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Spoorpark Mijdrecht:

Plan wint aanbesteding
historische Stationslocatie

Mijdrecht - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
dinsdag 5 februari jl. ingestemd met een voornemen tot gunning
van de ontwikkeling van de Stationslocatie Mijdrecht aan ontwikkelaars Menhir Vastgoed en BPD Ontwikkeling. Van de drie
ingediende voorstellen scoorde dit plan van de combinatie het
hoogst.
De gemeente is blij dat de ontwikkeling van het gebied weer
een stap dichterbij is gekomen.
Wethouder Alberta Schuurs: “Het
plan ‘Spoorpark Mijdrecht’ biedt
een duurzaam toekomstperspectief voor de stationslocatie, dat
recht doet aan het verleden van
deze bijzondere plek. De hoge
ambities op het gebied van architectuur, landschap en milieu zijn
in het plan verweven.”

onder statushouders. De toekomstige bewoners staan centraal in
het Spoorpark. De groene openbare ruimte biedt veel mogelijkheid voor ontmoetingen én het
Privaatgebouw krijgt een buurtfunctie, zoals het afleveren van
pakketjes voor bewoners.
Centrale verbinding
Het voormalige spoortracé wordt
de centrale verbinding door de
wijk. Fietsers en voetgangers krijgen daar ruim baan. De openbare

ruimte is vormgegeven rondom
deze straat en de woningen hebben hun voordeur straks aan dit
groen. Parkeren gebeurt aan de
randen, zoveel mogelijk uit het
zicht. Duurzaamheid krijgt een
prominente rol. De woningen
worden energieneutraal en het
gebied wordt klimaatadaptief ingericht met onder meer wadi’s en
waterberging op woningen.
De definitieve inrichting van het
gebied is hiermee in zicht gekomen. Nog dit jaar geven gemeente, woningbouwcorporatie GroenWest, omwonenden en
andere geïnteresseerden verdere invulling aan de wijk. De eerste
bewoners kunnen naar verwachting in 2021 hun woning betrekken.

Monument
Het winnende plan is mede vormgegeven door ontwerpcombina- Het privaatgebouw staat al jaren in deze loods.
tie LAP Landscape & Urban Design, Het Ontwerpteam en civieltechnisch adviesbureau Prommenz. Het monumentale Stationsgebouw en Privaatgebouw
(het toiletgebouw) wordt nieuw
leven ingeblazen én de gebouwen worden in hun oorspronkelijke staat hersteld. Het plan omvat verder de bouw van 71 woningen, waarvan 35 (sociale)
huurwoningen en 36 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Daarmee ontstaat een wijk
met een divers woonprogramma.
Dit programma biedt ruimte aan
verschillende doelgroepen, waar-

doorstroming, natuur en landschap, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, geluid en klimaat, als
basis voor de keuze van integrale
voorkeursvarianten en een adaptieve fasering daarin. Qua participatie worden alle stakeholders in
fase 2 betrokken door middel van
het organiseren van ontwerpateliers. De N201 loopt door in de
provincie Noord-Holland. Hier is
een wederzijdse afhankelijkheid
ten aanzien van mogelijke oplossingen. Vanwege het feit dat de
uitwerking van de knelpunten invloed kan hebben op de wegen
in Uithoorn (N196), Amstelhoek/
Aalsmeer en Hilversum (Diependaalselaan), worden zowel de provincie Noord-Holland als de gemeenten Uithoorn, Wijdemeren,
Amstelhoek/Aalsmeer en Hilversum daarom nadrukkelijk betrokken bij de uitwerking van de varianten: Vergroten potentie OV en
fiets, mogelijkheden zijn verbreden bestaande fietspaden, uitbreiden fietspaden, treinstation
Loenersloot, gebruik oude spoorbanen (onderzoek) , Benutten
van kansen voor ketenmobiliteit,
werkgeversaanpak en smart mobility , Doorsnijding kern Vinkeveen: verbeteren huidige situatie of ondertunneling , Bestaande
bruggen (de Angstel en de Vecht):
verhogen doorvaarthoogte of
toepassen aquaduct(en) , Bovenwettelijke maatregelen voor luchtkwaliteit, geluid en natuur (meer
doen dan noodzakelijk, denk aan
Knelpunten
geluidsschermen, versterking naIn fase 2 worden mogelijke vari- tuur enz.) Dit besluit en het amenanten voor de aanpak van deze dement zijn ook te vinden op de
knelpunten uitgewerkt en door- website www.toekomstN201. Op
gerekend met behulp van het ver- die website staat ook alle overige
keersmodel en beoordeeld op ko- informatie over het project en het
steneffectiviteit en en effecten op (vervolg)proces.
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Een impressie van de nieuwe wijk Spoorpark in Mijdrecht.

De Ronde Venen – Afgelopen
week hebben Provinciale Staten
van Utrecht besloten om de N201
tussen Amstelhoek en Vreeland
aan te pakken. Basis voor de aanpak vormt het voorstel van Gedeputeerde Staten om te kiezen voor
‘denkrichting 3’ (geen verdubbeling, handhaven van de huidige
max snelheid en gericht oplossen
van de diverse knelpunten). Via
een amendement is het statenvoorstel van Gedeputeerde Staten
op een aantal punten aangepast
waardoor er sprake zal zijn van een
nog uitgebreider ontwerpproces
in de aankomende tijd (fase 2). In
het besluit straat: Voor fase 2 van
het project Toekomst N201 te kiezen voor Denkrichting 3 (met 1x2
rijstroken en een limiet van 80 km/
uur en daarin verschillende mogelijkheden en bouwstenen om (een
deel) van de doorstroomknelpunten op de N201 en andere mobiliteits- en leefbaarheidsopgaven
in het gebied aan te pakken verder te onderzoeken. De volgende
doorstroomknelpunten zijn nu in
beeld: De bocht bij Mijdrecht (lange of korte variant) ,Het kruispunt
met de N212, De aansluiting met
de A2 (met onderzoek naar 2x2 rijstroken), Het kruispunt (de bajonetaansluiting) met de Rijksstraatweg-Binnenweg , De brug ovr het
Amsterdam-Rijnkanaal , Het kruispunt met de N402, Het kruispunt
met de Singel-Loenenseweg, Het
kruispunt met de Raadhuislaan
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Mijdrecht - Op 1 maart is er
weer de maandelijkse bingo van de Lijnkijkers, de bingo vindt plaats in de kantine
van sport vereniging Argon.
De hoofdprijs deze maand
is een wasdroger. Zaal open
19:00 uur aanvang bingo
20:00 uur. Het eerste kopje
koffie of thee is gratis. Met
meedoen steunt u de jeugd
van Argon, dit kunt u natuurlijk ook doen door uw oud
papier neer te zetten bij de
container op het Argon parkeer terrein.

888

Tussen Amstelhoek en Vreeland:

Hennepkwekerij
in leegstaande
winkel

Bingo

SINDS 1

De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

Wilnis – Woensdag jl. heeft
de politie in Wilnis, een hennepkwekerij ontmanteld, die
gevestigd was is een leegstaand winkelpand. Het
winkelpand waar voorheen
een groenteman gevestigd
was, stond nog leeg, maar
was verhuurd aan personen
die zeiden bezig te zijn met
het starten van een reisbureau. De politie had enkele tips binnengekregen dat
er iets niet klopte en na een
onderzoek deden zij uiteindelijk woensdag de inval. In
het pand werd apparatuur
gevonden om een kwekerij op te zetten. Ook werden
er reeds geoogste henneptoppen aangetroffen. Er zijn
nog geen verdachten aangehouden.
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Plan voor 24 appartementen
aan Gosewijn van Aemstelstraat
Mijdrecht - Het college heeft
dinsdag 12 februari besloten de
gemeenteraad het bestemmingsplan Gosewijn van Aemstelstraat
in Mijdrecht ter vaststelling aan
te bieden. Het bestemmingsplan
maakt de bouw mogelijk van 24
gelijkvloerse sociale huurappartementen op een mooie plek in
Mijdrecht. Wethouder Rein Kroon
(Ruimte): ,,Ik ben blij dat we in
goede samenwerking met woningcorporatie GroenWest, nadat
het bestemmingsplan is vastgesteld, deze woningen kunnen realiseren. Naar dit soort levensloopbestendige appartementen is in
onze gemeente veel vraag. Ze leveren een belangrijke bijdrage
aan de doorstroming op de wo-

ningmarkt.’’ De 24 sociale huurappartementen komen in een langwerpig gebouw met vier bouwlagen aan de kant van de dijk in
de Gosewijn van Aemstelstraat.
De onderste bouwlaag dient als
berging en garage. In de bovenste drie bouwlagen, die beginnen op het niveau van de dijk, komen de appartementen. Het appartementencomplex komt op de
plaats waar nu een aantal verouderde dijkwoningen staat.

Bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan
heeft in 2017 ter inzage gelegd.
Naar aanleiding van zienswijzen
die zijn ingediend is overleg gevoerd met omwonenden en is

een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is het oorspronkelijke bouwvlak verkleind en komt er
een grotere afstand tot de naastgelegen woningen. Er worden
meer parkeerplaatsen aangelegd
dan noodzakelijk en de parkeervakken komen deels in het verlengde van het complex te liggen in plaats van in het plantsoen tegenover het gebouw. Het
plantsoen wordt in overleg met
de omwonenden opnieuw ingericht. Ook wordt op verzoek van
de buurt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Gosewijn van Aemstelstraat, van noord naar zuid.
Met de bouw van de appartementen kan worden begonnen als het
bestemmingsplan definitief is.

Raad
De gemeenteraad behandelt het
bestemmingsplan Gosewijn van
Aemstelstraat naar verwachting in
de raadsvergadering van donderdag 21 maart 2019. Hieraan voorafgaand vindt donderdag 28 fe-

bruari 2019 bespreking van het
bestemmingsplan plaats tijdens
de informatieronde. Inwoners kunnen tijdens de informatieronde inspreken. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats
in het gemeentehuis in Mijdrecht.
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INFORMATIEF
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
Hofland 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.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 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

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

stevig schoeisel. Een kijker is natuurlijk erg prettig. Verzamelen:
parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 8.30
uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 14.00 uur. Kosten: gratis. (vergoeding autokosten in overleg met de bestuurder) Aanmelden: niet nodig. Excursieleider Peter Betlem, 0297287635/06-53743460. Zie ook de
website: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44
nissan-nieuwendijk.nl

Actie geldig op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Vraag uw verkoopadviseur van
Nieuwendijk naar de exacte voorwaarden.

100-138 G/KM

Noa Wildschut
‘Een wonder van muzikaliteit, ori-

3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC)

gineel, spontaan, altijd vrij’ (Süddeutsche Zeitung). Toen ze nog
maar net zeventien jaar oud was,
veroverde de Nederlandse violiste Noa Wildschut een plaats op de
internationale podia van de klassieke muziek. Op zesjarige leeftijd speelde ze live op de Nederlandse televisie tijdens het Kinderprinsengrachtconcert 2007 in
Amsterdam, op zevenjarige leeftijd maakte ze haar debuut in de
Grote Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam tijdens de
‘Night of the Promising’. In september 2016 tekende zij een platencontract bij Warner Classics.
Haar eerste CD met werken van
Mozart verscheen in september
2017. In datzelfde jaar won ze
de prestigieuze Kersjesprijs. Noa
is benoemd tot ‘Rising Star’ door
de Europese Concertgebouw Organisatie voor het seizoen 20192020 en zal in alle belangrijke Europese zalen recitals geven.

uit Hannover, waar ze vanaf haar
zesde lessen volgde bij Elena Levit, de moeder van Igor Levit, één
van de interessantste jonge pianisten van deze tijd. Haar spel
kenmerkt zich door een verbluffend goed gevoel voor opbouw
en het heldere verhaal . In het gerenommeerde klassieke vakblad
Gramophone kreeg zij de hoogste lof.
Lyriek en uitbundigheid
Wildschut en Brauss beginnen
hun recital met Schubert. Zijn Sonate in A, D 574, bijgenaamd
‘Grand Duo’, biedt gelijke, zeer
lyrische kansen aan de twee instrumenten. Zonnige, haast lome passages wisselen af met brutale, uitbundige. Uitbundig in zijn

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

Komt u ook helpen om ze te beschermen?

De weidevogels komen er weer aan!
Regio - De lente komt eraan!
In De Ronde Venen zijn ze zich
al aan het voorbereiden op het
voorjaar en het weidevogelbeschermingsseizoen! De weidevogels horen bij ons Nederlandse
landschap, ze horen bij het voorjaar. Geniet u ieder voorjaar ook
van de roep van de grutto en de
duikvluchten van de kievit? Om
de weidevogels te helpen bij het
overleven in ons drukke landschap zetten honderden Utrechtse vrijwilligers zich in. Ook u kunt
een bijdrage leveren om deze cultuurvogels te behouden. Want er
zijn nog nieuwe vrijwilligers nodig. Op 6 maart a.s. is er een startbijeenkomst bij IVN De Ronde Venen & Uithoorn.
Wat doet een
weidevogelbeschermer?
Als weidevogelvrijwilliger leert u
de weidevogels goed kennen. Op
basis van hun gedrag leert u waar
zij hun nest hebben gemaakt. De
nesten worden opgespoord en
gemarkeerd met 2 stokken. De
boer of loonwerker kan zo de locatie van het nest zien, zodat hij
er rekening mee kan houden bij
de werkzaamheden op het land.
Goed overleg met de boer is
een belangrijk onderdeel van de

werkzaamheden. Daardoor kunnen meer weidevogels overleven.
IVN De Ronde Venen & Uithoorn
heeft als werkgebied Amsterdam,
Mijdrecht, Vinkeveen, Uithoorn,
Abcoude, Baambrugge, Wilnis,
Breukelen. Vanaf eind maart tot
in juni beschermt u de nesten. En
houdt u in de gaten hoe het met
de jonge vogels gaat. In deze periode bent u 4 uur per week in
het veld om de nesten te zoeken,
meestal in kleine groepjes.
Aanmelden startavond
Heeft u nog geen ervaring? Geen
enkel probleem. Landschap Erfgoed Utrecht organiseert cursussen voor beginnende weidevogelvrijwilligers. Via de lokale weidevogelgroep kunt u aangemeld
worden. Ook krijgt u begeleiding

Kaartverkoop en informatie
Losse kaarten kosten €15,- per
stuk; jongeren tot en met zestien
jaar betalen slechts €7,50. Ongeveer een week voor de concertdatum begint de verkoop van losse
kaarten in de boekwinkels The
Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Ze
zijn ook online te bestellen via de
website van de SCAU: www.scau.
nl. Daar zijn ook uitgebreide toelichtingen op het programma te
vinden en biografieën van de beide musici.

COLOFON

Elisabeth Brauss
Pianiste Elisabeth Brauss mag er
trouwens ook zijn. Zij is vooral
bekend in Duitsland, waar zij al
diverse belangrijke concoursen
en prijzen heeft gewonnen. Volgens De Volkskrant is zij ‘een gigantisch pianotalent’. Ze komt

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

NU € 6.000 KORTING
OP EEN NIEUWE QASHQAI

QASHQAI

Regio - Op donderdag 14 maart
a.s. staan violiste Noa Wildschut
en pianiste Elisabeth Brauss in de
Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam, maar eerst
komen ze op zondag 10 maart
naar De Schutse in Uithoorn voor
een lyrisch èn spetterend recital.
De SCAU beschouwt het als een
grote eer dat deze beide jonge
artiesten (allebei rond de twintig) komen optreden. Een unieke kans om voor weinig geld aanstormende talenten aan het werk
te zien en te horen! Hun optreden
begint om 14.30 uur; de deuren
van de zaal gaan om 14.00 uur
open.

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

Vogelexcursie De Stulp
Regio - Op zaterdag 2 maart organiseert de vogelwerkgroep
van IVN De Ronde Venen en Uithoorn, een mooie vogelexcursie
naar de Stulp bij de Lage Vuursche. Voor een flinke boswandeling kun je nergens beter terecht dan in de uitgestrekte bossen aldaar. Deze prachtige lange wandelroute voert over heide- en stuifzandgebied van De
Stulp; door donkere dennenbossen en onder zonovergoten loof.
De combinatie van open en gesloten terrein, plus de aanwezigheid van water, trekt veel dieren
naar De Stulp. Groot en klein wild
als ree, das, vos en eekhoorn voelen zich hier thuis. Vogelliefhebbers kunnen hun hart ophalen
aan heel veel verschillende soorten vogels zoals roodborsttapuit,
zwarte specht, kruisbek, klapekster, appelvink, goudvink, goudhaan, raaf, en diverse mezensoorten, maar ook aan dodaars en geoorde fuut Ook als zij zich niet allemaal laten zien valt hier veel te
genieten. Deze excursie is voor
iedereen toegankelijk. Neem zelf
wat te drinken en een lunch mee
en zorg voor passende kleding en

Kamermuziek van Schubert,
Saint-Saëns en Franck

virtuositeit is ook de Introduction et Rondo Capriccioso van
Saint-Saëns, een van de technisch meest uitdagende stukken voor viool, oorspronkelijk geschreven voor vioolvirtuoos Pablo de Sarasate. Veel poëtischer
is dan weer Francks geliefde Sonate in A. Saint-Saëns sluit vervolgens dit concert spetterend af. In
zijn Danse macabre (dodendans)
verandert een stille begraafplaats
in een dansvloer voor de doden.

van een ervaren weidevogelbeschermer als u het veld in gaat.
Heeft u interesse?
Kom dan op 6 maart van 20:00
– 22:00 uur naar de startbijeenkomst bij IVN De Ronde Venen &
Uithoorn. Locatie: Wagendijk 1,
3628 EP, Kockengen. Voor aanmelding of meer informatie kunt
u contact opnemen met Flip ter
Heide, ph.ter.heide@gmail.com
of (06) 20269051. In de provincie Utrecht zijn 13 verschillende
weidevogelgroepen actief. Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt de werkzaamheden van al
deze werkgroepen met materialen en cursussen. Kijk voor meer
informatie over weidevogelbescherming ook eens op www.
landschaperfgoedutrecht.nl

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
132e jaargang
Oplage: 16.400

Volgens NIPO onderzoek:

Huis-aan-huisbladen veel
gelezen en gewaardeerd
De Ronde Venen - Het NIPO
deed een onderzoek naar de ‘gratis huis-aan-huisbladen, kwaliteit en bereik’. Het onderzoek vergeleek de kwaliteit en het bereik
van de huis-aan-huisbladen met
andere media zoals de landelijke dagbladen, regionale nieuwsbladen , radio/televisiebladen
en tijdschriften. Het NIPO-onderzoeksrapport met conclusies
werd onlangs gepresenteerd. Er
werd onder meer gekeken naar
het lezersprofiel, de reclamebeleving, het bereik, het leesgedrag
en de leesduur.
Sommige mensen noemen het
huis-aan-huisblad in de volksmond het ‘Sufferdje’, dat eigenlijk een spotnaam is. Onterecht
eigenlijk. Uit dit NIPO-onderzoek
blijkt juist dat een huis-aan-huisblad allesbehalve ‘suf’ is, maar
zeer gewaardeerd wordt door

de lezer en het een eigen vaste
plaats in het Nederlandse medialandschap heeft. Het huis-aanhuisblad wordt niet ter vervanging gelezen voor een dagblad,
tijdschrift of radio/televisieblad.
Profiel
Het profiel van de lezer van huisaan-huisblad wijkt nauwelijks af
van de gemiddelde Nederlander,
gezien leeftijd, sociale klasse , gezinsgrootte of opleidingsniveau.
Het bereikt hierdoor een grote
groep die een goede afspiegeling
vormt van de Nederlandse bevolking. Qua bereik doet het huisaan-huisblad het uitstekend, dat
vergelijkbaar is met het bereik
van de betaalde en gratis dagbladen. Van de Nederlandse bevolking leest 76% een gratis huisaan-huisblad, een aanzienlijk bereik. Het huis-aan-huisblad biedt

daarom een uitstekend podium
voor reclame, waarmee dus veel
mensen worden bereikt qua lezersprofiel, maar tevens qua aantal en spreiding (huis-aan-huis).
Het is echter een misvatting, dat
huis-aan-huisbladen alleen gelezen worden voor de advertenties. Het onderzoek concludeerde
dat maar liefst 88% van de lezers
naast de advertenties ook artikelen leest en verwacht. Juist deze
combinatie zorgt daarom voor
een gunstig reclame-effect. Tezamen met het bereik is een huisaan-huisblad daarom voor afnemers een logische keuze om te
adverteren. Het huis-aan-huisblad vormt hiermee een volwaardige en laagdrempelige concurrent voor andere media en het
wordt door afnemers vaker ingezet.
Gemiddeld worden 16 minuten
aan het lezen van het huis-aanhuisblad besteed. Een goede score ten opzichte van een dagblad,
waaraan 33 minuten aan leesduur worden gespendeerd. Daarbij moet worden aangetekend
dat een huis-aan-huisblad vaak
dunner is dan een dagblad.
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In deze vaste column van gezondheidscentrum Gezond Wilnis stelt om de week
een van de gebruikers zich voor.
Deze week maken we kennis me huisartsen Marijke Kortmann en Reinier Groeneveld.

Vinkeveense Steupels vieren
Carnaval in Mariaoord
Vinkeveen - Vrijdag 1 maart organiseren cv de Steupels weer
een leuke en gezellige carnavals
middag in het Mariaoord te Vinkeveen. Mede door vele sponsering kunnen de Steupels elk jaar
zo’n 2-3 middagen organiseren
en deze editie is dan ook “Carnaval 2019”.
Samen met hun leden en bezoekers gaan ze er een leuk feestje
van maken en zullen er ook weer
doldwaze en leuke acts te zien

en horen zijn allen uitgevoerd
door onze eigen steupel artiesten, waaronder hun eigen single
“wij zijn de Vinkeveense steupels”,
Arie Ribbens, Leen Jongewaard,
Schiffie & Co, de Havenzangers,
Toon Hermans, Vader Abraham,
Corrie van Gorp, Zware Jongens
en nog vele meer. Dit jaar is het
hen gelukt Zanger/entertainer Tony Anderson vast te leggen, Tony weet van elke gelegenheid een knalfeest te maken! De-

Bewonersplatform InVinkeveen:

“Ondertunneling als
oplossing hinder N201?”
Vinkeveen - De laatste maanden
is de mogelijke herinrichting van
de N201 volop in het nieuws geweest. Op 18 februari jl. hebben
de Provinciale Staten van Utrecht
formeel besloten om het deel van
de provinciale weg tussen Amstelhoek en Vreeland aan te pakken. Hierbij zal worden uitgegaan
van het gericht oplossen van bestaande knelpunten, waaronder
de op- en afritten aan de Vinkeveense Herenweg. De huidige
tweebaans situatie met een maximum snelheid van 80 km/u blijft
gehandhaafd. Onderdeel van de
uitwerking van de plannen is een
uitgebreid ontwerpproces. Bij dit
proces zullen partners, stakehol-

ders en bewoners worden betrokken.
Wijkcomite
Bewonersplatform InVinkeveen,
een voortzetting van de eind vorige eeuw opgerichte wijkcomités voor Zuiderwaard, Westerheul
en Oud Vinkeveen, denkt mee
over de toekomst van het dorp
en volgt de ontwikkelingen ten
aanzien van de N201 op de voet.
“We hebben begrepen dat in de
discussie omtrent de provinciale verbindingsweg een tunnelvariant een optie zou kunnen zijn”,
aldus platformlid Jaap Meulstee.
“Wat ons betreft een optie die het
onderzoeken meer dan waard is.

ze goedgehumeurde energieke
artiest weet het publiek prima te
vermaken met een gezonde dosis
humor en een voortreffelijk stemgeluid! Ook zal er er een lekker
hapje aanwezig zijn voor iedereen die wordt aangeboden door
de Steupels sponsoren. De middag zal aanvangen om 14.00 uur
en zal tot 16.00 uur duren en bent
u welkom in Brinkzicht alwaar dit
weer wordt omgetoverd in een
Steupel ”Carnaval 2019” zaal.
De komende periode zullen wij
onze achterban dan ook raadplegen om tot een zo breed mogelijk
gedragen advies te komen richting Provincie en Gemeente.”

Gezond Wilnis
Gesprek
InVinkeveen is een bewonersplatWagenmaker 99
form dat als doel heeft de kloof
3648 KV Wilnis
tussen de gemeente en de bewo0297- 303 404
ners te verkleinen door de communicatie te verbeteren en transwww.gezondwilnis.nl
paranter te maken. Tijdens de
maandelijkse bijeenkomsten van
de leden van het platform zijn alle mogelijke actuele ontwikkelingen onderwerp van gesprek.
Hierbij kan gedacht worden aan
de plannen rond Marickenland,
het Zwanenpark, het Centrumplan, de Natuurvisie aangaande de Plassen, etc. Via de website
www.invinkeveen.nl worden de
inwoners van Vinkeveen, onder
andere middels prikkelende stellingen, uitgenodigd om de dia- De Ronde Venen – De fractie van
Ronde Venen Belang bracht tijloog aan te gaan.
dens de laatste raadsveergadering een motie in waarin zij duidelijk hun zorg kenbaar maakten
dat er voor de gemeente De Ronde Venen in 2021 wel eens een
nieuwe wet kon komen die de gemeente financieel wel eens in de
moeilijkheden zou kunnen brengen. Raadslid Anco Goldhoorn
verwoorden het zo: “Door de Omgevingswet, die in 2021 ingaat
gaan ook de bodemtaken over
naar de gemeente. De gemeente
wordt bevoegd gezag. Nu ligt het
bevoegde gezag bij de Provincie
Utrecht. Het bevoegde gezag is
verantwoordelijk voor de bodemtaken. Door het overgaan van de
bodemtaken kan dit een groot
financieel risico voor deze gemeente betekenen. Een risico dat
volgens Ronde Venen Belang veel
te groot is voor deze gemeente.
veilige Uithoorn/De Kwakel en Niemand kan namelijk garandeschrijf je in voor de 1e Lady’s Au- ren dat er op termijn ander beleid
komt ten aanzien van de bodemto Tour rally!!
Datum: zondag 19 mei, 11.00: kwaliteit. En als de bodemtaken
ontvangst met koffie en gebak, eenmaal zijn overgegaan op de
12.00: lunch met uitleg over de gemeente, hebben we geen enrally, 13.00: start Ladies Auto Tour kel recht van spreken meer.”
rally, 16.00: borrel en Prijsuitreiking, Inschrijfgeld is: €50,- per Toemaakgronden
persoon. De start en finish vinden “Toemaakgronden komen voor
plaats bij Geostick, aan de Am- in het veenweidegebied van
sterdamseweg 26, 1422 AD Uit- Utrecht en Zuid-Holland. Ze zijn
hoorn. Bij inschrijving vermelden sinds de middeleeuwen ontstaan
met hoeveel personen je deel- bij de vervening. Turfschippers
brachten als retourvracht stadsafneemt, merk en type auto
Voorkeur van deelname in klas- val, zand en mest mee en boeren
verspreidden deze toemaakmasieke, sportieve of cabrio auto’s.
En belangrijk: ‘ladies in good spi- terialen over het drassige veenrits only’!!! Schrijf je nu in via e- land. Vanwege het gebruik van
mailadres: LionsRallyUithoorn@ stadsafval zijn de veenweidepercelen met toemaakgronden vergmail.com

Eerste Uithoornse Lady’s autorally
tegen hartstilstand
Regio - Op zondag 19 mei a.s. organiseren de mannen van Lionsclub Uithoorn de 1e Lady’s Auto
Tour rally, een recreatieve toertocht waaraan alleen dames kunnen deelnemen, waar gezelligheid de boventoon voert en
waar alles gericht is op het goede doel: de Stichting AED. Het is
een recreatieve toertocht in onze omgeving met onderweg leuke opdrachten en een prijs voor
de winnaars. Bovendien is er een
originaliteitsprijs voor het mooiste teamplaatje van deelnemers
in het decor van hun auto, met
een voorkeur voor een klassieke-,
sportieve- en/of cabrio-uitvoering. De Stichting AED Uithoorn/
De Kwakel is een organisatie, die
het gebruik van AED’s bij hartstilstand promoot. Een Automatische Externe Defibrillator (AED)
is een draagbaar apparaat dat
het hartritme weer kan herstellen
bij een hartstilstand. Dit gebeurt
door het geven van een elektrische schok. Een AED is dan nodig
om het hart te resetten en weer
normaal te laten kloppen.
Om mensen in onze omgeving
die getroffen worden door een
hartstilstand een zo groot mogelijke kans te bieden om te overleven, is snelle en doeltreffende
hulp van levensbelang. De eerste

zes minuten zijn daarbij cruciaal.
Het plaatsen van AED’s op centrale plekken in onze gemeente
Uithoorn is een begin. Maar dat
is niet voldoende. De Stichting
AED Uithoorn/De Kwakel geeft
ook trainingen om mensen op
te leiden om een AED te kunnen
bedienen. Bovendien is het ook
noodzakelijk een fijnmazig netwerk op te zetten. Dat betekent
dat er een goed werkend oproepsysteem moet zijn en dat er voldoende mensen beschikbaar zijn
die de juiste actie kunnen ondernemen. Zij kunnen direct 112 bellen, beginnen met reanimatie en
de AED toepassen.
Voor meer informatie zie www.
stichting-aed-uithoorn.nl
Werk mee aan een voor ons hart-

Groeneveld is al jaar en dag een
gevestigde naam van de huisarts in Wilnis. Als zoon van Ad
Groeneveld werd het vak er
bij zoon Reinier met de paplepel ingegoten. Deze geboren en getogen Wilnisser studeerde aan de VU in Amsterdam en begon met werken in
zijn ouderlijk huis; slechts één
etage hoger bevond zich zijn
voormalige slaapkamer. “Dat is
leuk en bijzonder tegelijk’’, stelt
de huisarts die tegenwoordig
met vrouw en dochter in Ouderkerk aan de Amstel woont.
“Mijn oud-klasgenoten komen
nu bij mij in de praktijk. Ik vind
dat juist heel leuk. Zo blijf je
toch met elkaar in contact.’’ De
arts, die in zijn vrije tijd onderzoek doet naar verhalen uit de
Eerste en Tweede Wereldoorlog, geniet van de overgang
naar het nieuwe gezondheidscentrum. “Op de Nieuwjaarsreceptie ontvingen we veel complimenten en enthousiaste reacties’’, zegt hij. “Dat deed me
heel erg goed. Al met al heeft
het zeven jaar geduurd voordat
het plan voor het Gezondheidscentrum daadwerkelijk gerealiseerd was, maar dat is het absoluut waard. We hebben nu
mooie, ruime, lichte spreekkamers en alle disciplines bij elkaar. Nu iedereen gesetteld is,
gaan we die samenwerking verder uitbouwen. Het maximale is
nog lang niet bereikt.’’

Voor collega-huisarts Marijke
Kortmann voelt de ingebruikname van GezondWilnis vooral als een nieuwe uitdaging, die
nieuwe energie met zich meebrengt. “Na achttien geweldige jaren in het maatschap met
huisarts Kees de Vries, was het
tijd voor een nieuwe setting’’,
vertelt de arts die in haar vrije
tijd graag sport en reist. “Als
huisarts heb je niet veel doorgroeimogelijkheden op de carrièreladder en moet je je uitdagingen zoeken in andere dingen. Een overstap naar zo’n
prachtig gezondheidscentrum
is daar een mooi voorbeeld van.
In nieuwe samenwerkingen en
contacten met nieuwe collega’s
kunnen weer heel mooie din-

gen ontstaan, al zullen we ons
dorpse karakter altijd behouden.’’
Een andere manier waarop de –
in Boskoop geboren – huisarts
zichzelf blijft uitdagen, is de opleiding die zij volgt. “Ik doe nu
de Kaderopleiding voor Palliatieve Zorg’’, zegt zij. “Dat is de
specifieke zorg voor mensen in
hun laatste levensfase. Dat sluit
heel mooi aan op de zorgtaken
die wij als Wilnisse huisartsen
verrichten in het Johannes Hospitium. Mooi werk vind ik dat: je
komt heel dicht bij de mensen
en treedt werkelijk met hen in
contact. Dat geeft mij veel voldoening.’’
Huisarts Reinier Groeneveld

College neemt motie RVB over

Ronde Venen Belang
waarschuwt voor
nanci le strop

ontreinigd met diverse stoffen.
De laagdikte van toemaakdek varieert van enkele centimeters tot
maximaal 50 centimeter. De toemaakgronden worden in de bodemkaart van Nederland als een
apart deelgebied binnen het
veenweidegebied onderscheiden. De omvang van de zone is ca
6.000 ha. De Ronde Venen heeft
landelijk gezien een groot aandeel in deze 6.000 ha. De Rijksoverheid en de Provincie Utrecht
zijn hiermee bekend.
Verkiezingen
Aangezien er binnenkort verkiezingen zijn voor Provinciale Staten zal de toemaakdekproblematiek en de daaraan verbonden risico’s bekend moeten zijn bij de
vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten.
Het college heeft een onderdeel
van deze problematiek ook ingebracht bij het Manifest. Echter in
het Manifest van de VNG Utrecht,
een advies dat van alle gemeenten in Utrecht is, staat geen
woord vermeld over deze problematiek. Niet onlogisch, omdat
het in Utrecht eigenlijk alleen De
Ronde Venen betreft. Daarom is
het zaak dat de raad zich duidelijk uitspreekt m.b.t. deze problematiek om de Provincie te wijzen
op haar verantwoordelijkheid en
al de mogelijke financiële risico’s.
De Rijksoverheid is samen met
de Provincie Utrecht op dit moment wettelijk verantwoordelijk. Aangezien het voor het Rijk
slechts gaat om 6.000 ha is dit
voor het Rijk een bijzonder klein
probleem. Het is dus zaak ook het
kabinet en de Kamerfracties op

de hoogte te stellen van de in deze gemeente spelende toemaakdekproblematiek.”, aldus Anco
Goldhoorn. Wethouder Kiki Hagen begreep de zorg en gaf aan
het gesprek aan te gaan.

Cabaretliefhebbers
opgelet!
De Ronde Venen - Op zaterdag 9
maart speelt Cabaretpoel, 4 x leuk
in De Boei in Vinkeveen. In de Cabaretpoel spelen vier aanstormende cabarettalenten elk ongeveer 25 minuten. U ziet finalisten
en prijswinnaars van diverse cabaretfestivals. De Cabaretpoel, een
nieuw initiatief voor aanstormend
cabarettalent om zich aan het publiek te presenteren. Het is een
soort reizend cabaretfestival, maar
dan zonder competitie-element.
Een avondje Cabaretpoel is een
echte belevenis. Het is een zeer afwisselende avond met vier uiteenlopende cabaretgenres. Vier cabaretvoorstellingen voor de prijs van
één, met voor elk wat wils. Laat
uzelf verrassen door het talent
van de toekomst. Wie weet ziet u
wel de toekomstige Theo Maassen of de nieuwe Youp van ’t Hek.
In ieder geval ziet u vier keer iets
nieuws! Aanvang 20.30 uur. Reserveren via website www.deboeivinkeveen.nl of tel 0297-261734.
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Als dit geen bouwterrein was geweest was dit de kortste route geweest

Maandag was de toegang tot de Kom weer aardig te doen

Bewoners van de Kom in
Mijdrecht ‘zaten vast!’
Mijdrecht – “Iedereen begrijpt dat tijdens
de werkzaamheden aan de Kerkvaart er
enige overlast kon optreden. Maar het lijkt
mij dat het toch wel fijn geweest was als
er wat meer rekening gehouden was met
de bewoners van de Kom. Nu de Kerkvaart
verbreed en opnieuw bestraat wordt moeten de bewoners achterlangs (over het
bruggetje) naar de Dorpsstraat lopen, wat
voor de bewoners die moeizaam en/of met
een rollator lopen een hele uitdaging is.
Zij die toch proberen om via de korte route (Kerkvaart) de Dorpsstraat te bereiken
keren in de meeste gevallen gedesillusioneerd terug.
Waarom is er voor hen, langs het nieuwgebouwde Zonnehuis Majella, niet een
beloopbare doorgang gemaakt naar de
Dorpsstraat? “
Met deze en nog veel fellere reactie kreeg
onze redactie afgelopen week te maken. “
Hoe moet er een huisarts komen? Een ziekenauto? Of de lijkwagen? Er kan geen auto in of uit!” “En denk je dat de bewoners
zijn ingelicht, nou echt niet”.

Na op een donderdagmiddag zelf even
te hebben gekeken, begrepen we heel
goed dat de bewoners van de Kom, maar
nog meer hun verzorgers of familie, op zijn
zachtst gezegd ‘boos’ waren.

gen. Niet dat de aannemer dat niet wil, het
mag wettelijk niet. Het is een bouwplaats
en daar mag je niet lopen zonder toestemming en een bouwhelm. De aannemer is
daar verantwoordelijk voor en logisch dat
hij niet deze verantwoording neemt.
Niet te doen
“En wat gebeurt er dan als een bewoner, of
Met twee gezonde benen en een stel goe- bezoeker ten val komt? Wie is er dan verde ogen was het al een ramp, laat staan als antwoordelijk?
je oud bent. En zeker als je met een rolla- De gemeente? Zij geven de vergunning.
tor loopt, het was niet te doen. Met een rolstoel kon je het helemaal vergeten. En vol- Maandag beter
gens de borden het duurt maar liefst tot In het weekend was het volgens bewoners
15 maart. Contact met de gemeente. Per- nog steeds niet te doen. Maandagmiddag
soonlijk doorgegeven aan de burgemees- zelf weer even polshoogte gaan nemen en
ter. Hij zou er wat aan doen. Hij zorgde er dan lopend via de Julianalaan.
in ieder geval voor dat de hulpdiensten op En ja hoor, vanaf die kant kon je er nu in
de hoogte waren en dat zij hun weg weten. en uit. Met rollator, met de invalidewagen,
Voor de nog ter been zijnde bewoners en het kan.
een beetje voor de rollators werd de loop- Nu is het voor de ouderen wel een aarmat wat verbreed, maar een rolstoel bleef dig eind omlopen om in het dorp te koonmogelijk.
men, maar het kan en zoals één van de beEr is een heel makkelijk weg voor de bewo- woonster zei: “Ach nu lukt het en ik zeg alners, langs de nieuwbouw van het Zonne- tijd maar, het moet eerst een rommel worhuis, maar bij navraag bleek dat niet te mo- den voor het opknapt”.

Het duurt maar liefst tot 15 maart

Klinkt goed maar is voor mensen die slecht ter been
zijn een heel eind om

Je moet er toch niet aan denken als je hier instapt, lopend of
met de rollator
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Cursussen bij de Paraplu
Mozaïeken

Discriminatie en racisme zijn
volstrekt onacceptabel
van de berichtgeving in het AD.
De fractie vraagt het college onder meer of ze contact heeft gehad met de betreffende spelers,
de trainer en het bestuur van Argon over de situatie. En of het college net als PvdA/GroenLinks van
mening is dat deze uitingen volstrekt onacceptabel zijn. Verder
wil de fractie weten of het college
de reactie van het bestuur van Argon adequaat vindt en hoe zij het
gesprek hierover verder gaat voeren. Als laatste wil de fractie weMijdrecht - De fractie van PvdA/ ten of het college bereid is om afGroenLinks is ontzettend ge- spraken te maken met (sport-)verschrokken door de berichtgeving enigingen om dit soort situaties
in het AD over racistische uitspra- in de toekomst te voorkomen.
ken die gedaan zijn door een trainer van SV Argon. Naar aanleiding Inclusieve gemeente
hiervan is het hele voetbalteam De fractie van PvdA/GroenLinks
opgestapt. Het bestuur SV Argon vraagt het college van de genam aanvankelijk genoegen met meente De Ronde Venen al tijeen berisping, maar beraadt zich den om met beleid te komen om
nu op verdere stappen.
racisme en discriminatie tegen te
Fractievoorzitter Pieter Kroon: gaan. Uitsluiting en discriminatie
“Het is volstrekt onacceptabel op basis van huidskleur, geslacht,
dat dergelijke racistische uitspra- seksuele oriëntatie, religie, beperken gedaan worden. En dat ook king of leeftijd behoren namelijk
nog eens door een trainer van nog steeds niet tot het verleden.
een voetbalclub, iemand met een Het college vond dat in het vervoorbeeldfunctie. Je moet je thuis leden nooit nodig. De gemeente
kunnen voelen bij een sportver- moet hier wat PvdA/GroenLinks
eniging en niet uitgesloten wor- betreft alert op zijn en hierover
den. Tegen racisme en discrimi- in gesprek gaan met sportvereninatie moet adequaat opgetreden gingen, scholen en (maatschapworden!”
pelijke) organisaties. Het is ook
belangrijk dat er goede afspraSchriftelijke vragen
ken gemaakt worden, zodat situDe fractie van PvdA/GroenLinks aties zoals bij SV Argon zich niet
heeft schriftelijke vragen gesteld meer voordoen. En wanneer die
aan het college van Burgemeester zich wel voordoen, er snel en adeen Wethouders naar aanleiding quaat gereageerd wordt.

Wandelaars maken zich zorgen
over natuurwandelpad
Mijdrecht – Het mooie wandelpad dat loopt achter de dijk van
Bozenhoven richting Wilnis (of te
wel het pad tussen de Veenweg
in Wilnis lopend naar de Rondweg in Mijdrecht), is voor veel
wandelaars een prachtig mooi
natuurwandelpad. Nu wordt er
in de wandelgangen gesproken
over plannen om ook dit mooie
pad te asfalteren en geschikt te
maken voor fietsers. Wij vroegen wethouder Alberta Schuurs (
VVD) wanneer deze plannen aan
de orde komen. Alberta liet ons
direct het volgende weten:
“Goed dat je deze vraag stelt.
Dat geeft de mogelijkheid wellicht wat onrust bij de wandelaars
weg te nemen. Wat is de situatie?
Twee weken geleden hebben we
als college besloten onderzoek te
doen naar de herinrichting van
het gedeelte van de spoorbaan
tussen N212 en de Rondweg in
Mijdrecht. De gemeenteraad
heeft eind vorig jaar hier ook geld
voor beschikbaar gesteld. Op korte termijn beginnen we met het
opstellen van een ontwerp voor
dit gedeelte van de voormalige spoorbaan. Inwoners zijn van

harte uitgenodigd hierover mee
te denken en hun ideeën naar voren te brengen. Ik wil de bezorgde wandelaars dan ook van harte uitnodigen deel te nemen, dan
wordt hun inbreng meegenomen. Als de onderzoeken zijn afgerond, worden de uitkomsten
voorgelegd aan de gemeenteraad. Ik ben me zeer bewust van
de kwaliteiten van het pad. Goed
om te vermelden is dat uitgangspunt is dat de cultuurhistorische
waarde behouden moet blijven.
Daarnaast willen we als gemeente het fietsgebruik stimuleren;
dit is een doelstelling uit het Beleidsplan Verkeer 2017–2021. Deze route vormt een aantrekkelijk
en veilig alternatief voor de route langs de Industrieweg. Het onderzoek richt zich er onder andere op hoe we dat op een goede
manier kunnen combineren”, aldus de wethouder. Op de vraag
wanneer en hoe de burgers dan
werden uitgenodigd om mee te
praten was het antwoord: ‘dat
duurt nog wel een paar maanden
en tegen die tijd wordt dat via
de bekende kanalen bekend gemaakt. Wordt vervolgd.

Primera De Jong weer
terug op oude stek
Mijdrecht - Na ruim vijf maanden
in een noodwinkel in winkelcentrum De Lindeboom te hebben
gebivakkeerd, is Primera De Jong
weer terug op de bekende plaats.
Vrijdag 22 februari is de geheel
vernieuwde winkel door eigenaar
Hans de Jong en zijn team feestelijk heropend en in gebruik genomen. De winkelruimte is een
poos gesloten geweest wegens
de lopende verbouwing, van het
passagedeel en de ingang van
het winkelcentrum aan het Burgemeester Haitsmaplein. Dat
laatste is in detail nog niet helemaal klaar, maar inmiddels al wel
opengesteld voor bezoekers van
het winkelcentrum. De Jong en
zijn medewerkers zijn blij met de
verbouwde winkel waarin een
nieuwe vloer is gekomen, een
verhoogd plafond, airco, afzuiging en een extra rolluik om sigaretten veilig(er) achter op te bergen. Verheugd is men ook over
het nieuwe en lichte interieur dat
bovendien meer ruimte biedt om
artikelen overzichtelijker en beter
onder de aandacht te brengen.
Daarnaast is het mogelijk om het
toch al brede assortiment verder
uit te breiden. Primera De Jong
staat bekend om zijn omvangrijke assortiment rookwaren, zoals sigaretten, shag, elektrische
(…) sigaretten, (pijp)tabak, pijpen en een uitgebreide collectie
binnen- en buitenlandse sigaren
(short fillers, long fillers en Hajenius), maar ook tijdschriften, boeken, wens- en cadeaukaarten, cadeau- en kantoorartikelen, artikelen voor internet, telefoonkaarten enzovoort, enzovoort. Tevens
is er een PostNL agentschap en
kunt u er uw OV-chipkaart opladen. Wie een gokje wil wagen is
bij Primera helemaal aan het goede adres met onder meer krasloten, staatsloten, de lotto en de toto. Kortom Primera De Jong heeft
nu nog meer te bieden dan voor
de verbouwing.

Kampen; sigaren die nog echt
in Nederland worden gemaakt.
Maar dat merk heeft ook nog koffie en thee en dat willen we onze klanten laten proeven,” zegt
Hans die deze dag samen met
zijn vrouw Chelly voornamelijk
‘de PR’ verzorgde. Zijn team van
medewerkers bemoeide zich met
de commerciële activiteiten. “We
hebben er lang op moeten wachten, maar we zijn weer terug op
onze oude stek. Dat had eigenlijk al in juli vorig jaar gemoeten,
maar omdat de eigenaar van het
winkelcentrum en het kerkbestuur van de Janskerk het eind
2017 niet eens konden worden
over de uitbreiding van de Boni, ging er veel tijd verloren met
de verdere verbouwing. Nadat
het probleem was opgelost konden de bouwers verder. Dat kost
je zomaar een aantal maanden.
Maar dat is achter de rug en nu
staan we met een uitgebreid assortiment weer klaar voor onze klanten. De noodwinkelruimte houden we nog even aan om
daar overtollige spullen en dat
wat we niet meer gebruiken aan
interieur in op te slaan. Een deel
van het oude interieur gebruiken
we voor in het magazijn. Wat we
overhouden gaat naar de ruimte
van de noodwinkel en dat laten
we later weghalen. Fijn is dat we
dus ook ons magazijn en de ruimte om koffie te drinken opnieuw
kunnen inrichten. Wat dat betreft
is er nog wel het nodige werk te
doen,” aldus Hans die intussen
een vers ‘saffie’ opsteekt. Hij is 75
jaar, maar nog vief genoeg om de
zaak zolang hij wil en kan samen
met zijn team voort te zetten. Nu
met nog veel meer plezier in de
geheel vernieuwde winkel waarbij hij hoopt dat verloren klanten (voornamelijk rokers en degenen die een gokje willen wagen) weer bij hem zullen terugkeren. Die heeft hij gemist omdat
de Primera vanaf het Burg. Haitsmaplein een poosje niet bereikGemakszaak
baar was. Maar dat kan nu weer
Tijdens de feestelijke herope- goed gemaakt worden. Hans: “Wij
ning konden klanten naar wens hebben een soort ‘gemakszaak’.
een kopje koffie of thee krijgen. Daar moet je als klant gemakke“Daarmee zijn we ingehaakt op lijk en zonder dralen naartoe kunde oorsprong van de tabakshan- nen, zonder te hoeven omlopen.
del waarbij heel vroeger ook kof- Als je dat ‘gemak’ weghaalt kost
fie en thee werden verkocht. Een dat veel klanten. Dat heb ik vostukje geschiedenis dat we even rig jaar gemerkt. Nu zijn we weer
laten herleven. Zo hebben wij si- back in business en dat moet zich
garen van het merk Olifant uit dus lonen.”

Winterstamppot-avond
in de Springbok
De Hoef - Op vrijdag 15 maart
organiseert de stichting vrienden Antoniuskerk de gezellige en
sfeervolle stamppotavond. Deze gezellige avond begint vanaf
18.00 uur en voor een ieder is er
een welkomstdrankje. Voor € 25,kunt u kiezen uit drie verschillende maaltijden: boerenkool met
worst, hutspot met stoofvlees of
andijviestamppot met gehaktbal-

letjes Tijdens deze avond kunt u
genieten van muziek die wordt
verzorgd door shanty & zeemanskoor De Turfschippers.
U kunt zich voor deze avond opgeven bij Tiny Röling (0297593292 / 06-54690330 of bij Henny Kandelaar (0297-593532) We
verzoeken u om dit voor 8 maart
te doen. Ook aan de jongeren
wordt deze avond gedacht; vanaf

19.30 uur wordt er een darttoernooi georganiseerd door Leon
Rademaker. Er kunnen maximaal
24 deelnemers hieraan meedoen
en graag vooraf aanmelden bij
Leon. Wij hopen dat er veel mensen zullen komen, want op deze
manier kunnen we met elkaar onze mooie kerk in de Hoef behouden. Bent u helaas verhinderd
maar wilt u toch een gift geven?

Dan kunt u dit doen op rekening:
NL36 RABO 0102.2413.84 t.n.v.
Stichting Vrienden Antoniuskerk
te De Hoef Er zijn een aantal personen die helaas niet meer aan
de organisatie kunnen meewerken en daarom zijn wij naarstig
op zoek naar personen die voor
de Hoefse bevolking hun steentje willen bijdragen en zich willen
aanmelden bij deze stichting.

Wilnis - In deze workshop Mozaieken, ga je aan de slag met uitsluitend voorgevormde mozaïeksteentjes. In allerlei kleuren, maten en vormen kun je prachtige
werkstukken maken, zoals de foto ook laat zien! Er is veel materiaal c.q. kleuren om je compositie
van te maken. De keuze bestaat
uit een vlinder, een heksenbol,
een kegelvorm of een uil. Bij de
uil en vlinder wordt gebruik gemaakt van een MDF ondergrond.
Datum: 9 maart 2019 van 09.0013.00 uur

want je weet nooit van tevoren
waar die reis naar toegaat. Je ervaart al gaandeweg de behoefte om op elkaar af te stemmen,
wat een organisch proces is. In
twee dagdelen gaan we op stap
met onze stem waar ons hele lijf
aan bijdraagt als klankkast. De 1e
dag ligt de nadruk meer op rustige meditatieve klanken en de 2e
dag meer op ritmische klanken.
Soms maken we daarbij gebruik
van eenvoudige (percussie) instrumentjes. Data: 16 en 23 maart
2019 van 10.30-12.30 uur

Portrettekenen en schilderen
Deze cursus is toegankelijk voor
zowel beginners als gevorderden. Tijdens de cursus leer je de
opbouw van het tekenen van een
portret om dit vervolgens op te
zetten en te schilderen in acrylverf op een doek of paneel van
jouw keuze in overleg met de docent. Data: 12-03 t/m 23-04-19, 7
dinsdagen van 13.30-16.00 uur

Kennismaking met Golf
In deze cursus maakt u onder leiding van de golfleraren Jacques
en Frits kennis met de golfsport.
Wie wil dat nu niet? Bewegen en
genieten in een geweldige omgeving. U krijgt in 5 lessen de beginselen van de golfsport onder
de knie. U zult gegrepen worden door het plezier dat deze
sport voor jong en oud met zich
meebrengt. Begin nu met beweDuits
gen en pak deze kans! U zult verGa je graag naar Duitsland op va- steld staan van het plezier wat u
kantie of gewoon voor gezellig beleeft. Adres uitvoering cursus:
winkelen? Heb je moeite met de Bovendijk 16A, 3648 NM Wilnis.
taal en wil je er beter mee uit de Data: 19-03-19 t/m 16-04-19 op
voeten kunnen, dan is deze basis- dinsdag van 10.00-11.00 uur
cursus Duits helemaal voor jou. In
deze cursus leer je veel basisvaar- Aanmelden kan rechtstreeks via
digheden van de Duitse taal.
de website op www.stichtingpaData: 14-03-19 t/m 09-05-19 van raplu.nl. U kunt het programma19.00-20.30 uur
boekje met inschrijfformulier ook
afhalen bij de Paraplu. Het ingeMuzikaal improviseren
vulde inschrijfformulier levert u
Improviseren is een fascineren- daar ook weer in. Het adres is Piede vorm van muziekbeoefening ter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via
vooral als je met meerdere samen onze email info@stichtingparabent. Het is een ontdekkingsreis, plu.nl kunt u terecht voor vragen.

LEZERSPOST

Opknappen? Oké. Maar moet het zo?
Hoe gaan wij met onze oudere om in de gemeente de Ronde Venen. Dan wordt de kerkvaart ter hoogte van de Kom op
het van Wieringenplein afgesloten. Daar is natuurlijk niets mis
mee, zei het alleen dat je nu als
je een scootmobiel hebt er niet
meer uit kan. Waarom niet eerst
de ene kant afmaken en dan de
andere kant, nee nu moet alles gelijk open gebroken worden. Het is een schandaal, totaal
geen medeleven met de bewoners veelal op hoge leeftijd.
Hoe moeten zij nu naar de winkels, gewoon maar even omlopen, of ze nog zo goed ter been
zijn om zo een eind om te moeten lopen. En de bewoners die
een scootmobiel hebben komen er nu helemaal niet meer
uit. Brandweer en of Ambulance vergeet het maar die kunnen het van Wieringenplein niet
meer op. Maar ja het maakt niet
uit er wonen toch alleen maar
bejaarden?????? Ik snap er echt

niets van, en als je de gemeente er naar vraagt, ja dan zeggen
ze het is niet goed gegaan, nee
dat snappen wij ook wel, maar
er wordt ook niets aan gedaan.
Hoezo als je oud bent hoef je
geen boodschappen te halen
toch.
Ook geen briefje van de gemeente en of de aannemer met
een mededeling wat ze allemaal
gaan doen.Alleen een bord aan
het begin van de kerkvaart met
de mededeling fietsers en voetgangers omlopen. Nee neem
dan maar een voorbeeld aan
BeBouw Midreth, die houden
de bewoners goed op de hoogte van de gang van zaken petje
af. Ik zelf heb vandaag een vrije
dag moeten nemen omdat ik
vanmorgen niet met mijn auto van het terrein af kon en dus
niet naar mijn werk kon. Zonde
van mijn vrije dag. Ik moest dit
echt even kwijt.
Marja Schipper

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

Lang leve de wulp!
Waar in China een kleine
maand geleden luidruchtig de
overgang van het jaar van de
hond naar het jaar van het varken werd gevierd, hebben vogelliefhebbers zo hun eigen
feestjes. Op 1 januari ging het
jaar van de huiszwaluw geruisloos over in het jaar van de
wulp. Beide vogelsoorten hebben het moeilijk. Zo liep het
aantal huiszwaluwen in Nederland sinds begin jaren zeventig fors terug, volgens sommige metingen met wel 80%. Wat
hiervan precies de oorzaak is,
is niet helemaal duidelijk, maar
deze insecteneter bij uitstek
heeft natuurlijk te lijden onder de algemene afname van
het aantal insecten dat steeds
zorgwekkender wordt. Merkwaardig genoeg gaat het sinds
de eeuwwisseling juist weer
wat bezig met deze huisvriend.
Aan ons zal het niet liggen: de
beestjes hebben inmiddels al
een tiental nesten onder onze dakgoten gebouwd. Ook
dit jaar zijn ze weer welkom,
al zullen ze wel enige herstelwerkzaamheden moeten verrichten.
Maar dat is verleden tijd, inmiddels zijn we in het jaar
van de wulp beland. Voor deze vogel is Nederland een belangrijke thuishaven, zowel in
de broedtijd als daarbuiten.
Sinds begin jaren negentig is
het aantal broedparen zo ongeveer gehalveerd, dus echt
goed gaat het wat dat betreft
niet met het beestje. Veruit de
meest favoriete broedgebieden zijn de veengebieden in
Overijssel rond de Weerribben
en natuurlijk de Waddeneilanden, maar ook in onze omgeving kunnen we ze vinden. De
teruggang in het aantal broed-

paren in landbouwgebieden
zouden we kunnen verklaren
door de intensivering van de
landbouw, maar dat kan haast
niet het hele verhaal zijn aangezien het aantal broedparen
op de Waddeneilanden ook
achteruit gaat. Juist om dat
soort vragen te beantwoorden
is het jaar van de Wulp uitgeroepen, zodat vogelonderzoekers en vogelliefhebbers een
jaar lang extra onderzoek en
tellingen gaan doen naar deze mooie vogel. Merkwaardig
genoeg neemt het aantal wulpen in Nederland buiten het
broedseizoen juist gestaag toe,
ook al zo’n raadsel waarvoor
nog geen verklaring gevonden
is. Gelukkig kunnen we hem in
onze omgeving nog steeds zomer en winter vinden. Je moet
wel goed kijken en een verrekijker is vaak ook wel handig, want het is een schuwe
vogel. Het helpt dan weer wel
dat het de grootste steltloper
van ons land is, dus je ziet hem
niet gauw over het hoofd. Het
meest kenmerkende is uiteraard zijn lange snavel die parmantig naar zijn gulp wijst, dus
duidelijk neerwaarts gebogen.
In de vlucht lijkt hij te proberen die snavel toch horizontaal
te houden, waardoor het lijkt
alsof hij zijn hoofd extra omhoog houdt. En als je zijn geluid hoort, een wat melancholiek koer-lie dat met een beetje geluk steeds sneller en met
een mooie triller erin herhaald
wordt, dan weet je het helemaal zeker. Laten we hopen
dat we er veel exemplaren van
zien dit jaar.
Sep Van de Voort,
IVN natuurgids
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Woondromen voor jong en oud
gaan we zelf oplossenraar!

IVN-lezing over de Lepelaar
Regio - Hoe gaat het met de lepelaars in Europa en met name
in Nederland? De lepelaars die
in Nederland broeden overwinteren op verschillende plekken.
Een deel trekt helemaal naar Mauretanie en Senegal in West Afrika. Maar meer en meer lepelaars
overwinteren in Spanje en Portugal. En hoe zit het dan in Nederland? Broeden lepelaars altijd op
dezelfde plek? Waar halen ze hun
voedsel vandaan? Doen mannetjes en vrouwtjes hetzelfde? Allemaal vragen waarop we antwoorden proberen te vinden door de
lepelaars kleurringen om te geven en te zenderen. Iedere lepe-

laar krijgt zijn eigen kleurringcombinatie. Zo worden het individuen en daarmee kunnen we
ze volgen door de jaren heen van
broedgebied naar overwintersgebied en weer terug. Petra de Goeij, bestuurslid van de Werkgroep
Lepelaar, komt u hier binnenkort
meer over vertellen. De lezing is
op dinsdag 5 maart, van 20.00 tot
22.00 uur, in het NME-centrum De
Woudreus. De zaal is open vanaf
19.45 uur. Er wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd van €2.50.
Voor meer informatie: Gerda Veth
0297-263656/06-13205061. Zie
ook de website: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

De contactlensweken
van Sijbrants & van Olst
Regio - Gezocht: ogen die willen
vergeten dat ze lenzen dragen.
Heb je altijd al eens contactlenzen willen dragen? Verziend, bijziend, leesproblemen of cilinders,
het maakt niet uit. Bijna iedereen
kan contactlenzen dragen. Wij
helpen je bij de juiste keuze en
hebben extra aandacht voor het
comfort, want een goede contactlens voel je niet zitten. Wij willen dat u een geweldige eerste
ervaring heeft en daarom bieden
wij u de kans om zachte dag- of
maandlenzen gratis te proberen,
en zelf te ervaren hoe ze uw zicht
kunnen veranderen.

-

-

Geen hinderlijke spetters, dus
altijd een helder zicht ongeacht de weersomstandigheden.
Nooit meer last van beslagen
glazen.

Bewegingsvrijheid
Contactlenzen geven u de bewegingsvrijheid om een actief en
sportief leven te leiden.
- Lenzen zijn veel lichter en dus
minder hinderlijk dan het dragen van een bril.
- Zitten niet in de weg wanneer
u een helm of iets anders op
uw hoofd draagt tijdens het
sporten.
Beter zien
Kom eens langs in de winkel of
Contactlenzen bewegen mee bel voor een afspraak. De conmet uw ogen en zorgen zo voor tactlensweken zijn van 1 t/m 16
een helder, scherp en volledig maart. Tijdens deze weken berezichtveld, of u nu recht vooruit kenen wij geen aanmeetkosten
of opzij kijkt. Zo ontgaat u niets; t.w.v.€65,00*
waar u ook kijkt, u heeft altijd een (*vraag naar de voorwaarden)
scherp, direct en helder zicht.
U ziet alles helder, zelfs met wei- Sijbrants & van Olst Optiek
nig licht.
Dorpsstraat 32 Uithoorn 0297- Geen hinderlijke spiegelingen 540777. Sluisplein 1,Ouderkerk
of vervormingen die u met aan de Amstel 020-4966082
een bril wel heeft.
www.designbril.nl

Bridgevereniging
Vinkeveen
Vinkeveen - De scores aan de diverse tafels liepen nogal uiteen
met hoge en betrekkelijk lage
percentages als gevolg. Afwisselende spellen, met een score van
66,25% voor Joke en Aart, die
goed op dreef waren en daarmee

de eerste plaats bezetten. Gerrie
en Marijke, de toppers van vorige week, bleven daar vlak achter met 64,38%. Corry en Dorette bleven bovenin meedraaien
met 61,38%. Herman en Bram ,
net zo solide als vorige week, met
56,25% keurig vierde.
Anneke en Ties en Bart en Tineke
, vorige week nog gedeeld zesde,
hadden een moeilijke middag en
zakten deze keer wat weg.

Conferentieboten ‘ de Ouwehoeren’ bij
zandeiland 2 volgende week verwijderd
Vinkeveen - De conferentieboten die sinds dit weekeinde bij
zandeiland 2 in de Vinkeveense
Plassen liggen worden volgende week donderdag verwijderd.
Daarover zijn afspraken gemaakt
met de ondernemer. Eerder verwijderen van de boten is helaas
niet mogelijk omdat er geen sleper beschikbaar is en naar een
locatie wordt gezocht. Dat deze woonboten bij het zandeiland
lagen was bij weinige bekend.
Maar dit weekend kwam het aan
het licht en al snel was duidelijk
dat dit twee oude seks-boten van
het Utrechtse zandpad waren.
Zondagavond was het eerste bericht al in onze mailbox: “Wordt
ons zandeiland het Vinkeveense
Zandpad?” en “ wanneer komen
de ‘bewoonsters”. Bij navraag bleken de woonboten werkelijk afkomstig van het voormalige
Zandpad in Utrecht. De seks bo-

ten werden een vijftal jaar geleden op last van de Utrechtse burgemeester gesloten wegens vermeende mensenhandel. De boten zijn verkocht, en de koopster
uit Utrecht wil er nu in de Vinkeveense plassen conferentieboten
van maken. Vergaderruimten. Deze kunnen dan per dagdeel worden gehuurd.

drukt dat het initiatief past in het
streven om activiteiten op de Vinkeveense Plassen toe te staan die
inkomsten opleveren. ,,Die inkomsten hebben we hard nodig om de Plassen goed te kunnen beheren. De gemeente Amsterdam draagt op dit moment
nog bij aan het onderhoud van
de Vinkeveense Plassen, maar dat
stopt op termijn. Om het onderPositief
houd van de Plassen te kunnen
De gemeente De Ronde Venen betalen en het gebied aantreken het recreatieschap kijken posi- kelijk te houden voor recreanten,
tief tegen het plan aan om de bo- staan we positief tegenover actiten een plek te bieden in de Vin- viteiten die geld opleveren en die
keveense Plassen. Maar de onder- samengaan met de recreatiemoneemster is wat al te vlot geweest gelijkheden. Uiteraard houden
om de boten reeds naar hun plek- we daarbij de natuurwaarden van
je te laten slepen. Het vergun- het gebied scherp in de gaten.’’
ningsproces moet nog worden
doorlopen, daarom is het afme- Aantrekkelijke omgeving
ren van de boten op dit moment De ondernemer wil de boten geniet toegestaan. Wethouder Al- bruiken als vergader- of confeberta Schuurs (Recreatie) bena- rentieruimte in een aantrekke-

lijke omgeving. Het gaat om gebruik overdag. Er komen geen
overnachtingsmogelijkheden en
geen horecafaciliteiten. De vergunning die wordt aangevraagd
geldt voor een periode van een
jaar. Tijdens dat jaar wordt gekeken of het gebruik van de conferentieboten goed samengaat
met het recreatief gebruik van de
Vinkeveense Plassen.
De ligging van de boten past niet
in het bestemmingsplan. Daarom
is door de ondernemer een ruimtelijke verkenning aangevraagd
en bekijkt het college of voor deze activiteit een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan kan worden
verleend. Daarvoor wordt onder
andere met de provincie Utrecht
overlegd. Pas als een vergunning
is verleend en gepubliceerd, kunnen de conferentieboten worden
afgemeerd.

Het InwonersCollectief DRV
heeft een informatieavond
in Abcoude georganiseerd
voor senioren met een woondroom. Mooi was het om te
zien dat daar een inwoonster
van Baambrugge, met een gerespecteerde leeftijd, enthousiast stond te pitchen voor
haar woonwens. Zij zou graag
haar oude dag willen doorbrengen in een wooncomplex
met gelijkgestemden senioren.
Waar zorg en veiligheid vanzelfsprekende zaken zijn. Bovenal wil zij dat haar medebewoners de gezelligheid met elkaar willen zoeken en dat de
eenzaamheid buiten de deur
blijft en zelfs niet om de hoek
komt kijken. Een prachtig uitgangspunt en realistische kijk
op haar toekomst. Dat deze inwoonster dat allemaal niet in
haar ééntje kan gaan realiseren
lijkt een duidelijk verhaal. Het
geeft ons dan ook veel voldoening om dit soort inwonersinitiatieven een handje te helpen.
Het geven van een podium is
een belangrijke eerste stap. Inwoners hebben namelijk vaak
hele mooie ideeën, maar om
zo een idee echt tot een initiatief te laten komen is vaak eerst
een luisterend oor nodig. Daarna samen optrekken is vaak
het steuntje in de rug wat nodig is om samen door te gaan
met vervolg stappen. Het helpt
natuurlijk als je merkt dat jouw
wens door nog veel meer inwoners wordt gedeeld. Dat geeft
extra energie. Op de avond zelf
waren ruim vijftig belangstellenden die zeer enthousiast
zijn over de plannen. Een groot
deel heeft zich verbonden met
elkaar. Na het krantenartikel in
deze krant zijn er bij het InwonersCollectief DRV nog veel reacties binnen gekomen van inwoners die graag willen aanhaken bij deze beweging om gezamenlijk wooncomplexen te
gaan neerzetten voor senioren. Men wil aanhaken bij de al
bestaande initiatieven of inwoners die het zeker zien zitten
om aan te haken maar toch liever in Mijdrecht, Wilnis of Vinkeveen zo een mooi woonproject gerealiseerd willen zien.
Zij kwamen met de vraag of
het mogelijk was om zelf een
wooninitiatief in de eigen omgeving op te starten. Natuurlijk
is dat mogelijk. Het InwonersCollectief DRV wil inwoners in
deze kernen ook graag met elkaar verbinden om een wooninitiatief met elkaar op te gaan
starten. We doen hierbij dan
ook een oproep aan inwoners
in alle kernen om zich vooral te
melden als men graag in een
senioren wooncomplex van
de toekomst zou willen gaan
wonen. Bij voldoende belangstelling wil het InwonersCollectief DRV in andere kernen
ook graag over dit onderwerp
informatiebijeenkomsten organiseren. InwonersCollectief
DRV helpt graag een handje en
biedt graag een podium. Ook
is het InwonersCollectief DRV
in gesprek met partijen in het
land die al wat meer ervaring
hebben met dit soort inwoners
wooninitiatieven. Zij willen en
kunnen hun ervaring delen.
Mogelijk dat dit de woondromen van de inwoners weer een
stukje realistischer kan maken
en een stap verder kan laten
zetten. Het is duidelijk dat dit
veel heeft losgemaakt en dat
de vraag naar dit soort complexen bij senioren groot is.
Wij kregen echter ook nog reacties uit een andere hoek.
Er kwamen namelijk reacties
van inwoners bij ons binnen
met een sociale duurzame milieuvriendelijke groene woondroom. Dus niet een specifieke
woonwens voor senioren maar
voor iedereen die respect heeft
voor de medemens en zijn omgeving. Deze geluiden kwamen uit verschillende kanten
op ons af en het InwonersCol-

lectief DRV heeft deze gelijkgestemde milieubewuste sociale
inwoners, die gezamenlijk een
hele mooie toekomst woondroom hebben, bij elkaar gebracht. We hebben ze uitgenodigd voor een bak thee en zo
zijn wij en zij met elkaar in contact gekomen. De initiatieven
blijven van de inwoners maar
InwonersCollectief DRV blijft
graag betrokken. Al snel werd
duidelijk dat deze inwoners
een gezamenlijke missie hebben en kwamen er plannen op
tafel. Enthousiast werd er kennis en ervaring uitgewisseld.
Allen willen wonen op een plek
waar nagedacht is over duurzaamheid en sociale cohesie van bewoners hoog in het
vaandel staat. Waar wonen en
werken een feest is.
Wanneer je kiest voor duurzame maatregelen om je huis
energiezuinig te maken, denk
je misschien niet direct ook
aan mooier wonen. Daar denkt
deze groep enthousiaste inwoners heel anders over. Zij willen een duurzaam paradijselijk
woondroomdorp gaan bouwen. Dus geen woningbouw
die nu overal uit de grond gestampt wordt. Deze groep wil
woningen die zo veel als mogelijk gebouwd gaan worden met natuurlijke materialen. Wat te denken van bijvoorbeeld grasdaken. Deze isoleren niet alleen goed, maar vergen ook weinig onderhoud
en geven de wijk een landelijk aanzien. Verder zijn ze het
er over eens dat het woongebied niet alleen voor mensen,
maar ook voor planten en dieren een aantrekkelijke plek
moet zijn. Denk bijvoorbeeld
aan het gebruik maken van
inheemse planten die weer
goed zijn voor insecten, vogeltjes, egels enz. Gevarieerde tuinen met een grote biodiversiteit. Hier gaan mensen wonen
die meer delen dan alleen een
straatnaam. Hier gaan sociaal
en maatschappelijk betrokken
mensen wonen die geven om
onze aardbol en hun directe
omgeving.
In een vervolg bijeenkomst,
waar zelfs een TV ploeg van
de VPRO even kwam mee kijken, werden al mooie woondromen onderling gepresenteerd. Afgesproken is dat zij nu
samen een stap verder gaan
zetten. Samen nadenken over
hoe energie- en watergebruik
verlaagd kunnen worden. Hoe
de natuur natuurlijker gebruikt kan worden. Zij willen
gaan bouwen aan een ecologische woondroom die een goed
thuis biedt, niet alleen voor
mensen maar voor alle fauna
en flora. Natuurlijk bouwen is
hun motto! Op zo een plek willen waarschijnlijk veel meer inwoners van De Ronde Venen
wel wonen? Daar hoef je toch
geen dromer voor te zijn!
Deze groep wil hun droom
graag met uw delen.
Heeft u interesse in deze mooie
woondromen en heeft u wellicht iets toe te voegen laat het
weten aan het InwonersCollectief DRV! Zij zorgen dat u informatie krijgt over deze mooie
inwonersinitiatieven en dat u
in verbinding komt. Samen komen we verder.
Het InwonersCollectief DRV
krijgt steeds meer inwoners in
haar bestand met verschillende thema’s als aandachtsgebied zoals wonen, groen, energie neutraal, OV e.d. In die zin
gaat het dus goed met de verbinding van inwoners en groeit
de inwonersbeweging steeds
meer uit tot een energieke samengestelde groep. Schroom
niet om u aan te melden als u
deze beweging ondersteund.
Stuur een email en geef daarbij aan in welk wooninitiatief
of andere activiteit u geïnteresseerd bent naar: drv@inwonerscollectief.nl
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Afsluiting N201 door onderhoud aan
Amstelaquaduct en Waterwolftunnel
Regio - De provincie Noord-Holland voert van 7 tot en met 10
maart 2019 onderhoud uit aan
het Amstelaquaduct (tussen de

gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten
Aalsmeer en Haarlemmermeer).

Het verkeer op de N201 wordt in
de avond en nacht omgeleid en
moet rekening houden met enige vertraging. De N201 wordt ter
hoogte van het Amstelaquaduct
afgesloten van donderdagavond
7 maart 20.00 uur tot vrijdagochtend 8 maart 05.00 uur. Het verkeer tussen de Middenweg Bovenkerkerpolder in Uithoorn en
de aansluiting met de N196 in De
Ronde Venen wordt met gele borden omgeleid via de Amsterdamseweg en de N196 (en vice versa).
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt van
vrijdagavond 8 maart 19.00 uur
tot zaterdagochtend 9 maart
06.00 uur en van zaterdagavond
9 maart 19.00 uur tot zondagochtend 10 maart 06.00 uur afgesloten. Het verkeer op de N201 wordt
met gele borden omgeleid tussen
de Legmeerdijk in Aalsmeer en de

aansluiting met de Fokkerweg in
Haarlemmermeer.
Werkzaamheden
Voor de veiligheid en doorstroming moeten het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel regelmatig worden onderhouden.
De wanden en markeringen worden gereinigd, de veiligheidsmiddelen worden gecontroleerd en
er vindt een brandpreventieonderzoek plaats. Ook wordt zwerfvuil verwijderd en wordt de riolering gecontroleerd. Drie keer
per jaar is het noodzakelijk om
het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel volledig af te sluiten.
Dit om de veiligheid van het onderhoudspersoneel te waarborgen en de werkzaamheden sneller te kunnen uitvoeren. Om het
verkeer zo min mogelijk te hinderen vinden de werkzaamheden ’s
nachts plaats.

Ingang winkelcentrum
De Lindeboom weer open
Mijdrecht - Het heeft een paar
maanden geduurd, maar de geheel vernieuwde ingang van winkelcentrum De Lindeboom aan
het Burgemeester Haitsmaplein
is weer goeddeels open ook al
zijn alle werkzaamheden nog
niet afgerond. Bezoekers en klanten van de winkels in de passage
kunnen wel weer volop gebruik
maken van de gerenoveerde toegang. De opening was afgelopen
vrijdag 22 februari een feit waarbij tegelijkertijd ook Primera De
Jong zijn geheel vernieuwde winkel heropende. Tevens kan men in
de passage ook weer gebruik maken van de vertrouwde ingang
naar de Boni. Deze super was
korte tijd alleen via de buitengevel bereikbaar. Het was onvermijdelijk dat door de renovatie en
verbouwing van De Lindeboom
klanten voor de aldaar gevestigde winkels moesten ‘omlopen’ via
de Dorpsstraat om daar gebruik
te maken van de ingang naar het
winkelcentrum. Althans degenen
die vanaf het Burg. Haitsmaplein
het winkelcentrum wilden bezoe-

ken. Vooral ouderen en mensen
die slecht ter been zijn hebben
daar veel moeite mee gehad. Helemaal bij slecht weer. Maar ook
de ‘jongeren’ namen vaak niet
de moeite om de weg via de andere ingang te nemen. Volgens
Hans de Jong van Primera heeft
hem dat behoorlijk wat klanten
gekost. Maar nu kunnen ze hem
zowel vanuit de Dorpsstraat als
het Burg. Haitsmaplein weer zonder moeite bereiken. Puntje van
aandacht is wel dat bij de gerenoveerde ingang er een wat steiler
opgaande vloer is gekomen. Voor
rolstoelgangers en mensen die
achter een rollator lopen is dat
wellicht even wennen. Het kan
zijn dat de straatkant te zijner tijd
ter plaatse iets wordt opgehoogd
als het Haitsmaplein ook een grote onderhoudsbeurt gaat krijgen.
Dan loopt het wat ‘gladder’ in elkaar over. Maar dat zal pas na de
verbouwing van de Boni zijn. Veel
mensen zullen echter blij zijn dat
winkelcentrum De Lindeboom
ook via deze toegang weer fatsoenlijk bereikbaar is.

arnaval op de oflandschool
Mijdrecht – Donderdag 21 februari vierde de Hoflandschool carnavalsfeest. De kinderen kwamen
verkleed naar school. Bij de start
van het feest voerden alle groepen om de beurt een dansje of
liedje op voor de andere kinde-

ren van de school. Hierna deden
de kinderen allerlei verschillende
spelletjes, zoals sjoelen, stoelendans en snoep happen in de lokalen. ’s Middags had elke klas een
eigen invulling. Het was een feestelijke en gezellige dag.

Staatsecretaris Economische
Zaken bezoekt DRVenen
De Ronde Venen - Op Vrijdag 8
maart a.s. brengt staatsecretaris
Mona Keijzer een bezoek aan De
Ronde Venen op uitnodiging van
Derk Boswijk, lijsttrekker voor het
CDA in de Provincie Utrecht. Keijzer gaat onder andere langs bij
autodemontage-bedrijf Brabebo om te zien hoe zij zich inzetten voor duurzaamheid. Daarna
brengt ze een bezoek aan Hoogendoorn Banden ook een prachtig familiebedrijf dat al actief is
in De Ronde Venen sinds 1938.
Aandacht voor familiebedrijven
is voor Boswijk een van de aandachtspunten bij de komende
verkiezingen.
Familiebedrijven zijn misschien
Mijdrecht - Op donderdag 28 fe- verwant zijn, zoals: wat is inter- niet zo ‘sexy’ als Start-ups maar ze
bruari verzorgt Arie Noteboom lacing en wat is het principe van bieden wel de meeste werkgelevan CHM Multimedia Services mpeg.
genheid en zijn de grootste sponeen presentatie over het onder- In de presentatie wordt ook live sors van het lokale verenigingslewerp: “filmfragmenten op de tijd- gedemonstreerd hoe je met di- ven. Goed om daar aandacht voor
lijn door de jaren heen en nog verse gratis hulpprogramma’s te vragen en ze in het zonnetje te
veel meer”.Er wordt een overzicht problemen met videofilms kan zetten. Brabebo en Hoogendoorn
en demonstratie gegeven van de oplossen.
zijn prachtige familiebedrijven
verschillende soorten films die De presentatie wordt gege- waar we trots op mogen zijn.
de laatste 15 jaar zijn gebruikt en ven in Dorpshuis de Boei aan de
wat de gevolgen zijn voor het ge- Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Glasvezel
bruik door diverse video bewer- Belangstellenden zijn van harte Daarnaast heeft Boswijk zich de
kingsprogramma’s.
Daarnaast welkom.
afgelopen jaren ingezet voor
komt er ook theorie aan bod van Meer informatie op www.video- glasvezel in het buitengebied. In
onderwerpen die hier nauw mee clubderondevenen.com
verschillende gemeenten in de

Videoclub De Ronde Venen

provincie wordt nu glasvezel aangelegd maar helaas nog niet in
het buitengebied van De Ronde
Venen. Tijdens het bezoek is er
ook een gesprek met lokale initiatief nemers van Glasvezel Buitenaf. Boswijk wil dit dossier graag
vlot trekken. Goed internet is inmiddels een primaire levensbehoefte of je nu naar school gaat
of een ondernemer bent. Het kan
toch niet zo zijn dat een gemeente als De Ronde Venen dat precies
tussen Amsterdam en Utrecht ligt
in het buitengebied zo goed als
digitaal onbereikbaar is. Dat is nu
èèn van de dingen waaraan het
CDA wil bouwen in de provincie
Utrecht.

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Lente in februari

We zijn halverwege de sprokkelmaand volop in de lente terechtgekomen. Daar zag
het vooreerst nog niet naar
uit. Hoe koud en nat verliepen
de eerste dagen wel niet, met
lichte vorst en overdag op enkele dagen een paar graden
boven nul en op de eerste februaridag een sneeuwdekje van 1,5 cm. Kletsnat was
het tijdvak zaterdag 9 februari 19.00 uur tot maandag 11
februari 07.00 uur met in totaal in deze 36 uur 26,5 mm
regen, waarmee het totaal
voor de maand al was opgelopen tot bijna 60 mm. De
depressiebaan liep pal langs
Nederland. Vandaar de lage
luchtdruk die op zondag de
10e gemeten werd: 987 hPc.
Twee dagen later was de barometer al weer gestegen
tot 1033 hPc, een flinke stijging in zo’n korte tijd. Er had
zich een stevig hoge drukgebied gevormd boven Zuid- en
Midden Europa. Er brak een
periode aan van meestentijds
heerlijk zonnig en rustig voorjaarsweer, waarbij de temperatuur in Mijdrecht op vier dagen opliep tot 15 graden.
Als
hoogste
maximum
werd geregistreerd 15,6
graden,afgelopen zondag de
24e na een nacht met 0,7 graden in de weerhut. Het waren
doorgaans zonnige dagen, zo
nu en dan met wat hoge sluierbewolking en condensstrepen, veroorzaakt door vliegtuigen. Vliegtuigwolken worden kunstmatig gevormd en
bestaan uit ijskristallen.
Op het niveau waarop de
vliegtuigen zich bevinden, 10
tot 12 km hoogte, komen zeer
lage temperaturen voor. Koude lucht kan maar weinig waterdamp bevatten en de extra waterdamp die daar in de
lucht wordt gebracht , leidt
daarom direct tot wolkenvorming in de vorm van strepen.
Door de toename van het
vliegverkeer neemt het aantal vliegtuig- of condensstrepen toe (worden ook wel contrails genoemd). De invloed
van de vaak uitwaaiende condensstrepen op het klimaat is
niet precies bekend, maar zowel een verwarmend als verkoelend effect wordt niet uitgesloten.
Ze kunnen ook een voorspellende betekenis hebben. Als
een condensatiestreep bij
hoge luchtdruk snel oplost, is
dat een teken dat de luchtlagen op die hoogte droog zijn.
Dan blijft het mooi weer. Lost
een condensstreep niet op en
breidt deze zich uit, dan is er
sprake van een sterke hoogtewind uit het westen en is
de kans groot dat er een verslechtering van het weer optreedt.

Mij wordt nogal eens de
vraag gesteld: “Wanneer kan
ik de weercolumn in de krant
verwachten?”. Deze verschijnt
één keer in de vier weken en
wel op de laatste woensdag
van de maand.
Een lezer wil graag weten
wat nou precies het verschil
is tussen het weer en het klimaat. Het weer is de toestand van de atmosfeer (ook
wel dampkring genoemd) in
een bepaalde plaats op zeker
moment. Het onderste deel
van de atmosfeer, tot een
hoogte van circa 10 km, heet
de troposfeer en hierin speelt
al het weer zich af. Het klimaat van een land of gebied
is het gemiddelde weer dat
zich over een langere periode voordoet. Van alle weerselementen berekent men het
gemiddelde over een langere periode, meestal van dertig jaar. Momenteel hanteert
men de gemiddelde waarde
over de periode 1971 - 2000.
Niet alleen de gemiddelden
zijn voor het klimaat van belang. Ook de extremen en
het aantal malen dat een bepaald verschijnsel voorkomt
of dat een bepaalde waarde
wordt bereikt (van bijvoorbeeld de temperatuur) bepalen mede het klimaat. Officieus mag je ook spreken van “
het klimaat van De Ronde Venen,” immers al 36 jaar lang
worden hier dagelijkse metingen van het weer verricht. Al
uw vragen omtrent het weer
of het klimaat kunt u richten aan: pauldekkers@casema.nl. Veel wordt er gesproken de laatste tijd over de opwarming van de aardbol en
daarbij ook mijn mening gevraagd. Ten dele is dit een natuurlijk proces, echter in toenemende mate is de mens
deze planeet aan het ruїneren
met alle gevolgen van dien.
Kijk alleen al naar het kappen en verbranden van het
oerwoud, hetgeen de longen
van de aarde aantast en een
ijsvrije Noordpool ‘s zomers
is ook niet meer ver af, mede
door de schuld van de mens.
Ik kreeg onlangs de wintercijfers van de eilandenarchipel
Spitsbergen in de Noordelijke IJszee binnen en dat was
weer schrikken. De temperatuur van de wintermaanden
bleek 5 tot 10 graden boven
normaal te zijn geweest. En
dat gaat al jaren zo door. Wie
zegt dat er niets aan de hand
is steekt zijn kop in het zand.
Volgens enkele weerspreuken zouden we het mooie
weer in februari de komende
lente moeten bezuren, want:
“Komt februari met mooi
weer, dan vriest het in het
voorjaar des te meer” en: “In
februari zacht en stil, dan komt
de noordenwind in april”.
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Afscheid van directeur ‘Juf Corrie’ na 42 jaar

‘Dat is er één van
de Jozefschool’
Vinkeveen - De vernieuwde Sint Jozefschool, die in september 2018, na een grootschalige verbouwing, een heropening vierde, is klaar om te groeien. Onder leiding van
Corrie van der Kroef heeft de school zich in de afgelopen
42 jaar vanuit een katholieke achtergrond de laatste 10
jaar ontwikkeld tot een vreedzame school.
Vanuit dat gedachtegoed is er oog voor elkaar met ruimte voor verschillen en is er een actief mediatorenbeleid
waarbij een groep kinderen uit de hoogste groepen geschillen helpen oplossen op het schoolplein voor de lagere groepen. Alle nieuwe kinderen krijgen bij binnenkomst een maatje toegewezen die de nieuweling bij de
hand neemt en helpt om de nieuwe klasgenoot snel een
thuisgevoel te geven.
De Sint Jozefschool is daarmee veel meer dan een plek
waar je goed leert rekenen, lezen en schrijven. Het is de
perfecte omgeving waar kinderen juist kunnen leren op
plezierige wijze met elkaar om te gaan en samen te leven. Dat komt bijvoorbeeld ook goed tot zijn recht in een
aantal combinatieklassen waar klassenassistenten én een
leerkracht aanwezig zijn zodat beide groepen tot presteren worden uitgedaagd. Alle kinderen zijn op die manier

verzekerd van voldoende aandacht en begeleiding en het
behalen van de leerdoelen. En zo samen te bouwen aan
een toekomst met toekomst. Het is ook goed om te zien
hoe de leerkrachten bereid zijn om zich maximaal in te
spannen. Op die manier slagen ze er onder meer in om de
uitval van lessen tot een minimum te beperken. Het feest
van Corrie begon woensdagochtend met een prachtige
legergroene oldtimer waarmee Corrie, haar echtgenoot
en dochter van huis werden opgehaald en naar school
werden gebracht. Daar was de rode loper uitgerold en
stond een haag van kinderen en ouders klaar om haar te
verwelkomen. Een lied dat speciaal voor Corrie werd geschreven werd ten gehore gebracht.
Dat is er één van Corrie
Daarna mochten de jarige Flo en haar grote broer Lev, de
oudste leerling van groep 8, het cadeau aanbieden. Een
prachtig gesigneerd schilderij dat mogelijk werd gemaakt
door een financiële bijdragen van kinderen, ouders, Bestuur, TSO, Ouder Vereniging en MR. Toen werd het tijd
voor koffie en taart. De kinderen kregen een dansworkshop aangeboden en gaven per groep een dansvoorstel-

ling in de gymzaal. Ook maakten zij met elkaar een groot
spandoek “Bedankt Corrie”. De dag werd afgesloten met
een drukbezochte afscheidsreceptie waarbij het een geanimeerd en vrolijk weerzien was van collega’s, oud collega’s, oud leerlingen en andere belangstellenden. Na dit
mooie afscheidsfeest kan Corrie gaan genieten van haar
pensioen en een heleboel vrije tijd. Er waren veel mooie
woorden voor Corrie die 42 jaar met hart en ziel is verbonden geweest aan de school. Maar het mooiste compliment is misschien wel dat de leerlingen die vanuit de
vreedzame school naar buiten gaan, echt herkend en erkend worden als mooie en bijzondere mensen met respect voor zichzelf én anderen. Dat is er één van de Jozefschool’ hoor je steeds vaker (bijvoorbeeld op de voetbalclub). Je had ook kunnen zeggen ‘dat is er één van Corrie’.
En een mooier compliment dan dat bestaat niet.
Bent u nieuwsgierig naar de Jozefschool en wilt u misschien
kijken of de school goed past bij uw kind? U bent van harte welkom tijdens de open dag op 20 maart aanstaande. U
kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking op een andere dag.

Dorpscentrum Uithoorn

Denkt u mee over het
nieuwe, groene verkeersplan?
In november 2017 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het plan ‘Dorpshart
aan de Amstel’ voor het centrum van Uithoorn vastgesteld. In dit plan bleef
de Koningin Máximalaan open voor verkeer in twee richtingen, met een
route via de Prinses Irenelaan. Tijdens de uitwerking van het plan, bleek
deze route niet op te leveren wat ervan werd verwacht.
Daarom is er een nieuw verkeersplan geschetst. Hierin blijft het oude
centrum open voor tweerichtingsverkeer, ook vanuit Amstelhoek.
Bovendien krijgt dit gebied een vriendelijker, groener en dorpser gezicht
dat beter past bij Uithoorn als dorp in het groen, en doorgaand verkeer
ontmoedigt. Ook is er meer en veiligere ruimte voor fietsers en voetgangers.
Voor dit nieuwe
verkeersplan is
een schetsontwerp
gemaakt. Op deze
pagina stellen we u
dit ontwerp voor.
Ook leest u hier hoe u
hierop kunt reageren.
We vinden het
namelijk belangrijk
om te weten wat u als
inwoner, ondernemer
of bezoeker van
Uithoorn van het
ontwerp vindt.

Gem

e e n te U i t h o o r
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Fietsers veiliger en zichtbaarder
Met een brede fietsstrook langs beide
zijden van de weg zijn fietsers zichtbaarder
voor autoverkeer. Bij rotondes zijn deze
stroken een stuk veiliger dan vrijliggende tweerichtingsfietspaden.
Brede fietsstroken passen ook beter bij
een echte centrumstraat dan een apart
tweerichtingsfietspad. Op een aantal
punten moeten deze fietsstroken weer
netjes aansluiten op de fietspaden in twee Brede fietsstroken langs
beide zijden van de weg.
richtingen.

Oplossingen voor kruispunten
In de nieuwe verkeersindeling is ook nagedacht over een aantal kruisingen.
Rotonde Koningin Máximalaan – Thamerlaan – Laan van Meerwijk
Op deze kruising waar nu stoplichten staan, kiezen we voor een rotonde. Met het huidige
verkeer is dit mogelijk. Auto’s hoeven zo minder lang te wachten en fietsers helemaal niet meer.
Zij hebben namelijk voorrang op de rotonde. Net als de middenberm komt ook de rotonde een
beetje hoger te liggen. Er komt gras op
en een kunstwerk. Zo wordt het een echt
herkenningspunt.
Thamerlaan krijgt voorrang op
Prinses Irenelaan

Nieuw verkeersplan voor Dorpshart aan de Amstel.

Meer informatie over het plan staat op www.uithoorndenktmee.nl
onder projecten. Wilt u vanaf nu graag op de hoogte blijven van het
project? Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
op Uithoorndenktmee.nl

Op het kruispunt van de Thamerlaan
met de Prinses Irenelaan en Prinses
Christinalaan is nu een tijdelijke rotonde
gemaakt. Omdat de Thamerlaan veel
drukker is dan de andere twee straten,
werkt het beter om hier een voorrangskruising van te maken. De brede middenberm geeft
ruimte om de Thamerlaan rustig in 2 keer over te kunnen steken.

Inloopbijeenkomst 11 maart
Op 11 maart 2019 is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. Hier kunt u de
tekeningen van het verkeersplan bekijken, vragen stellen en uw mening geven. De
bijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur. Loop dus gerust even binnen tijdens deze uren.
We horen graag wat u van het plan vindt.

Rotonde Koningin Máximalaan – Admiraal van Ghentlaan
Een derde kruispunt waar we over nadenken is de kruising met de Admiraal van Ghentlaan.
Een rotonde zou ervoor kunnen zorgen dat het Zijdelveld en de Admiraal van Ghentlaan beter
aansluiten. Ook fietsers kunnen dan veiliger oversteken. Op dit moment wordt de haalbaarheid
van deze rotonde nog onderzocht.

Verkeersplan oud en nieuw

Overstekende voetgangers

In het nieuwe verkeersplan blijven de Koningin Máximalaan en de Prinses Irenebrug open
voor tweerichtingsverkeer. Dit verkeer ging in het oude plan via de Prinses Irenelaan. Deze
route bleek na onderzoek geen goede optie. Het zou te veel geluidsoverlast geven voor de
bewoners van de Prinses Irenelaan. De route was ook niet geschikt voor het vrachtverkeer voor
de bevoorrading van de winkels, waardoor er in de bochten onveilige situaties zouden ontstaan.
Bovendien verminderde het de hoeveelheid doorgaand verkeer nauwelijks.

In het nieuwe ontwerp krijgen
voetgangers meer ruimte. Op een aantal
plekken heeft u als voetganger voorrang
bij het oversteken door een zebrapad:
• op de Koningin Máximalaan ter hoogte
van de Dorpsstraat;
• op de Laan van Meerwijk tussen het
Amstelplein en het gemeentehuis;
Het zebrapad op de Laan van Meerwijk tussen het
Amstelplein en het gemeentehuis
• bij de nieuwe rotonde Koningin
Máximalaan – Thamerlaan – Laan van Meerwijk.

Groene en prettige uitstraling
Met de Koningin Máximalaan, de Laan van Meerwijk en de Thamerlaan is het centrum van
Uithoorn vanaf 4 kanten goed bereikbaar. Dat willen we graag zo houden. In het nieuwe plan
blijft de Koningin Máximalaan dan ook open voor tweerichtingsverkeer. Maar dan met een
uitstraling die bij een dorpscentrum past, groener en prettiger oogt en doorgaand verkeer
ontmoedigt. Daarom krijgen de Koningin Máximalaan en de Laan van Meerwijk een dubbele
rij bomen en een brede, verhoogde middenberm. Ook zullen de brede trottoirs automobilisten
minder het idee van een doorgaande weg geven. Voetgangers en fietsers worden gelijkwaardiger
en er is meer aandacht voor hun veiligheid. Veel bloemen in de grasbermen zullen het centrum
meer kleur geven.

Reageren
Op dit schetsontwerp kunt u nog reageren tot 18 maart 2019 door:
• een reactie achter te laten op www.uithoorndenktmee.nl onder projecten;
• uw reactie in een e-mail te sturen naar: dorpscentrum@uithoorn.nl. Vermeld daarbij wel uw
voorletters, achternaam en adres.
• Een brief met vermelding ‘dorpscentrum’ te sturen naar:
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 1426 AA Uithoorn.
Digitale nieuwsbrief
Over het project Dorpshart aan de Amstel geven wij een digitale nieuwsbrief uit. Hierin leest u
wat de stand van zaken is. Ook vindt u hierin uitnodigingen voor bijeenkomsten en de data van
raadsvergaderingen. U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden op www.uithoorndenktmee.nl
Vervolg

Veel bloemen in de grasbermen
geven het centrum kleur

Een brede, verhoogde middenberm
met een dubbele rij bomen voor een
groene en dorpse uitstraling

Het ontwerp waar u op deze pagina over heeft gelezen, is een schets. Deze schets werken we
verder uit op basis van alle reacties van bewoners en ondernemers. Zo komen we samen tot
een ondersteund verkeersplan dat de basis vormt voor verdere bouwplannen in het dorpshart.
U bent dan ook van harte welkom om te reageren. In het najaar neemt de gemeenteraad naar
verwachting een besluit over het verkeersplan.

Meer informatie over het plan staat op www.uithoorndenktmee.nl. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via www.uithoorndenktmee.nl
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Welke vereniging wint De
Ronde Venen cup 2019?
Regio - De tennisverenigingen
uit De Ronde Venen organiseren
gezamenlijk het sportieve én gezellige toernooi “De Ronde Venen Cup”. Dit jaarlijkse toernooi
wordt voor de 7e keer georganiseerd en vindt plaats op zondag
24 maart 2019. De deelnemende
verenigingen zijn TV De Ronde
Venen, TV Wilnis, TV Baambrugge, ALTC Abcoude, VLTV en TVM
Mijdrecht. In dit toernooi strijden
tennissers van deze verenigingen
tegen elkaar, op diverse tennisparken om de felbegeerde Ron-

de Venen Cup. Een toernooi voor
elk tennisniveau. Want niet alleen
de sterke wedstrijdspelers vanaf
16 jaar spelen op zondag tegen
elkaar. Ook beginners halen voor
hun tennisvereniging de punten
binnen!
Elke deelnemer speelt 3 dubbelpartijen van ongeveer 45 minuten. Afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie
wordt bepaald, welke klassen
op welke parken gespeeld worden. De punten worden per vereniging opgeteld en de club met

de meeste punten wint de Ronde
Venen Cup. We starten rond 09.30
uur. Na de laatste wedstrijd, uiterlijk rond 16.30 uur, verzamelt iedereen zich in het clubhuis van
TVM Mijdrecht voor een gezellige afsluiting met een hapje en
drankje. Dan is het ook tijd voor
de prijsuitreiking van De Ronde
Venen Cup 2019. Het belooft wederom een leuk toernooi te worden met veel spannende wedstrijden. Leden van de deelnemende tennisverenigingen kunnen zich tot 7 maart 2019 via de

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 19 februari speelden we in Sporthal
De Scheg zitting 5 van de parencompetitie. De enige 60-plusscore
viel in de B-lijn bij Marianne Jonkers & Anneke de Weerdt: 61,98%.
Op twee eindigden Froukje Kraaij
& Anneke van der Zeeuw met
59,38%. Gelegenheidskoppel Eugenie Rasquin & Fien Leeftink bereikte een mooie derde plaats met
53,65% en de vierde plaats was
voor Lies de Bruin & Henny Janssen met 53,13%. Ria Bulters & Arna Kroon en Tiny Rijpkema & Rineke van Pesch moesten de vijfde
plaats delen. Beide paren scoorden 51,04%. De A-lijn liet toch
wel een verrassende eindstand
zien. Dit keer waren het eens niet
de ‘usual suspects’ die bovenaan eindigden maar stalen Trudy Fernhout & Cisca Goudsmit de
show met 56,60% en eindigden

Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders op twee met
56,25%. De derde plaats was voor
Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck
met 54,51%, op vier Janny Streng
& Sonja Reeders met 53,75% en de
vijfde plaats moest door drie paren gedeeld worden: Rees & Gerard van der Post, Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar en Cobie
Bruine de Bruin & Ada van Maarsseveen kregen het voor elkaar om
allemaal 53,33% te behalen. Volgende week volgt de laatste zitting en is het dus tijd voor promotie en degradatie. Daarna op
5 maart gaan we weer twee keer
laddercompetitie spelen. Misschien een leuke gelegenheid om
eens kennis te komen maken en
een paar keer mee te spelen? Bel
dan even met Sandra op 0297569910 of stuur een mailtje naar
hartenvrouw2015@gmail.com

Fietstocht ‘Rond(j)e Hoep’
Regio - Zaterdag 6 april wordt er
een schitterende fietstocht georganiseerd langs de mooie kronkelige weggetjes in gebied ‘De
Hoep’. Er is keuze uit twee routes,
± 25 of km ± 40 km. Startplaats is
Cliffordweg 11, Waverveen waar
u zich tussen 10.00-12.00 uur in
kunt schrijven. Inschrijf kosten
zijn €5,- alle opbrengst wordt ge-

schonken aan het goede doel. Bij
de startplaats en de twee tussenstops is er gelegenheid om consumpties te kopen, op de foto te
gaan met een oude (?), uw auto te
laten wassen en een mini-verkoping van o.a. kaarten, postzegels,
groente en fruit en cadeauartikelen. Kortom om: Een sportief ontspannen uitje voor jong en oud!

Regio - Tijdens de NK indoor in
Apeldoorn leverde Bram Anderiessen, oud AKU-atleet, een fantastische prestatie door zich op de
3000 meter te plaatsen voor de
Europese kampioenschappen die
komende week in Glasgow worden gehouden. Deze prestatie is
des te opmerkelijker omdat Bram
met zijn 19 jaar 1e jaarssenior is
en hij zelf ook verbaasd was dat
hij nu al in staat was om de limiet

Mijdrecht - Het gebeurt slecht
sporadisch, maar dit keer is het
helaas zover gekomen dat tijdens
een seizoen een team zich terugtrekt. The Peanut Bar 2 heeft de
afgelopen twee wedstrijden vlak
voor aanvang aangegeven niet te
kunnen spelen omdat ze te weinig spelers op de been konden
brengen. Het team kwam toen
zelf tot de conclusie dat het zo
niet verder kon en lichtte het bestuur van hun terugtrekking in.
Volgens de reglementen zijn dan
alle reeds gespeelde wedstrijden
van het betreffende team en van
de individuele teamleden uit de
uitslagen verwijderd. In de praktijk zijn alle partijen op 0 punten
gezet, zodat de gespeelde partijen voor de tegenstanders van The
Peanut Bar 2 nog wel meetellen
voor hun persoonlijke moyennes.

tra spannend geworden tussen
de teams die strijden om lijfsbehoud binnen de eerste divisie. De Merel/Heerenlux 1, De Biljartmakers en DIO staan namelijk heel dicht bij elkaar. Zij willen liefst de promotie-/degradatiewedstrijden, ook wel barrages
genoemd, ontlopen. DIO won de
onderlinge wedstrijd tegen De
Merel/Heerenlux 1 met 42 tegen
35, waardoor ze 7 punten zijn ingelopen. Cees de Jong, Jan Koridon en Jos van Wijk wonnen hun
partijen. Ray Kramer had zijn dag
niet tegen John Vrielink die met
33 beurten ook niet in zijn nopjes
was. De Biljartmakers leverde ook
veel punten in. Stieva/De Kuiper
1 was duidelijk te sterk gezien de
uitslag van 43-34. Met 1 wedstrijd
minder gespeeld staat Stieva/De
Kuiper 1 slechts 30 punten achter op huidige koploper Bar AdelSpannende degradatiestrijd
hof 1, die dure punten liet liggen
Het team van The Peanut Bar tegen De Merel/Heerenlux 3. Deis daardoor officieel ook recht- ze drie teams gaan waarschijnlijk
streeks gedegradeerd uit de eer- uitmaken wie dit seizoen algeste divisie. Hierdoor is het wel ex- heel kampioen wordt.

Uitslagen 1e divisie
Bar Adelhof 1 –
De Merel/Heerenlux 3
Stieva/De Kuiper 1 –
De Biljartmakers
DIO –
De Merel/Heerenlux 1

34-40
43-34
42-35

Belangrijke overwinning De
Springbok 2 In de tweede divisie is het ook spannend. Zeker vijf
teams maken nog aanspraak op
de titel c.q. rechtstreekse promotie naar de eerste divisie. Van die
teams presteerde in deze competitieronde De Springbok 2 het
beste. Met een 44 tegen 37 uitslag tegen CenS zullen ze tevreden zijn. Jan Felix speelde gelijk,
Hen Kandelaar en Chris Draaisma wonnen en Jack Baak kwam
slechts 1 carambole tekort voor
een gelijkspel tegen Sander Pater, die overigens tot nu toe al zijn
7 partijen in de competitie nog
winnend heeft afgesloten. De
Merel/Heerenlux 2 won knap met
5 punten verschil van De Kromme Mijdrecht 1, de huidige koploper in deze divisie. Bij de overwinning van Bar Adelhof 2 tegen
The Peanut Bar 1 viel de prestatie van Wiebe Elzinga het meest

het jonge talentvolle paar had
ik het wel verwacht, maar Aja en
John stijgen boven zichzelf uit.

B-lijn
Hier was de eerste plaats voor
Addie en Jeannet met 55,56%, dit
paar was weer in zijn vertrouwde
samenstelling en dat was te merken ook. De gedeelde tweede en
derde plaatst is voor Leny en Willy en Corry en Greet met 54,86%,
ik geloof dat het kofferbridge van
vorige week nog doorwerkt en
Greet is weer hersteld, wat goed
te merken was, want Corry kan
niet zonder Greet en andersom
ook niet, het is net een Siamese
tweeling. Dit keer werd er maar
twee keer klein slem geboden,
beide in de B-lijn, 1 maal op spel
2, waar door het paar Corry en
Greet 6SA werd geboden en gehaald, wat waarschijnlijk ook de
hoge klasseren tot gevolg had en
1 maal op spel 14, hetwelk helaas
niet werd gehaald hetwelk de lage klassering tot gevolg had. Als
A-lijn
u interesse heeft in bridge, kom
Hier is er de eerste plaats voor dan eens langs in het Buurtnest
Ria en Joop met 59,38%, dit paar om kennis te maken met het zo
speelde, ik mag het woord bra- edele maar moeilijke spel, het
voure niet meer gebruiken, maar kan nog voor de laatste keer, de
met dapperheid, lef, durf en week erop moet u naar de sportmoed, wat hetzelfde betekend.
hal De Scheg gaan. Wij spelen elDe gedeelde tweede plaats is ke donderdag van 9.00 tot 12.30
voor het paar Madelon en Arnold uur, dus u heeft de hele middag
en Aja en John met 56,77%, van nog om zelf in te vullen.

Bram Anderiessen
plaats zich

50282282). De inschrijfkosten bedraagt 8 euro p.p.. Er wordt gekaart van 10.00-22.00 uur. De zaal
is (zaal open vanaf 9.15 uur. U
vindt het buurthuis in Amstelhoek
aan Engellaan 3a, Amstelhoek.

Team The Peanut Bar
trekt zich terug

Regio - We gaan verhuizen en
wel op 7 maart a.s. Volgende
week spelen we nog een keer in
de vertrouwde omgeving van
het Buurtnest aan de Arthur van
Schendellaan. Ons nieuwe onderkomen is in de Scheg, waar
wij met ingang van 7 maart, in
de kantine ons gezellig bridgen
voort kunnen zetten. Ik hoorde
een medespeelster zeggen: ik
ben lid van verschillende bridgeverenigingen, maar er wordt nereigen tennisvereniging aanmel- gens zo veel gelachen als hier bij
den. De kosten zijn €5,- per per- ABC. Een groot geluk is dat onze gewaardeerde koffie virtuoos
soon inclusief lunch!
Voor meer informatie www.tvm- Henk met ons mee gaat, wat zouden wij zonder hem moeten bemijdrecht.nl.
ginnen. Donderdag 21 februari
2019 was de tweede zitting van
de vierde ronde. Er werd op negen tafels gebridged, geen stilzit
deze keer, maar er was wel een ingewikkelde constructie bedacht
voor de B-lijn, men bleef aan dezelfde tafel zitten, maar moest dit
keer de spellen wisselen.

Europese indoorkampioenschappen

Klaverjasmarathon
Regio - Zaterdag 30 maart is er
in het Buurthuis van Amstelhoek
weer een klaverjasmarathon. Inschrijven is noodzakelijk en kan
tot 27 maart bij Leny Jansen (jansenleny@hotmail.com of 06-

Bridgeclub ABC gaat
verhuizen

Bij Bridgeclub De Legmeer
gebeurt het weer
Regio - Na de zinderende finale
van de vorige ronde parencompetitie, kon men zich weer even
herpakken voor nummer drie.
In de A-lijn waren de verschillen tussen drie paren van de top
vijf niet bijster groot. Ruud Lesmeister & Ger Quelle behaalden
58,75% en waren zo slechts een
fractie beter dan Johan Le Febre
& Wim Slijkoord die op 58,33%
kwamen. Ook Jan Egbers & Ben
Remmers bleven met hun 57,92%
erg dichtbij. Op wat meer afstand
kwamen met 53,75% Lijnie Timmer & Marcel Dekker, maar die
zijn dan ook net kersvers gepromoveerd. De vijfde plek werd ingenomen door Cobie Bruine de
Bruin & Trudi Zandbergen die met
50,83% tevens de laatste vijftiger voor hun rekening namen. In
de B-lijn staken twee paren er ver
boven uit. Stenny & Herman Limburg azen natuurlijk op terugkeer
naar het hoogste niveau en startten voortreffelijk met een score
van 64,17%. Dat kunstje beheersten ook Cora de Vor & Bep de
Jong die, net bevorderd, zonder
blikken of blozen het zelfde percentage lieten aantekenen. Janny Streng & Francis Terra houden
ook zicht op terugkeer als derde
paar met 53,33% en werden verrassend gevolgd door Ria Wezenberg & Jeanet Vermeij met 52,92%
. Renske & Kees Visser sloten hier
de top af als vijfde met 50,83%.

bridgepartner Elisabeth van den
Berg aan zet. Ze kweet zich na een
geslaagde hoogtestage in de Alpen uitstekend van haar taak en
slalomde naar 66,67%. Maria Baas
& Klaas Verrips konden hen tot
het laatste poortje goed bij houden, maar moesten toen toch een
veertje laten, hetgeen overigens
een prima tweede plek en 62,08%
opleverde. Gerda van Liemt & Els
van Wijk werden enigszins de dupe van deze dadendrang, maar
met hun 58,33% kwamen ze toch
als derde door. Anneke & Bram
van der Zeeuw tenslotte finishten als laatsten met 56,15% boven de vijftig en toen waren voor
de overige paren de vermeldbare
procenten natuurlijk op! In de Dlijn zaten de uitslagen weer dicht
op één. Richard van den Bergh &
Tim Vader voerden deze aan met
55,21% als eerste, gevolgd door
Debora van Zantwijk & Wim Harding, die 53,13% bereikten. Irene
Hassink & Henriëtte Omtzigt kwamen daar net achter met 52,60%
en ook Erika Groenink & Loes
Reinders bleven met 51,56% dicht
in de buurt. Mieke Peeters & Tini
Geling sloten hier de top vijf af
met 51,04%. De volgende avond
kan het weer geheel anders gaan,
op. Hij liet zijn tegenstander Hans
dus houd moed! Wilt u zich ook in
van Rossum verbouwereerd met
dit bridgegeweld mengen kom
2 wedstrijdpunten achter door in
dan spelen bij Bridgeclub De Leg18 beurten – de kortste van demeer. Elke woensdagavond vanze ronde - zijn 29 caramboles bij
af 19.45 uur in Dans & Partycenelkaar te stoten. Ook fabriceertrum Colijn aan de Industieweg
de hij een serie van 11, procentu- C-lijn
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtineel de hoogste van de week. Een In de C-lijn was na de geslaagde gen het secretariaat: e-mail gerpuike prestatie Wiebe. ASM, die survival of the fittest van Maarten daschavemaker@live.nl, telefoon
dit seizoen zo goed begon weet Breggeman van de vorige keer nu 06-83371540.
maar niet meer te imponeren. Tegen De Kromme Mijdrecht 2 wonnen beide teams 2 partijen, door
de slechts 4 wedstrijdpunten van
Hendrik Versluis in zijn partij tegen Jos Vermeij viel de uitslag
in het voordeel van De Kromme
Mijdrecht 2 uit.
Regio - Door vakanties is de kla- lijk op de avonden verdeeld. Kosverjasavond bij Legmeervogels, ten om deel te nemen bedragen
Uitslagen 2e divisie
De Springbok 2 – CenS
44-37 die gewoonlijk op de laatste vrij- €3,- per persoon. Daarbij is dan
dag van de maand wordt georga- een kopje koffie of thee inbegreDe Merel/Heerenlux 2 –
De Kromme Mijdrecht 1
43-38 niseerd, verschoven naar vrijdag 1 pen. Nu vinden vele het vervelend
maart 2019. Door deze verschui- om van af de parkeerplaats te loThe Peanut Bar 1 –
Bar Adelhof 2
33-40 ving zijn er in de maand maart pen, in het donker, naar het clubdus twee klaverjasavonden bij huis van Legmeervogels. Om het
ASM –
De Kromme Mijdrecht 2
37-39 Legmeervogels. Vrijdag 1 maart u makkelijker te maken is het op
en vrijdag 29 maart 2019. Beide de klaverjasavonden toegestaan
Kortste partij en hoogste serie
Wiebe Elzinga (Bar Adelhof 2) avonden wordt er begonnen om om gewoon door te rijden tot aan
speelde de kortste partij (18 20.00 uur. Er wordt geen compe- het clubhuis.. Nog een keer het
beurten) en maakte procentueel titie gespeeld dus iedereen kan adres. Legmeervogels, sportpark
ook de hoogste serie (11 van 29 aanschuiven wanneer zij of hij Randhoorn, Randhoornweg 100.
maar wilt. De prijzen worden ge- 1422 NE Uithoorn.
is 37,93%).
voor de EK te halen. De race waarin Bram met zijn tijd van 7.55.46
onder de limiet liep, was niet alleen spannend maar ook van ongekend niveau. Bram en 2 andere atleten joegen elkaar op in een
hele snelle race met als resultaat
dat zij zich met z’n drieen plaatsten voor de EK.
Vrijdag 1 maart loopt Bram om
12.30u. in Glasgow de series 3000
meter.

Klaverjasavonden bij
Legmeervogels
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Geflatteerde nederlaag
voor Argon tegen Roda’46
Mijdrecht - Na een rommelige
week met rimpels in de Mijdrechtse dorpsvijver die later flinke golven werden, een flinke portie
moddergooien en veel bedreigingen kon er toch gevoetbald worden op het Argon sportpark. Er
stond vandaag een dubbele confrontatie op het programma tussen Argon en Roda ’46 uit Leusden. De reserves wonnen verdiend met 2-0, doelpunten van
Dylan Bergkamp en Lesley Groenen. Met de hoofdmacht onder leiding van coach Adrie Leijgraaff ging het een stukje minder, voor rust kwamen de gasten
middels een strafschop aan de
leiding. Argon probeerde daarna wel een doelpunt te forceren maar kwam na 70 minuten
toch op een 0-2 achterstand. Argon had moeite met de snelle
omschakeling van Roda en kreeg
daardoor nog twee, overigens
fraaie, doelpunten om de oren zodat er een 0-4 eindstand op het

Romero Antonioli in de weg bij
zijn tweede poging. Ook Menno Majolée in kansrijke positie
verzuimde voor Roda af te drukken. Halverwege kreeg Argon
een strafschop tegen een trekscorebord kwam te staan. Coach foutje noopte arbiter Duindam de
Willem Romp (ex-Argon) van Ro- bal op de stip te deponeren. Een
da verklaarde na afloop dat Ro- unieke mogelijkheid voor topda niet erg gerust naar Mijdrecht scorer Nigel van Zelst om zijn towas afgereisd en dat er flink voor taal op te voeren. Hij schoot hard
de punten geknokt moest wor- en laag in. 0-1. Daarna deelde Arden. Hij vond de uitslag wat ge- gon wel aanvallende speldenprikflatteerd. Maar hij kan wel be- jes uit, een fraaie omhaal van Jasschikken over topscorer Nigel van per Werkhoven kon door de keeZelst die zijn totaal vandaag op per onschadelijk worden gemaakt
17 doelpunten bracht. Door deze en poging van Patrick Lokken (deuitslag daalde Argon naar plaats 7 ze wedstrijd met dubbele man(23 punten) en Roda (30 punten) dekking) ging maar net naast. Roda deed voor rust nog twee poblijft gedeeld tweede.
gingen maar schoten van Gilbert
Ilaria en Freek van Belzen werStrafschop
Argon kwam wel fel uit de start- den gepareerd door Romero Anblokken, al na twee minuten had tonioli.
een kopbal van Jasper Werkhoven, na een voorzet van Bas Boel- Argon drukt
houwer een mooie openingstref- Na de thee probeerde Argon druk
fer geweest, echter bal stuiterde te zetten op Roda, het kreeg nogtegen de lat. Roda herpakte zich al wat vrije trappen in deze toch
vrij snel en we zagen twee ac- sportieve confrontatie, Rachad
ties van Jasper van Dalen, de eer- Madi ontpopte zich als specialist
ste poging ging naast en drie mi- maar het geluk zat niet echt mee.
nuten later stond Argondoelman Bij de eerste poging bereikte hij

Keuze uit 2 voorjaarsclinics bij De Veenlopers
Mijdrecht - De hele winter was
het ’s avonds donker en nu de dagen weer langer worden is het
heerlijk om weer naar buiten te
gaan en te bewegen. Er starten
maar liefst 3 voorjaarsclinics, een
wandel-, een hardloop en een clinic Begeleid afvallen in combinatie met bewegen. Bij het wandelen moet je denken aan sportief
wandelen. Er wordt nl. net zoals bij
het hardlopen ook een warmingup, een kerntraining en een cooling-down gedaan. De clinic Begeleid afvallen is een samenwerking
met Annette van Doorn van Food
Balance. Alle clinics worden door
gecertificeerde trainers gegeven.

gen. Wandelen is zeker minder
belastend voor je spieren, pezen
en gewrichten. Daarnaast is sportief wandelen ook zeer geschikt
voor mensen die lang hebben
stilgezeten of een beroep hebben waarbij zij weinig in beweging zijn. Tevens is wandelen ook
geschikt om af te vallen.

De Veenlopers opnieuw een clinic
en wel voor de AMC loop in Amsterdam, die gehouden wordt op
zondag 26 mei 2019. De 10-weekse clinic zal starten op donderdagavond 21 maart 2019 om
19.30 tot 20.45 uur. Verzamellocatie is de Ontspanningsweg 1
in Mijdrecht (zij-ingang van Optisport).
Er worden twee groepen gevormd nl. 5 en 10 km en deze zullen door gediplomeerde trainers
worden
begeleid.Deelnemers
aan de 5 km clinic kunnen zich
voorbereiden door in de weken
voordat de training van start gaat
te beginnen met 2x per week te
gaan wandelen. Begin met 20 minuten stevig wandelen en probeer elke week een kwartier langer te wandelen. Zo bouw je ongemerkt na 4 weken al een aardige basisconditie op en zal het
hardlopen tijdens de training
makkelijker gaan. Als deelnemer
aan de 10 km kan je minimaal 5
km achter elkaar hardlopen. De
kosten voor deze clinic bedragen
€45,-. Dit is inclusief het inschrijfgeld voor deelname aan de AMC
loop.

Startdatum eerste training
Op donderdagavond 21 maart
2019 (19.30-20.45 uur) begint de
wandel clinic. Er wordt verzameld
bij het Veenweidebad – Optisport
aan de Ontspanningsweg 1 te
Mijdrecht. Voor het bedrag van
€30,- per deelnemer krijg je 8 begeleide trainingen en mag je graWandelen
tis meetrainen tot 1 juli 2019.
Atletiekvereniging De Veenlopers Wandelaars kunnen na de clinic
heeft een wandelafdeling en or- ook lid worden van onze vereniganiseert voor de 3e maal een cli- ging. Een wandellidmaatschap
nic ”Sportief Wandelen”. Op don- kost €55,- per jaar en een eenmaderdagavond 21 maart 2019 zal lig bedrag van €7,50 aan de bond.
de serie van 8 trainingen starten. De wandelaars worden dan ook
Wij zien dat steeds meer hard- lid van de Koninklijke Nederlandlopers moeite krijgen met hun se Wandel Bond (KNWB).
Je kunt ook direct lid worden van
sport en wandelen is daarom een
De Veenlopers dan kan je nameuitstekend alternatief om in club- Hardlopen
lijk gratis deelnemen aan deze cliverband te kunnen blijven bewe- Naast het wandelen organiseren nic en een heel jaar 2 x per week

STOP
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NEDERLAND
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Bas Boelhouwer maar de kopbal
ging naast, twee andere pogingen konden door de keeper gepakt worden. Daarna zagen we
een slim boogballetje van Patrick
Lokken maar de doelman deed tijdig een stapje naar achteren. Roda deed via Menno Majolée iets
terug maar de bal kon tot een
hoekschop verwerkt worden. Tom
Steij zag zijn poging rakelings
naast gaan en ook een schot van
Madi leverde niets op. Een snelle omschakeling van Roda leverde na 70 minuten de 0-2 op middels Nigel van Zelst. Argon coach
Adri Leijgraaff haalde daarna Jasper Werkhoven naar de kant Elgreenio Dorade nam zijn plaats in.
Binnen drie minuten liep Roda uit
naar 0-4, eerst een wonderschone
omhaal van invaller Daan Banning
en even later een hard en laag afstandsschot van de Freek van Belzen. Vervolgens nam Berkay Karadag de plaats in van de moegestreden Lokken. Veel kansen
kreeg Argon daarna niet meer en
bleef de stand ongewijzigd.
Komende zaterdag heeft Argon vrij, donderdag oefent het
in Mijdrecht tegen Montfoort om
20.15 uur.
trainen in groepsverband. De inschrijfkosten voor de AMC loop
zijn dan wel voor je eigen rekening. Het lidmaatschap kost €55,per jaar plus een eenmalige bijdrage van €7,50 voor de aanmelding bij de Atletiekunie. Wil je je
aanmelden als lid dan kan dat via
de website van www.veenlopers.
nl, graag met vermelding dat je
deel wilt nemen aan de voorjaars
clinic voor de AMC loop, plus de
afstand waarvoor je wilt gaan
trainen.Ben je enthousiast? Aanmelden kan via de website www.
veenlopers.nl.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 18 februari werd de 5de ronde gespeeld.
Er zijn altijd wel bijzondere uitslagen. In de A-lijn was het wederom Paar Marja-Joop die hard
uithaalde met 60,42%. Paar 2 en
3 volgen pas na 7%. Paar Gerard
en Jannie en paar Delia-Paul. In
de B-lijn vindt er ook wel een aftekening plaats. Toch de degradatie is nog niet beslist. Hier wist
paar Ineke-Henny als enige een
6Sa uit te bieden en te halen. Dat
levert veel punten maar lang niet
genoeg voor de winst die ging
naar Corine-Ria.. zij wonnen met
59,17%. Paar Gerda-Alice werd
2de. In de C-lijn een hele hoge
score van 69% voor Barry -Hermien. Ongelofelijk. Ria en Jo werden 2de met 59,8% gevolgd door
Carla-Frans met 54%. De laatste ronde is komende week, dan
wordt het vast weer spannend.
Donderdag
In de A-lijn verrassende uitslagen.

Richard en Ben waren aan het
einde van de middag de sterkste
met 57,8% , Pieter met Otto en
Jan met Corry pakten de 2de en
3de plek. Er waren geen extreme
uitslagen..
In de B-lijn pakten Hermien en
Frank flink uit. Bijna 65%. Zij waren veruit de sterkste. Tiny en Bea
gevolgd door Wim en Trees hadden beide 58%.
Dan de C-lijn, Heel veel paren bleven rond de 50% zweven. Dit is
ook het ultieme bridgen. Iedereen wil natuurlijk zo hoog mogelijk scoren maar met 50% doe je
altijd goede zaken.
Janine en Teus waren de uitzondering. Met 60,8% staken zij ver
boven de rest. Hermiene en Lennie werden 2de en 3de met Siman en Marian.
We sluiten weer een gezellige bridgeweek af. De lentekriebels komen boven met he mooie
weer, wat zal dat ons komende
week brengen.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 1 maart 2019 om fraaie
prijzen in Café de Merel Arkenpark MUR no 43, Vinkeveen,
tel. 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl.
Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is de winnaar of winnares
bekend, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving
19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Hier volgen de datums voor de nieuwe prijsklaver-

jas competitie 2018/2019. Voor
2019: 1, 15 en 29 maart, 12 en 26
april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni en
5 juli. Alle datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1. J. Bunschoten
6935 pnt
2. Cees Zaal
6905 pnt
3. Jan v. Kouwen
6891 pnt
4. Ria van Es
6796 pnt
5. Egbert Verkerk
6706 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Sjaan Kolenberg met 5397
punten.

Argon trainer toch op non actief
Mijdrecht – Het is slecht weer
bij de Mijdrechtse voetbalvereniging Argon. De hoofdtrainer
van het eerste elftal van Argon ,
Ron van Niekerk, zou zeer racistische uitlatingen gedaan hebben,
waarvan “Ga je wassen, zwarte
lul”, de meest genoemde is. Het
bestuur van Argon nam het in
eerste instantie niet erg hoog op.
Hun eerste commentaar was: dat
hoort niet, hij krijgt een officiele
waarschuwing. Maar de spelers
pikte het niet, eerst stapte er vijf
spelers op, toen zeven en uiteindelijk liet het gehele elftal weten

niet meer te willen spelen onder
deze trainer. Het ontplofte. Iedereen kreeg een verbod om commentaar te geven, het kwam in
het sportnieuws op tv, de dagbladen smulde ervan. Uiteindelijk heeft het bestuur zaterdagochtend besloten om de trainer
per direct op non actief te zetten.

stond maandag jl te lezen dat de
trainer had gemeld: Ik wil benadrukken dat ik tijdens de wedstrijd van vorige week geen racistische uitlatingen heb gedaan.
De mij in dit verband gemaakte
beschuldigingen zijn volkomen
misplaatst en ongegrond. Deze onterechte beschuldigingen
hebben mij zeer aangegrepen.
Ook de KNVB heeft zich er nu Ik hoop deze week in gesprek te
in gemengd: Wij nemen dit als gaan met het bestuur en de speKNVB zeer ernstig en rekenen lers om deze onterechte aantijerop dat het bestuur van Argon gingen uit de wereld te helpen. Ik
een grondig onderzoek zal doen. ben er van overtuigd dat de lucht
De trainer zweeg, maar in het AD zal worden geklaard.
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Vakantie inluiden met
een vrolijk voorjaarsfeest!
Mijdrecht - Schip Ahoy! Allemaal aan boord
van De Eendracht, samen met de kapitein
en alle matrozen! Het gezellige voorjaarsfeest kan beginnen! Niet zomaar een feest
maar vooral ook een verkleedfeest met bingo en spelletjes. Al direct bij aanvang gaan alle groepen over de catwalk: iedereen kijkt z’n
ogen uit, want wat zijn alle leerlingen bijzonder verkleed vandaag! Na de wandeling over
de catwalk gaan we samen bingo spelen, wat

een spanning en een plezier. Er zijn prachtige prijzen te verdienen, zoals een pak brownie cake meel, bioscoopkaartjes en zwemparadijs tickets. Dat komt goed uit met de vakantie in zicht! Na de Bingo gaan alle leerlingen limonade drinken en cake versieren. De
rest van de morgen spelen ze door het gehele schoolpand de allerspannendste spelletjes en willen ze na de eind bel nog wel uren
doorgaan!

