hin-
dernissen. Dit evenement start 
om 14.00 uur in het Dorpshuis 
de Quakel en duurt 200 minu-
ten. Het is de bedoeling dat je 
met een groepje (wel zo gezellig) 
de bakken a�oopt en in compe-
titieverband zoveel mogelijk ste-

nen in de vakken krijgt. Dat dat 
niet vanzelfsprekend is, mag dui-
delijk zijn! Het evenement is niet 
leeftijdsgebonden, dus jong en 
oud kan het “gevecht” met de ste-
nen aangaan. De entree is gratis 
en je wordt verwelkomd met een 
kopje ko�e/thee. We hopen op 
een leuke gezellige middag, waar 
meedoen belangrijker is dan win-
nen!

Winterwandeling
Regio - Op zaterdag 15 februari 
organiseert IVN De Ronde Venen 
& Uithoorn weer een winterwan-
deling. Deze afwisselende rond-
wandeling start in Abcoude en 
voert langs de rivier het Gein. Het 
Gein loopt door de Stelling van 
Amsterdam en is daar een on-
derdeel van. Het is een prachti-
ge omgeving met poldermolens 
en verschillende monumenta-
le boerderijen. De route vervolgt 
zich door de weidse Broekzijd-
sepolder om uiteindelijk weer in 
Abcoude te eindigen. Een uitge-
lezen kans om het mooie buiten-

gebied van Abcoude te leren ken-
nen. Deze wandeling over, soms 
onverharde, paden is ongeveer 
8,5 km lang.   Verzamelpunt: Par-
keerterrein bij de algemene be-
graafplaats in Wilnis.  N Om 9.30 
uur vertrekken we met zo min 
mogelijk auto’s naar Abcoude.   
Einde is uiterlijk om ca. 13.00 uur. 
Trek goede wandelschoenen aan 
en neem iets warms te drinken 
mee voor tijdens de korte ‘kof-
�e’ stop. Aanmelden is niet no-
dig. Wilt u direct bij het startpunt 
beginnen, neem dan contact op 
met Lizzy Keizer 06-15087970.

Klaverjas-marathon
Regio - Op zaterdag 21 maart or-
ganiseert de Buurtvereniging van 
Amstelhoek weer een Klaverjas-
Marathon. De kosten voor deel-
name is 8 euro. Ze kaarten van 10 
tot 22.00 uur. De zaal gaat open 
om 9.15 uur.

In verband met de organisatie is 
vóóraf aanmelden noodzakelijk.
Dit is mogelijk tot 14 maart bij Le-
ny Jansen (06-50282282 of  jan-
senleny@hotmail.com) Jet Buurt-
huis is gevestigd aan de Engel-
laan 3a, Amstelhoek.

Zondag: PK Sport 
Bosdijkloop
Regio - Loop het voorjaar tege-
moet! Aanstaande zondag orga-
niseert Toer Trimclub De Merel de 
42e editie van de PK Sport Bos-
dijkloop. Hoofdsponsor Peter Kin-
kel uit Vinkeveen geeft het start-
schot voor alle afstanden. 

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een hal-
ve marathon, het hoofdnummer 
van de Bosdijkloop (deelname 
vanaf 16 jaar) en een 10-kilome-
terloop, beide door het buitenge-
bied van Vinkeveen, en een 5-kilo-
meterloop door de kern van Vin-
keveen (routekaarten op www.
ttcdemerel.nl). Zowel wedstrijd-
lopers als recreanten zijn van har-
te welkom. Voor kinderen tot en 
met 12 jaar is er een Kids Run van 
1 kilometer. Zowel start als �nish 
zijn op de brug voor sporthal De 
Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vin-
keveen. De Boei is voorzien van 
kleedruimten, douches, toiletten 
voor dames en heren, diverse za-
len voor inschrijving, tasseninna-
me, een EHBO post en een foyer 
met horeca-faciliteiten. 

Verkeersplan en parkeren
Het doorgaande verkeer zal op 
zondag verkeershinder kunnen 
ondervinden tussen 10:00 en 
14:30 uur op de Kerklaan-Roer-
dompstraat-Plevierenlaan en 
tussen 12:00 en 14:00 uur op de 
Demmerik. De Roerdompstraat 
(start- en �nishlocatie) is van 
10:00 tot 14:30 uur voor alle ver-
keer afgesloten. De buslijnen 126 
en 130 zullen tot 14:30 uur rijden 
via de N212, de N201, afrit Vinke-
veen nemen en dan via de bus-
halte bij het viaduct de route ver-
der vervolgen. Parkeermogelijk-

heden zijn er vanaf de N201 op 
het Kloosterplein (Herenweg) en 
achter sporthal De Boei (Tuinder-
slaantje) en vanaf de N212 bij het 
winkelcentrum Zuiderwaard (Ple-
vierenlaan).

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De 
Boei vanaf 10:00 uur tot uiterlijk 
een kwartier voor de start. Het in-
schrijfgeld bedraagt voor de 5 ki-
lometer 6 euro en voor de 10 ki-
lometer en de halve marathon 8 
euro. Er kan alleen contant  wor-
den betaald, pinnen is niet moge-
lijk.  Deelname aan de jeugdloop 
is GRATIS! De start van de 1 kilo-
meter Kids Run is om 11:30 uur, 
de halve marathon om 12.00 uur, 
de 10 kilometer om 12.10 uur en 
de 5 kilometer om 12.20 uur op 
de brug voor De Boei. De kilome-
terpunten bij alle afstanden wor-
den met km-borden aangege-
ven. Op de 10 kilometer en hal-
ve marathon zijn er voorrijders 
op de �ets voor de eerste dame/
heer. De parcoursen van alle af-
standen zijn onveranderd, behal-
ve het parcours van de halve ma-
rathon, welke dit jaar via de Uit-
weg van Portengen over de pa-
den door het mooie recreatiege-
bied de Bosdijk loopt. Elke deel-
nemer ontvangt een tijdregistra-
tiechip, welke na de �nish door 
vrijwilligers wordt ingenomen. 

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilo-
meter Kids Run is om 11:50 uur 
op de brug voor sporthal De Boei. 
De overige prijsuitreikingen vin-
den plaats in De Boei, volgens 
het schema: 5 kilometer om 13:00 
uur, 10 kilometer om 13:30 uur en 

de halve marathon om 14:00 uur. 
Op de 10 kilometer en halve ma-
rathon zijn er geldprijzen, welke 
alleen bij de huldiging op de dag 
van de loop worden uitgereikt. 

De uitslagen staan vanaf 17:00 
uur op www.uitslagen.nl en later 
ook op www.ttcdemerel.nl, waar 
men meer informatie over de PK 
Sport Bosdijkloop kan vinden.
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Regio – Afgelopen zaterdag 8 februari heeft het 
eerste korenfestival in kerkgebouw De Schutse 
plaatsgevonden. Maar liefst 12 koren uit Uithoorn 
en De Kwakel waren aanwezig. Het festival werd 
erg drukbezocht, al snel was er geen stoel meer 
vrij. Zeer verschillende genres als Soul, klassiek, 
Pop, meezingers, cabaretachtig en a capella pas-
seerden de revue. Een bonte verzameling van en-
thousiaste zingende mensen. De sfeer was fantas-
tisch! De middag werd geopend met een gedicht 
van de Uithoornse dorpsdichter 

Gerardo Insua Teijeiro. 
De volgende koren deden mee: Amicitia, Da Ca-
po’s Popkoor Uithoorn, Interkerkelijk Koor United, 
Het Bolderkoor, Zangkoor The Bridges, Fer’s Vrien-
denkoor, Passionkoor, Soulkoor D-Fine, Huisvrou-

wenkoor Dekselse Meiden, Voices & Friends, Am-
stel Gospel Choir en Het Meezingkoor Uithoorn. 
De teksten waren te lezen op twee grote scher-
men zodat ook het publiek mee kon zingen. Het 
Meezingkoor Uithoorn zong als laatste het lied 
“Uithoorn aan de Amstel, dorp van mijn jeugd”. 
(tekst Louise Prins) Aan het einde van de middag 
werd het festival gezamenlijk zingend afgesloten 
met het Meezingkoor Uithoorn en alle nog aanwe-
zige koren en het publiek met het lied “Het klei-
ne café aan de haven”. Een topmiddag! Presenta-
tie van de middag was in handen van Jan Willem 
Dienske, bekend als presentator van het jaarlijk-
se korenfestival in Paradiso Amsterdam. De orga-
nisatie zelf kijkt zeer tevreden terug op dit evene-
ment en heeft al plannen opgevat voor een vol-
gende editie.

Eerste korenfestival in 
De Schutse Uithoorn 
groot succes






