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” Wij kunnen ons niet vinden in achterkamertjespolitiek”

Seniorenpartij stapt 
onvrede uit de coalitie
De Ronde Venen – Via een pers-
bericht, gestuurd op zondagmid-
dag maakte de Seniorenpartij De 
Ronde Venen het volgende be-
kend: “De Seniorenpartij kan zich 
niet vinden in de achterkamertjes 
politiek zoals die door het CDA en 
RVB gehanteerd worden. Na een 
tijd van ongenoegen over de sa-
menwerking met het CDA, VVD 
en D66 heeft de Seniorenpartij 
besloten met de coalitie te ver-
breken. Directe aanleiding van dit 
besluit was de slechte samenwer-
king met het college en de coali-
tiepartners die gezorgd hebben 
voor een onwerkbare situatie.
Tijdens de behandeling van de be-
leidsnota Cultuur afgelopen don-
derdag was het de coalitie niet te 
doen om de inhoud van het stuk 
maar meer op de persoon van on-
ze wethouder. Het bijzondere is 
dat er tijdens de technische ron-
de geen vragen waren, maar tij-
dens de behandeling van de no-
ta dit beleidsstuk werd afgescho-
ten. Helaas moeten wij constate-
ren dat de geschiedenis zich her-
haald. In 2016 stapte het voltalli-
ge college op waardoor CU/SGP 

en PvdA/Groenlinks plaats moes-
ten maken voor de VVD. CDA en 
RVB kwamen, ondanks dat ze de 
directe aanleiding waren van de 
coup weer terug in het college! 
Dit keer was het weer het CDA 
samen met D66 die samen met 
RVB ervoor gezorgd hebben dat 
er een onwerkbare situatie ont-
stond. Daar het belang van onze 
inwoner voorop staat en met na-
me dat van de ouderen, hebben 
wij besloten om de oppositie in te 
gaan”, aldus het persbericht. 

Niet verbaast 
Dit besluit kwam niet als een 
donderslag bij heldere hemel. Al 
maandenlang hoorde je in de po-
litieke wandelgangen gebrom en 
heel veel onvrede over de werk-
wijzen van wethouder Marja Bec-
ker. In diverse vergaderingen 
kwam ook wel duidelijk naar vo-
ren dat zij niet echt goed was in-
gelezen in haar onderwerpen en 
veelal moest een collega wethou-
der haar te hulp schieten. In de 
wandelgangen was het ‘ wanneer 
stapt de wethouder op, of wan-
neer wordt zij eruit gezet. 

Na anderhalf komt er een ein-
de aan haar wethouderschap. 
De coalitie raakt hierdoor ze-
ker niet in moeilijkheden. Ze be-
houden een ruime meerderheid 
en het is nog maar de vraag of 
er weer een nieuwe wethouder 
wordt benoemd. Met een beetje 
herverdelen van de portefeuilles 
scheelt het de gemeenschap zo’n 
100.000,- per jaar. 

Reactie van CDA, VVD, D66 en 
RVB vindt u  elders in deze krant.

Wethouder Marja Becker van de Se-
niorenpartij houdt het voor gezien

18 september 2019

ADVERTEREN?
IN DE

 INFORMATIE:
� 0297-581698
� 06-53847419
� VERKOOPMIJDRECHT@
 MEERBODE.NL

KORT NIEUWS:

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

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
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• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
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Mijdrecht: omg. Houtzaagmolen, Viergang, 
  Buitenkruier (270 kranten)
Uithoorn: omg. Zegge, Zilverblad (280 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

www.meerse.nl

Beter een goede buur, 
dan een verre vriend
Persoonlijk kenden burgemeester 
Pieter Heiligers van Uithoorn en 
Maarten Divendal, burgemeester 
van De Ronde Venen elkaar al veel 
langer. In de periode dat Maar-
ten Divendal in Haarlem wethou-
der was, was Pieter Heiligers daar 
raadslid en fractievoorzitter. Vo-
rige week stond in het kader van 
een nadere kennismaking. Niet 
met elkaar, met elkaars gemeen-
te. Deze keer kwam Pieter Heili-
gers op bezoek bij De Ronde Ve-
nen, voor een bezoek op de fi ets 
aan een deel van de gemeente. 

Stukje
Pieter: “We hebben niet alle dor-
pen kunnen bezoeken. Daar is 
De Ronde Venen voor één och-
tend veel te groot voor. Delen 
van Mijdrecht, Wilnis en Vinke-
veen zijn bezocht en het buiten-
gebied van Waverveen en Bots-
hol.” Al pratend op de fi ets werd 
besproken waarin de gemeen-
ten verschillen en waarin ze el-
kaar op lijken. Pieter: “Het onder-
nemende in Mijdrecht herken ik 
ook in De Kwakel en Uithoorn. Er 
is een toon van aanpakken, ge-

woon doen.” Maar Maarten heeft 
Pieter ook een aantal specifi eke 
punten van De Ronde Venen la-
ten zien, zoals Vinkeveen Haven, 
Het Spoorhuis in Vinkeveen en de 
markt in Mijdrecht. Maarten: “Ik 
heb Pieter ook iets van onze re-
cente geschiedenis laten zien, zo-
als de plek en het herdenkingste-
ken van de dijkdoorbraak in Wil-
nis, maar ook de monumenten 
bij neergestorte vliegtuigjes in 
de Tweede Wereldoorlog. Mooi 
is natuurlijk ook hoe de oude 
spoorbaan onze gemeenten let-
terlijk verbindt.” 

Vervolg elders in deze krant.

Regio - Als burgemeester onderhoud je goede contacten met je 
buurcollega’s. Dat begint met een eerste kennismaking. 

Inbraak bij 
Tino Martin

Vinkeveen – Het afgelopen 
weekend is er ingebroken in 
de villa van Tino Martin. De 
inbreker(s) zijn via het balkon 
binnengekomen en hadden 
het gemunt op de kluis. Deze 
werd meegenomen, maar was 
dusdanig zwaar dat hij in het 
water belanden. De hele in-
braak had weinig zin, aange-
zien de kluis volledig leeg was. 
De politie heeft de zaak in on-
derzoek.

Afval in de 
brand

Mijdrecht - Vrijdagmiddag 
werd de brandweer opgeroe-
pen voor een fi kse brand in 
een vrachtwagen. Bij een af-
valverwerkingsbedrijf stond 
een vrachtwagen die nog vol 
met afval zat in brand. Bij aan-
komst sloegen de vlammen 
aan de achterkant uit de wa-
gen. De brandweer kon ech-
ter niet snel genoeg bij de 
brandhaard komen aangezien 
de laadklep niet meer func-
tioneerde. De wagen werd 
al brandend naar een veili-
ge plaats gereden en met een 
bulldozer geopend en werd de 
brand geblust.

De Ronde Venen - Hoi ik ben IVI. 
U kent mij nog helemaal niet. Dat 
klopt!  Ik ben namelijk een nieuw 
gezicht in De Ronde Venen. Ik ben 

een inwoner of eigenlijk zelfs wel 
veel meer dan dat. Vanaf oktober 
is het de bedoeling dat ik mijn ge-
zicht zoveel mogelijk in De Ronde 

Venen ga laten zien. Om te begin-
nen ga ik een column schrijven in 
deze krant.  Maar ik ga eerst nog 
even op vakantie en vanaf okto-

Een nieuw gezicht in De Ronde Venen

ber gaat u van mij horen. Ik zal 
mij dan in deze krant aan u voor-
stellen en vertellen wat u van mij 
mag verwachten. Ik zal u al een 
beetje verklappen dat ik als IVI 
het gezicht wil worden voor de 
Inwoners van De Ronde Venen! 
Hopelijk gaat u mij daar bij hel-
pen en worden wij vrienden. Ik 
heb mooie plannen om samen 
met u als inwoners te gaan onder-
nemen. Nieuwsgierig geworden? 
Houdt mijn gezicht in de gaten!



Mijdrecht – Op zaterdag 28 sep-
tember wordt in heel Nederland 
Burendag gevierd, het jaarlijks te-
rugkerende feest met de buren 
uit de buurt. Het is een dag waar-
op de buurt samenkomt, waar-
bij veel mensen iets doen voor el-
kaar en de ruimte om hen heen. 
Buurten worden leuker, socialer 
en veiliger als buren elkaar ont-
moeten en zich inzetten voor hun 
omgeving. 
Op deze dag opent De Trekvo-
gel aan de Karekiet 49 van 11.00 
tot 16.00 uur voor iedereen zijn 
deuren. Deze voormalige ba-
sisschool heeft onlangs een an-
dere bestemming gekregen en 
biedt nu onderdak aan een vier-
tal maatschappelijke organisa-
ties. De nieuwe gebruikers zijn 
Leerwerkplaats De Ronde Venen, 
onderdeel van Tympaan-De Baat, 
de Voedselbank, Inloophuis ’t An-
ker en kunstenaarsvereniging 
Atelier de Kromme Mijdrecht. 
Daarnaast gaat het gebouw ook 
als buurthuis een functie vervul-
len. Een eerste blijk daarvan is de 
viering van ‘Burendag’ in en rond 

het gebouw. De organisaties, ver-
sterkt door Werkgroep Groen van 
de wijk Twistvliet/Wickelhof, no-
digen dan ook alle buurtbewo-
ners en relaties van de organisa-
ties uit voor de officiële opening, 
die om 11.00 uur zal worden ver-
richt door wethouder Rein Kroon 
van gemeente De Ronde Venen. 

Activiteiten
De organisatoren zorgen voor 
een gastvrije ontvangst met 
een hapje en een drankje. Daar-
naast zullen er diverse activitei-
ten plaatsvinden en kunnen de 
bezoekers kennis maken met de 
betrokken organisaties. Naast het 
gebouw zal op het grasveld Roer-
domp/Karekiet, voor jong en oud 
een zeskamp, met sport en denk-
spellen worden georganiseerd. 
Daarbij wordt gezocht naar het 
sportiefste, slimste en meest so-
ciale team van De Ronde Venen. 
Je kunt samen met vrienden, 
kennissen, buurtgenoten of fa-
milie een team van zes tot acht 
personen vormen en daarmee 
de strijd aangaan tijdens de zes-

kamp. Je kunt winnen door goed 
samen te werken en elkaars kwa-
liteiten te benutten. Het Jonge-
renwerk van Tympaan-De Baat 
zorgt voor springkussens en een 
rodeostier. Je kunt je opgeven via 
m.vanbreukelen@stdb.nl of via 
06-5105 3266. Atelier de Krom-
me Mijdrecht richt in de centra-
le hal een expositie in. De Werk-
groep Groen zal buurtbewoners 
inspireren met groenideeën voor 
de tuin en de wijk en staat open 
voor suggesties voor het groen 
rond De Trekvogel.

Betrokken organisaties
De bezoekers van Burendag kun-
nen informatie inwinnen over de 
activiteiten van de betrokken or-
ganisaties. Wat de Voedselbank 
doet, behoeft nauwelijks eni-
ge toelichting. Op de nieuwe lo-
catie zal zij, in een nieuwe op-
zet, hulp bieden aan gezinnen, 
die met minder dan het mini-
mum-inkomen moeten rondko-
men. Zij doen dit door deze ge-
zinnen van voedsel en kleding te 
voorzien. Inloophuis ’t Anker is 
een ontmoetingsplaats voor ie-
dereen die met kanker in aanra-
king is gekomen. Als patiënt, ex-
patiënt , naaste of nabestaande. 
Deze mensen biedt het inloop-
huis afleiding met bijvoorbeeld 
yoga, schilderen of zingen in het 
smartlappenkoor. Of gasten kun-
nen er praten met ervaringsdes-
kundigen die begrijpen wat de 
problematiek rond kanker in-
houdt. Leerwerkplaats De Ronde 
Venen, is er voor alle jongeren die 
tegen problemen aanlopen op 
het gebied van werk en school. 
De leerwerkplaats biedt begelei-
ding, ondersteuning, training en 
coaching om terug te keren naar 
school of werk. Binnen het pro-
ject staan een zinvolle dagbeste-
ding, het ontwikkelen van vaar-
digheden en kennismaking met 

Wilnis - In opdracht van de pro-
vincie Utrecht legt aannemer 
BAM Infra een rotonde aan bij 
de aansluiting Ingenieur Ensche-
deweg (N212)/Lange Meentweg 
(N463). Tegelijkertijd krijgt de 
nabijgelegen Geerbrug een op-
knapbeurt. De werkzaamheden 
kunnen voor een groot deel bui-
ten het verkeer worden uitge-
voerd. Waar dat niet het geval is, 
worden de Ingenieur Enschede-
weg en de Lange Meentweg in 
september een aantal keren afge-
sloten voor doorgaand verkeer.
 
Wegafsluitingen 
Tussen 18 en 20 september is de 
aansluiting van de Lange Meent-
weg gedurende twee avonden/
nachten afgesloten. Het door-
gaande verkeer wordt omgeleid. 
Fietsers en voetgangers kunnen 
gebruik maken van het fietspad.
In het weekend van 20-23 sep-
tember is een gedeelte van de 
Lange Meentweg afgesloten en 
een gedeelte van de Ingenieur 
Enschedeweg.
Het doorgaande verkeer wordt 
omgeleid. Fietsers en voetgan-
gers kunnen gebruik maken van 
een tijdelijke fietsroute langs de 
werkzaamheden.

Tussen 23 en 29 september is 
een gedeelte van de Ingenieur 
Enschedeweg afgesloten, inclu-
sief de aansluitingen Geerka-
de en Lange Meentweg. Het ver-
keer wordt beurtelings langs de 
werkzaamheden geleid met tij-
delijke verkeerslichten. Automo-
bilisten kunnen vanaf de Lange 
Meentweg rechtsaf naar de Inge-

nieur Enschedeweg en vice versa. 
Fietsers en voetgangers kunnen 
gebruik maken van een tijdelij-
ke fietsroute langs de werkzaam-
heden. Begin oktober zijn er nog 
wat afrondende werkzaamhe-
den waarbij ook het werkterrein 
wordt opgeruimd. Deze werk-
zaamheden geven geen hinder 
meer voor het verkeer.
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COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 16.400

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

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

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

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

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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Feestelijke opening 
gebouw De Trekvogel

diverse studierichtingen en vak-
gebieden centraal. Atelier de 
Kromme Mijdrecht is een vereni-
ging van amateur-kunstenaars, 
die al bijna 40 jaar bestaat. Zij or-
ganiseert, onder deskundige lei-
ding, cursussen en workshops op 
het gebied van tekenen, schilde-
ren en boetseren. Tenslotte is ook 
‘de buurt’ betrokken. Werkgroep 
Groen zal zich, in samenwerking 
met de bewoners, bezighouden 
met de ‘groene aankleding’ van 
het terrein rond het gebouw.
Op de Burendag kan men met 
vertegenwoordigers van de werk-
groep hierover van gedachten 
wisselen. Tenslotte zal ook op-
bouwwerker Annelies de Hoop 
met buurtbewoners ideeën uit-
wisselen over activiteiten voor 
en met de wijk in De Trekvogel. 
Burendag belooft een gezelli-
ge, sportieve en leerzame dag te 
worden.
De officiële opening door wet-
houder Rein Kroon is om 11.00 
uur. Daarna kun je tot 16.00 uur 
vrij binnenlopen.

Verkoop inboedel en 
inventaris Gerardus Majella
Mijdrecht - Op zaterdag 28 sep-
tember vindt van 10.00 tot 16.00 
uur een grote verkoop plaats 
in zorgcentrum Gerardus Ma-
jella aan de Bozenhoven 157 in 
Mijdrecht. Vanwege de verhui-
zing naar het nieuwe Zonnehuis 
Majella zal de inboedel en inven-
taris grotendeels verkocht wor-
den. De opbrengst van de ver-
koop is voor het project ‘Méér 
naar buiten!’ en zal worden ge-
bruikt om bijvoorbeeld een duo-
fiets aan te schaffen, buitenactivi-
teiten te organiseren en de zorg-
tuin en balkons van het nieuwe 
Zonnehuis extra comfortabel te 
maken. 
 
Verhuizing
De bewoners van zorgcentrum 
Gerardus Majella en de deelne-
mers van de dagbesteding zullen 
17 september verhuizen naar het 
nieuwe Zonnehuis Majella in het 
centrum van Mijdrecht. Momen-
teel wordt de verhuizing voorbe-
reid.
Een drukke tijd voor iedereen, 
want het gewone werk, de zorg 
en activiteiten met bewoners 
gaan ook door. José Witte, loca-
tiemanager: ‘De teams zijn vast-

besloten om er met de familie en 
vrijwilligers voor te zorgen dat de 
bewoners, die veelal vergevor-
derde dementie hebben, zo min 
mogelijk nadelen ondervinden 
van de verhuizing en zo snel mo-
gelijk kunnen gaan genieten van 
de nieuwe leefsituatie.’
 
Open huis groot succes
Tijdens het open huis in augus-
tus bezochten meer dan 400 be-
langstellenden het nieuwe Zon-
nehuis Majella. ‘Overrompelend 
en heel bijzonder om na jaren van 
voorbereiding en bouw nu zoveel 
Mijdrechters te mogen ontvan-
gen in onzer nieuwe locatie’, al-
dus een trotse José Witte. ‘Ieder-
een was erg te spreken over de 
gezellige sfeer in de groepswo-
ningen en in het Grand Café. Ook 
de beschutte tuin werd erg ge-
waardeerd. We hopen dat het en-
thousiasme een voorbode is voor 
veel aanloop in de toekomst. 
Er zullen activiteiten zijn waar 
buurtbewoners bij aan kunnen 
sluiten en er is gespecialiseerde 
dagbesteding voor ouderen met 
dementie. Maar ook voor een kop 
koffie in het Grand Café is ieder-
een van harte welkom.’

Aanleg rotonde en 
renovatie Geerbrug

Maaltijd in ‘t Kruispunt
Mijdrecht - In ‘t Kruispunt, Konin-
gin Julianalaan 22 in Mijdrecht 
is er op zaterdag 21 september 
weer gelegenheid om te genie-
ten van een maaltijd.
Na de maaltijd kunt u luisteren 
naar een korte inleiding over een 
gedeelte uit de Bijbel en mee-
doen met een gesprek daarover. 

Vanaf 17.00 uur. staat de deur 
open. De bijeenkomst duurt tot 
ongeveer 19.00 uur. Deze acti-
viteit wordt georganiseerd door 
het missionair team van de Chr. 
Ger. kerk ‘De Wegwijzer. Opgeven 
is fijn (lcvoskunst@gmail.com of 
06-25111457), maar niet perse 
nodig.
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Vermist
•	 1512435,	 5-9-2019,	Vogel,	 PARKIET,	GEEL	MET	ORANJE	VLEK-

KEN,	Turquoisine	parkiet.	Geel	met	oranje	gemeleerd,	en	wit	in	
het	gezicht,	op	het	hoofd,	en	op	de	vleugels.	Molenland,	Mijd-
recht.

•	 1512433,	24-8-2019,	Vogel,	Snoopy,	PARKIET,	GEEL.	Gele	valk-
pariet	met	oranje	wangetjes.	Is	redelijk	tam.	Molenland,	Mijd-
recht.

Gevonden
•	 1514944,	15-9-2019,	Kat,	EUROPESE	KORTHAAR	OF	HUISKAT,	

CYPERS	ROOD,	half	lang	haar,	erg	mager,	angstig,	en	heeft	nat-
te	ogen.	De	geschatte	leeftijd	is	rond	de	twaalf	jaar.	Herenweg,	
Vinkeveen.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Goed bezochte cursusmarkt 
cursusproject De Ronde Venen
De Ronde Venen - Vrijdag 6 sep-
tember, was er weer een Cursus-
markt in De Boei te Vinkeveen. De 
eerste belangstellende waren om 
18.00 uur aanwezig om een volg-
nummertje in ontvangst te ne-
men. Daarna werd bij één van de 
registratietafels gecontroleerd of 
de persoonlijke gegevens in de 
cursistenregistratie voorkwamen. 
Indien nodig werden deze aange-
past of ingevoerd. Na deze con-
trole kreeg je een inschrijfformu-
lier overhandigd waarop de per-
soonlijke gegevens waren afge-
drukt en waarin ruimte was voor 
het inschrijven op de diverse cur-
sussen. Er werd onder het genot 
van een kopje koffie gezellig ge-
discussieerd welke cursussen er 
wel of niet leuk waren om op in te 
schrijven. Om 19.30 uur was het 
zover: Ellen Stange, onze voorzit-
ter, opende de cursusmarkt. De 
bezoekers werden in groepjes van 
tien op de markt op volgnummer 

toegelaten zodat het voor ieder-
een rustig en overzichtelijk bleef. 
Zoals altijd was het druk en gezel-
lig. De aanwezige docenten had-
den hun tafels leuk aangekleed 
met informatie over hun cursus-
sen. Ook waren er veel mooie 
voorbeelden te zien van wat men 
op de diverse creatieve cursussen 
kon maken. Er werd goed inge-
schreven op de 50 aangeboden 
cursussen. Op de markt zelf en het 
weekend erna, werd er 565 keer 
ingeschreven op de diverse cur-
sussen. En er kan nog steeds inge-
schreven worden, een aantal cur-
sussen zitten aan een maximum 
aantal cursisten, maar nog niet al-
lemaal. Op de volgende cursus-
sen die al snel van start gaan kunt 
u zich nog inschrijven:

Communicatie
Het mooiste wat je kunt worden is 
jezelf: “Communicatie”, twee cur-
susavonden waarin je je gaat ver-

”Wij kunnen ons niet vinden in achterkamertjespolitiek”

Seniorenpartij stapt 
onvrede uit de coalitie
Vervolg van de voorpagina

Reacties: 
De fractie van RVB was verrast 
maar niet verbaasd:
“De seniorenpartij heeft na een 
tijd van ongenoegen besloten 
om uit de coalitie te stappen. In 
een persbericht geeft de Senio-
renpartij aan dat de slechte sa-
menwerking met coalitiepartners 
CDA, VVD en D66 de directe aan-
leiding is. Ronde Venen Belang is 
verrast, maar niet verbaasd. “Ie-
dereen kon zien dat de samen-
werking tussen de coalitiepartij-
en niet bepaalt soepel verliep. Bo-
vendien ontbrak het de wethou-
der Becker aan concrete voorstel-
len en deed zij uitsluitend onder-
zoeken. Dat gebrek aan resulta-

ten breekt elke wethouder een 
keer op, ongeacht de partij,” aldus 
fractievoorzitter van der Greft. In 
hun persbericht verwijt de seni-
orenpartij Ronde Venen Belang 
achterkamertjes politiek. Ronde 
Venen Belang herkent zich hier 
totaal niet in. Van der Greft: “Ook 
wij hebben gezien dat de samen-
werking tussen de Seniorenpartij 
en de andere coalitiepartijen ui-
terst moeizaam verliep. De laat-
ste twee commissievergaderin-
gen werd Seniorenpartij wethou-
der Becker keihard aangepakt 
door het CDA en de VVD. De Se-
niorenpartij verwijt Ronde Venen 
Belang achterkamertjespolitiek, 
ze hadden beter met hun eigen 
coalitiepartners in de voorkamer 
moeten samenwerken.”

Onwerkbaar
Volgens de Seniorenpartij heeft 
Ronde Venen Belang samen met 
het CDA en D66 voor een onwerk-
bare situatie gezorgd. 
“Wij voeren op de inhoud kritisch 
oppositie.
Als het goed is is het goed en als 
het slecht is het slecht.
De voorstellen van Seniorenpar-
tij wethouder Becker waren elke 
keer gewoon niet goed genoeg.
Dit vonden niet alleen wij, maar 
telkens weer een wisselende 
meerderheid van verschillende 
partijen,” aldus van der Greft. 

Ronde Venen Belang is benieuwd 
naar de reactie van de overgeble-
ven coalitiepartijen na het op-
stappen van de Seniorenpartij”. 

De reactie van de coalitie partijen 
was kort, zakelijk en politiek cor-
rect zoals dat heet: 
“CDA, VVD en D66 betreuren ver-
trek Seniorenpartij uit de coali-
tie. Zondagmiddag 15 september 
jongstleden heeft Seniorenpar-
tij De Ronde Venen in een pers-
bericht aangegeven de coalitie te 
verlaten.
Dit bericht, dat wij vanuit de me-
dia hebben ontvangen, heeft ons 
als CDA, VVD en D66 verrast en 
wij betreuren dit besluit. Ook her-
kennen wij ons niet in de in het 
persbericht van de Seniorenpar-
tij genoemde punten. De samen-
werking hebben wij altijd als ple-
zierig en constructief ervaren. Wij 
beraden ons op de ontstane situ-
atie en komen hier in de loop van 
de week op terug. Uiteraard blij-
ven CDA, VVD en D66 gezamen-
lijk onverminderd aandacht be-
steden aan de belangen van al-
le inwoners, inclusief de senio-
ren in de gemeente De Ronde Ve-
nen, was getekend, .Jan Rouwen-
horst, Fractievoorzitter CDA, Bart 
Richter, Fractievoorzitter VVD en 
Meindert Brunia, Fractievoorzit-
ter D66.

diepen in de communicatie aan 
de hand van De Platina Regel. 
Krijg een goede relatie met part-
ner, familie en collega’s door de 
communicatiestijl van de ander te 
kennen. Je hoeft voor deze cursus 
geen kennis te hebben van het in-
strument. Je maakt er kennis mee 
en doet enkele oefeningen. Wat 
nodig is om deel te nemen is een 
gezonde dosis nieuwsgierigheid 
en behoefte aan zelfontwikkeling. 
Twee dinsdagavonden van 19.30-
21.30 uur op 1 en 15 oktober. Do-
cent; Joke Stapper. Plaats De Boei, 
Kerklaan 32, Vinkeveen. Cursus-
kosten: €14,-. 
 
Fotografie
In 8 avonden leer je hoe je toestel 
werkt. Wat doen al die knoppen, 
functies en programma’s? Wat 
kan je zelf instellen en waarom? 
Hoe maak je betere en mooiere 
foto’s, door inhoud, compositie en 
presentatie? Hoe kan je je foto’s 

verbeteren of bewerken door ge-
bruik van basale computerbewer-
king? Er zijn ook foto-opdrachten 
met opbouwende kritiek over je 
resultaten. Er wordt een “fotosafa-
ri” naar Kasteel De Haar gepland. 
Doelgroep: iedereen die meer uit 
de camera wil halen en fotocom-
positie wil gaan toepassen. Voor-
kennis: bekend met het overzet-
ten van foto’s van de camera naar 
de PC. Acht woensdagavonden 
van 20.00-22.00 uur en één zater-
dagochtend 10.00-12.30 uur Data; 
2, 9, 16, 30 oktober, 6, 13, 20 no-
vember, 4 december en 2 novem-
ber. Docent; Jan van Veen. Plaats 
De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen 
Safari: Kasteel de Haar, Haarzui-
lens Cursuskosten; €63,- Materi-
aalkosten; €9,-/entree De Haar of 
MJK

Wandeling VOC
Wandeling VOC en Gouden Eeuw 
in Amsterdam. Het is de Zeven-

tiende Eeuw. Nederland wordt rij-
ker en rijker. Wij maken een bloei-
periode door op het gebied van 
handel, wetenschap en kunsten. 
Ook wat betreft haar politieke en 
militaire macht (vooral ter zee) 
nam de Republiek in de wereld 
een vooraanstaande positie in. 
Het heeft echter weinig gescheeld 
of er zou helemaal geen Gouden 
Eeuw zijn geweest. Hoe zit dat? 
Je volgt het spoor terug en ge-
niet van de verborgen plekjes van 
Amsterdam: o.a. de Schreiersto-
ren, De Waag, VOC betaalkantoor 
en het pakhuis van de WIC. Don-
derdagmorgen van 10.30-12.30 
uur op 3 oktober. Gids; Peter van 
Ruijven Verzamelen: bij de Schrei-
erstoren, op de hoek van de Prins 
Hendrikkade 94. Kosten; €11,-.

Wandeling: Bij ons in 
de Jordaan
De Jordaan is van oudsher de 
volkswijk van Amsterdam. Hoe 
kwam dat?? Wat is de Boldootkar 
en waarom ging niemand naar 
het Café? Wie woonden er vroeger 
en wie wonen er nu? Waar liggen 
de verborgen ho�es? Een ontdek-
kingstocht door de Jordaan. Don-
derdagmiddag van 14.00-16.00 
uur op 3 oktober. Gids; Peter van 

”College lapt afspraken met bewoners aan de laars”

Omwonende Herenweg 
opnieuw boos
Vinkeveen – Al zeker acht jaar 
lang vindt u in deze krant regel-
matig artikelen over een bouw-
project aan de Herenweg in Vin-
keveen en omwonenden die het 
daar niet mee eens zijn. Het is al 
bij de raad van state geweest en 
bij de rechter. Er lag een besluit 
van de rechter, maar volgens de 
omwonenden gaat het college 
nu weer haar boekje te buiten. De 
omwonenden hebben weer een 
bezwaar ingediend en dit ligt nu 
bij de bezwaar- en beroepencom-
missie en dan kan het college hier 
niet op ingaan. Vandaar nu dan 
het ‘verhaal’ van de bezwaarma-
kers: 

“Er worden 9 woningen aan 
de Herenweg in Vinkeveen ge-
bouwd. Maar het bouwproject 
wordt anders en groter dan af-

gesproken. Het College negeert 
daarmee de afspraken met de 
omwonenden die na jaren van 
overleg en procedures tot stand 
zijn gekomen.
Nu de eerste verdiepingen staan, 
blijkt dat het bouwplan niet 
meer hetzelfde is als in de (door 
de Raad van State bekrachtigde) 
omgevingsvergunning. Het hele 
‘eiland’ is anderhalve meter naar 
de ringvaart verschoven, niet alle 
huizen staan op de plaats waar ze 
zijn ingetekend en de beschoei-
ing wordt op diverse plaatsen 
verder de sloot in geplaatst, zo-
dat de kavels groter worden dan 
afgesproken. 

Landje pik
De omwonenden zeggen: “Dit is 
ordinaire landjepik. We hebben 
8 jaar overlegd over iedere me-

ter van dit bouwplan en zodra 
de bouw is gestart wordt er bui-
ten de lijntjes gebouwd. We kun-
nen niet begrijpen dat het Colle-
ge alle afspraken die we hebben 
gemaakt, zo maar aan haar laars 
lapt. De verschuivingen op het 
eiland zijn met een ‘revisie-teke-
ning’ aangepast zonder ook maar 
iets te vertellen, publiceren of toe 
lichten. Nu probeert wethouder 
Kroon ook de kavels te vergroten 
met een nieuwe vergunning voor 
beschoeiing en vlonders.” Het 
plan dat inmiddels ‘Maximalaan’ 
heet, heeft inderdaad een lange 
en moeilijke historie. 
Op het stuk grond tegenover de 
Albert Heijn in Vinkeveen stond 
een eeuw lang een witte boerde-
rij. Toen deze werd verkocht was 
het snel duidelijk dat er wonin-
gen zouden worden gebouwd. In 

Ruijven. Verzamelen: Bij de Wes-
tertoren Prinsengracht 279 (bij 
het beeldje van Anne Frank). Kos-
ten; €11,-.

Sterrenkunde
Na de grote belangstelling voor 
de cursussen van het afgelopen 
seizoen wordt de sterrenkunde 
in oktober/november weer ver-
volgd. De onderwerpen zijn, on-
der voorbehoud van plotselin-
ge spannende ontwikkelingen; 
Pluto, Vesta en Ceres, Asteroï-
den Ryugu en Bennu, Milanco-
vich en de IJstijden, het Zonne-
minimum, Rusteloze Aarde, Satur-
nus en Zwaartekrachtgolven. De 
cursus is bedoeld voor zowel be-
langstellende beginners als door 
de wol geverfde gevorderden. Je 
ontvangt na iedere avond een e-
mail met de samenvatting.
8 maandagavonden van 20.00-
22.00 uur op 7, 14, 21, 28 oktober, 
4, 11, 18, 25 november. Docent; 
Maarten Breggeman, Locatie; De 
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Cur-
suskosten; €56,-.
Alle informatie over de overige 
cursussen en hoe u zich op een 
cursussen inschrijft, kunt u vinden 
op onze website van het Cursus-
project de Ronde Venen.

2010 wilde wethouder Rozendaal 
een vergunning verlenen voor 16 
huizen van 12 meter hoog. Om-
wonenden tekenden daar be-
zwaar tegen aan omdat dit een 
veel te zware bebouwing zou op-
leveren. Die zou goed passen in 
het Statenkwartier in Den Haag, 
maar niet in de Lintbebouwing 
van Vinkeveen. De gemeenteraad 
voorkwam dit en daarmee begon 
een jarenlang slepend proces.

Aanvragen
Er volgden nog diverse nieuwe 
vergunning-aanvragen en iedere 
keer was het bouwplan iets klei-
ner. De bewoners van de omlig-
gende percelen waren daar nauw 
bij betrokken en overlegden 
doorlopend met het College en 
de projectontwikkelaar. Er werd 
zelfs een mediator aangesteld om 
de betrokkenen op één lijn te krij-
gen m.b.t. alle aspecten van het 
plan, zoals het bouwvolume, de 
afstand, de doorkijk, de inkijk, de 
doorvaart, etc. De gemeenteraad 
bleef de vergunning-aanvragen 
afkeuren en toen het aantal wo-
ningen was gereduceerd tot ne-
gen, besloot wethouder Moolen-
burg eigenhandig om de vergun-

ning te verlenen en legde na ja-
ren van overleg vast hoe die ne-
gen percelen er uit moesten zien. 
De Raad van State bekrachtigde 
dit in 2016.

Het duurde tot begin 2019 voor-
dat de bouw begon. Al snel werd 
duidelijk dat er niet volgens af-
spraak werd gebouwd. De om-
wonenden brachten het Colle-
ge direct op de hoogte van de 
afwijkingen en wezen op de af-
spraken die daarover waren ge-
maakt in de voorliggende jaren. 
Het College besloot echter niet 
om de bouwvergunning te hand-
haven, maar de overschrijdingen 
met een nieuwe vergunning te 
legaliseren. Ronde Venen Belang 

(RVB) heeft inmiddels vragen ge-
steld aan wethouder Kroon over 
de gang van zaken. Hij wil echter 
geen vragen beantwoorden over 
deze zaak, zolang er nog zienswij-
zen kunnen worden ingediend. 
Het lijkt er op dat de zaak zich 
toespits op een hele principiële 
kwestie die grote gevolgen kan 
hebben voor de besluitvorming 
in de gemeente De Ronde Venen: 
Kan het College voorbij gaan aan 
afspraken met haar eigen inwo-
ners, die na jaren van overleg tot 
stand zijn gekomen?”, aldus de 
bezwaarmakers. 
Zodra deze zaak behandeld is bij 
de bezwaar- en beroepcommis-
sie zal wethouder Rein Kroon zijn 
visie geven op deze zaak.
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Vanzelfsprekend hebben de bur-
gemeesters onderweg veel bijge-
praat. Dan gaat het over inhoude-
lijke zaken als openbare orde en 
veiligheid. Hoe we samenwerken, 
terwijl de gemeenten toch onder 
verschillende Veiligheidsregio’s 
en Politieregio’s vallen. Het gaat 
ook over begrip hebben voor ge-
meentelijke besluiten die eff ect 
hebben op beide gemeenten en 
hoe je daar dan mee omgaat.
Zo’n ‘uitje’ leert je ook weer op an-
dere manieren kijken naar je ei-
gen gemeente en naar de lokale 
politiek. Maarten: “Als je aan een 
college laat zien hoe je gemeen-
te er uitziet, ga je ook vertellen 
waarom zaken zo tot stand zijn 
gekomen.
Het grappige is dat sommige si-
tuaties zelfs vergelijkbaar zijn 
met onze gemeenschappelij-
ke geschiedenis in Haarlem. Het 
gaat dan vaak over onderwer-
pen die te maken hebben met de 
openbare ruimte. Bijvoorbeeld of 
een bepaald pad alleen voor fi et-
sers is, voor voetgangers of voor 
beiden. Of op plekken waar de 
éne inwoner een boom juist als 
overlast beschouwd omdat die 
al het daglicht tegenhoudt, ter-
wijl de andere inwoner dezelfde 
boom beschouwd als een groene 
verrijking voor de buurt.”

Nieuwe Meerbode
De kennismaking met elkaar ge-
meenten is goed bevallen. Daar-
om zal Maarten een volgende 
keer door Pieter worden rondge-
leid in zijn gemeente.
Er is nog iets belangrijks dat de 
beide gemeenten met elkaar ge-
meen hebben, dat is De Nieuwe 

Meerbode. Vandaar dat het zeer 
voor de hand lag dat de beide 
burgemeesters de hoofdredac-
teur van De Nieuwe Meerbode 

uitnodigden voor een kopje kof-
fi e, hetgeen op het prachtige ter-
ras van de zeilschool in Vinkeveen 
werd genuttigd.
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Somberheid, rouw, eenzaam-
heid, stress; het zijn veelvoorko-
mende klachten waarmee pa-
tiënten naar een huisarts gaan. 
Een huisarts kan hen doorver-
wijzen naar de praktijkonder-
steuners die zich richten op de 
geestelijke gezondheidszorg. 
“Waar de huisarts slechts tien 
minuten per patiënt heeft, heb-
ben wij voor het eerste gesprek 
drie kwartier en voor ieder ver-
volggesprek een halfuur’’, ver-
telt Lien van der Lugt. Samen 
met Geesje Tinholt ziet zij vol-
wassenen op haar spreekuur. 
Marianne van der Heide ont-
vangt kinderen en jongeren tot 
en met achttien jaar. De drie 
praktijkondersteuners hebben 
nauw contact met de huisart-
sen van GezondWilnis. “Alle ver-
wijzingen komen binnen via de 
huisarts’’, zegt Lien. “Met hen 
bespreken we de cliënten voor 
en koppelen we na een gesprek 
even terug wat is afgesproken. 
Zo zijn we altijd goed van elkaar 
op de hoogte.’’ 

Het traject met praktijkonder-
steuners GGZ gaat uit van maxi-
maal zeven gesprekken. “On-
ze ondersteuning is altijd kort-
durend’’, legt Lien uit. “Waar wij 
zien dat dat meer hulp gewenst 
is, verwijzen wij door naar de 
gespecialiseerde GGZ of ande-
re hulpverleners op het psychi-
sche vlak.’’ Net als de huisarts 
moet de praktijkondersteuner 
een vast gezicht worden in het 
gezondheidscentrum. “Voor in-
woners is het een geruststel-
ling om te weten dat ze ook 
voor hun psychische klachten 
en vragen gewoon in het ge-
zondheidscentrum terecht kun-
nen. In het bekende pand, via 
hun eigen huisarts. Dat maakt 

onze zorg heel laagdrempelig.’’ 
De praktijkondersteuner ge-
niet enorm van haar werk in Ge-
zondWilnis. “Ik vind het mooi 
om te zien hoe verschillend 
mensen zijn; verschillend in ka-
rakter, verschillend in klach-
ten en in verschillend in bena-
dering. Voor ons is dit een puz-
zel; op welke manier kunnen 
wij iemand weer op weg hel-
pen? Wie hebben we voor ons 
en wat kunnen we voor deze 
persoon betekenen? En als dat 
goed gaat, laat je iemand ook 
weer los. Dat geeft een dank-
baar gevoel.’’ 
Een afspraak maken met een 
van de praktijkondersteuners 
GGZ? Dat kan via de huisarts. 

In deze vaste column van gezondheidscentrum GezondWilnis stelt om de week een van 
de gebruikers zich voor.
Deze week maken we kennis met praktijkondersteuners GGZ Lien van der Lugt, Geesje 
Tinholt en Marianne van der Heide. 

GezondWilnis

Wagenmaker 99

3648 KV Wilnis

www.gezondwilnis.nl

De grootste dombo kon vanaf het allereerste  be-
gin , al bij het afpalen  van de  bouwplaats,   zien 
dat de plaatsing van de twee grote woontorens  
en de plek waar de rotonde  gerealiseerd zou 
gaan worden een gigantische  miskleun zou wor-
den. De Mijdrechtse dwarsweg ligt er al vele , ve-
le decennia in de vorige eeuw . Dat had al een 
gegeven  moeten zijn voor de heren  deskundi-
gen  om deze weg als uitgangspunt  te gebrui-
ken  voor de  nieuw te realiseren woonwijk. Am-
per 15 meter tussen het ene gebouw en het roet, 
fi jnstof, Co2 en andere rotzooi uitbrakende , veel-
al zware , verkeer welke 24/7 langs komt.
De planologen en alle andere Gemeentelijke , 
Provinciale en Rijksoverheids diensten hebben  
gezamenlijk een brevet van onvermogen  afge-
geven  welke nu zijn wrange vruchten  gaat af-
werpen. Slim genoeg startte men de verkoop 
van de appartementen in een heel  vroeg stadi-
um (van tekening ??)  waarbij ik mij afvraag of er 
wel een  op  schaal  gebouwde tastbare maquet-
te (en GEEN “artist impression” tekening !!) van de 
bebouwing en de infrastructurele situatie voor 
de belangstellenden voorhanden was , waarop 
te zien zou zijn hoe dicht de gebouwen wel bij 

de  drukke weg zouden komen  te staan. Als die 
cruciale  informatie voorhanden geweest zou zijn 
had men voor zichzelf een afweging kunnen ma-
ken  tussen kopen en  niet kopen van een appar-
tement in  een van de woontorens. Had ik in die  
situatie  verkeerd, dan had ik me wel tien keer be-
dacht. Ook de afmetingen van  de veel te klei-
ne en te krappe  rotonde zijn een miskleun. Gro-
te vrachtwagens (  vele tientallen tot honderden 
daarvan gebruiken per dag die in en uitvalsweg 
en dus ook de rotonde ) , al dan niet met aanhan-
gers, kunnen de krappe draaicirkel in de meeste 
gevallen niet halen en rijden derhalve met com-
plete wielstellen over de schuine kant van de ro-
tonde. Een nieuwe rotonde , verderweg van de 
woontorens gelegen , aanleggen behoeft veel 
meer grondoppervlak en uiteraard resulteert dit 
weer in een extra kostenpost van vele tonnen 
aan  Euro’s.
Zou de Gemeente De Ronde Venen nu iets ge-
leerd hebben van dit debacle  ?
Ik houd mijn hart vast als de nieuwbouw naast 
het oude stationsgebouw van start gaat....

C.N.H. van Dijck.

LEZERSPOST

Woontorens

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 mede-
delingen, 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 brie-
ven 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.

Veel ophef over de geluidssituatie bij de 2 woon-
torens in de Maricken. De schuld van toegeno-
men overlast wordt toegeschreven aan de nieu-
we rotonde pal naast de torens.
Naast een veilige ontsluiting van de Maricken, 
waarvoor de rotonde primair bedoeld is, heeft 
het als bijkomend eff ect: het verkeer wordt ge-
dwongen snelheid voor en op de rotonde aan-

merkelijk te verminderen. bijkomend eff ect hier-
van is dat de uitstoot navenant wordt vermin-
derd vergeleken met de vroegere situatie. Het 
zou goed zijn als de “experts” hier eerst in detail 
treden alvorens met allerlei conclusies publiek te 
gaan.

Paul van Heerde

Woontorens (2)
Miskleun

Woontorens Mijdrechtse Dwarsweg (3)
In de Nieuwe Meerbode van 11 september is een 
artikel opgenomen over de woontorens in Maric-
kenzijde langs de Mijdrechtse Dwarsweg,.
Het artikel, een interview (?) met de heer Jan van 
der Kroon, gaat over het zeer dicht staan van de 
woontorens op de (omgelegde) weg en de nieuw 
aangelegde rotonde. Dat deze woontorens te 
dicht op de weg staan is heel duidelijk. Dat ben 
ik met de heer van der Kroon volkomen eens. In 
het stedenbouwkundig ontwerp van dit deel van 
Marickenzijde had daar alleen al uit goed steden-
bouwkundig inzicht goed rekening mee gehou-
den moeten worden. Kennelijk heeft deze ste-
denbouwkundige een ander beeld daarover.
Waar ik kritiek op heb is het feit dat de heer van 
der Kroon nu komt met zijn argumenten. Ge-
luidsoverlast, Co2 uitstoot en ook nog fi jnstof. 
De ene toren is bijna klaar en de andere in een 
ver gevorderd stadium. De weg is omgelegd en 

de rotonde gereed. De situatie is derhalve defi -
nitief. Een half jaar, of nog langer, geleden zou er 
zowel aan de rotonde als de torens met veel min-
der kosten nog wat gedaan kunnen zijn aan de 
mogelijk onjuiste situatie. Waarom heeft de heer 
van der Kroon zolang gewacht? In deze situatie, 
als aanpassingen nodig zouden zijn , kost het 
heel veel geld. Een jaar geleden, misschien zelfs 
een half jaar geleden nog, zouden, indien nodig, 
er aanpassingen gepleegd kunnen zijn die veel 
minder kostbaar waren geweest. 
Mij bekruipt het gevoel dat bij de heer van der 
Kroon e.e.a. is ingegeven door de publicaties 
over uitstoot van stikstof bij 18.000 projecten 
door een uitspraak van de Raad van State na een 
klacht van een of ander milieugroepje. Vergeef 
me de uitdrukking. 

A. Hoogstraten

Beter een goede buur, 
dan een verre vriend

Gemeente De Ronde Venen 
is dementievriendelijk
De Ronde Venen - Op dinsdag 
10 september heeft wethouder 
Marja Becker uit handen van Ro-
derik Reinstra van Samen demen-
tievriendelijk het certifi caat ‘De-
mentievriendelijke gemeente’ 
ontvangen.
“Een mijlpaal op weg naar een 
dementievriendelijke samenle-
ving”, aldus de trotse wethouder. 
De Ronde Venen startte twee jaar 
geleden met het project Demen-
tievriendelijke gemeente, in sa-
menwerking met Tympaan-De 
Baat. Belangrijk onderdeel is het 
aanbieden van trainingen om de-
mentie te leren herkennen en er-
mee om te gaan.
De training is niet alleen voor in-
woners en ondernemers. Ook de 
medewerkers van de gemeente, 
inclusief burgemeester en wet-
houders hebben hem gevolgd. 
En daarmee voldoet de organisa-
tie aan het criterium voor het pre-
dicaat ‘Dementievriendelijke ge-
meente’. 
De heer Reinstra, relatiemana-

ger bij Samen Dementievriende-
lijk en mevrouw Nieuwenhuizen, 
bestuurslid Belangenbeharti-
ging bij Alzheimer Nederland af-
deling Westelijk Utrecht spraken 
hun waardering uit voor de gro-
te inzet die gemeente De Ronde 
Venen laat zien bij het demen-
tievriendelijk maken van de ge-
meente.

Certifi caat en sticker
Het bijbehorende certifi caat is 
– in bijzijn van de medewerkers 
van de gemeente – uitgereikt aan 
wethouder Marja Becker.
“Ik ben ontzettend trots op deze 
mijlpaal. Bijna alle medewerkers 
zijn nu getraind om dementie te 
herkennen en op de juiste ma-
nier te reageren. Uit de mystery 
guest acties bij de publieksbalie 
en de buitendienst blijkt dat we 
met de kennis uit de training ook 
daadwerkelijk een verschil kun-
nen maken. Dit certifi caat krijgt 
een mooie plaats in ons gemeen-
tehuis!”

Voor nieuwe medewerkers orga-
niseert de gemeente twee keer 
per jaar een training, om ervoor 
te zorgen dat de erkenning geen 
momentopname is. De wethou-
der bevestigde samen met de 
heer Reinstra de sticker ‘Samen 
dementievriendelijk’ op de deur 
van de hoofdingang, zodat de de-
mentievriendelijkheid voor be-
zoekers en voorbijgangers dui-
delijk is.







De Ronde Venen - Op 17 sep-
tember heeft de nieuwe inwo-
nerscoöperatie VEENENERGIE.NU 
het licht gezien. In een persbij-
eenkomst presenteerden de ini-
tiatiefnemers René Bultena en 
Anco Goldhoorn de achtergron-
den van de inwonerscooperatie, 
die genoeg stroom moet gaan le-
veren voor 2400 huishoudens in 
een groot gebied in de gemeen-
te rondom Vinkeveen. Stroom 
wordt opgewekt met zonnepane-
len op grond en water in de pol-
der achter de Herenweg in Vinke-
veen. Met de naam VEENERGIE.
NU komt tot uiting dat de ener-
gie uit het veengebied komt en 
“NU” geeft ook de urgentie aan, 
om concrete stappen te nemen. 

Van inwoners, voor inwoners
Zowel de Rijksoverheid, de Pro-
vincie Utrecht en de gemeente 
De Ronde Venen willen stappen 

maken om zoveel mogelijk groe-
ne energie op te wekken. Tallo-
ze rapporten zijn geschreven. Zo 
voorziet de gemeente De Ronde 
Venen dat er zonnevelden moe-
ten worden aangelegd voor in 
totaal zo’n 125 hectare. Waar die 
moeten komen is nog niet dui-
delijk. 
René Bultena: “Als je je doelstel-
lingen wil halen moet je wel stap-
pen nemen. Overal in Nederland 
verschijnen er zonnepanelenvel-
den. Meestal zijn dit commerciële 
partijen. Omwonenden profite-
ren niet mee. Er gaan steeds meer 
stemmen op om omwonenden 
mee te laten profiteren, al is het 
alleen maar om ook draagvlak te 
krijgen.
Anco Goldhoorn: “Inwoners wil-
len heel veel doen in de energie-
transitie. Kijk maar naar de vele 
zonnepanelen op de huizen. Met 
deze achtergrond zijn wij ver-

der gaan denken. En dan kom je 
snel uit bij een energiecoöpera-
tie. Van inwoners, voor inwoners. 
Onze doelstelling is dat we als in-
woners met z’n allen echt stap-
pen zetten om energieneutraal te 
worden. We moeten daarom niet 
blijven praten, maar doen!
VEENERGIE.NU gaat daarom 
stroom leveren aan het publie-
ke net via de zogeheten postco-
deroos regeling. Dat betekent 
dat inwoners van Vinkeveen, Wil-
nis, Abcoude, Waverveen en een 
groot deel van Mijdrecht een deel 
van de energie belasting terug-
krijgen. 
René: “ongeveer de helft van de 
stroomrekening bestaat uit ener-
giebelasting. De Rijksoverheid 
heeft een regeling dat voor een 
periode van 15 jaar je energiebe-
lasting terug kan krijgen indien 
je in coöperatief verband stroom 
opwekt. En daar gaan wij gebruik 
van maken. Gemiddeld gebruikt 
een huishouden ongeveer 3500 
kilowattuur per jaar en dat bete-
kent dat gemiddeld per huishou-
den zo’n €150,- minder energie-
belasting. Dat geld is mooi mee-
genomen, maar is wel bijzaak. Sa-
men groene stroom opwekken 
en energieneutraal worden blijft 
de hoofddoelstelling. Wat met de 
teruggave van de energiebelas-
ting gebeurt bepalen uiteindelijk 
de leden van de cooperatie. 

Coöperatie, geen investering
Iedereen die in de postcoderoos 
woont, kan lid worden van de co-
operatie en daarmee een bijdra-
ge leveren aan de milieudoelstel-
ling van de gemeente, en daar-
naast ook meeprofiteren van de 
teruggave van een deel van de 
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”Hebben we wel het juiste leiderschap op dit onderwerp”

VVD brand Afvalplan van wethouder 
Becker tot de grond toe af

De Ronde Venen - De raadscom-
missie Publieke Werken besprak 
vorige week het uitvoeringsplan 
afval. In januari van dit jaar sneu-
velde een eerdere versie van dat 
plan na een onbeholpen presen-
tatie. Door gebrek aan politiek 
draagvlak zag het college zich 
toen gedwongen om behande-
ling door de raad uit te stellen. 
Sindsdien hebben allerlei over-
leggen plaatsgevonden om de 
inhoudelijke kwaliteit van het af-
valstuk naar een acceptabel ni-
veau te tillen. 

Een ernstig gesprek
Verantwoordelijk portefeuille-
houder Marja Becker van de Se-
niorenpartij probeerde afgelo-
pen woensdag voor de tweede 
keer “haar” raadsvoorstel naar de 
politieke eindstreep te loodsen. 
Het zou het eerste, echte succes-
volle raadsvoorstel moeten wor-
den van wethouder Becker sinds 
haar aantreden in april 2018. 
VVD-woordvoerder Rudolf van 
Olden was het meest duidelijk in 
het uiten van kritiek op de kwa-
liteit van het voorliggende plan. 
Volgens hem ging het vooral om 

aannames en zou degelijk onder-
zoek ontbreken. Ook de conclusie 
van de VVD liet niets aan duide-
lijkheid te wensen over. “Het past 
dat we een ernstig gesprek voe-
ren over de vraag of we als ge-
meente het juiste leiderschap op 
dit onderwerp hebben”, aldus Van 
Olden.

Plan zonder zekerheid
De kern van het raadsvoorstel be-
vat drie punten. Allereerst zou de 
raad opnieuw moeten instem-
men met de doelstelling dat 75 
procent van het huishoudelijk af-
val in het jaar 2022 gescheiden 
moet worden ingezameld. Nu ligt 
dat percentage op ongeveer 63 
procent. De voorgestelde maatre-
gelen in het nieuwe raadsvoorstel 
bieden echter geen zekerheid dat 
het beoogde doel gehaald wordt. 
Dat leidde in commissieverband 
tot de vraag: “Waarom herbeves-
tiging van die bronscheiding als 
dat al is afgesproken, in het coa-
litieakkoord staat en met dit uit-
voeringsplan niet gehaald wordt?

Ruim twee miljoen euro
Het tweede besluitpunt gaat er-

van uit dat de grijze containers 
met restafval één keer per drie 
weken geleegd worden en van 
een controlechip worden voor-
zien. Volgens de wethouder zou-
den namelijk veel eerder “ver-
dwenen” containers” vol afval 
nog steeds aangeboden wor-
den. Chipregistratie zou daar een 
eind aan maken. Desgevraagd 
kon wethouder Becker niet aan-
geven om hoeveel containers het 
zou gaan. 
Het derde beslispunt betreft een 
betere inzameling van huishou-
delijk afval bij de hoogbouw. De 
wethouder wil instemming van 
de gemeenteraad om daar ruim 
2,1 miljoen euro gemeenschaps-
geld voor uit te trekken. Met dat 
bedrag zou de totale hoeveel-
heid restafval met één procent 
kunnen worden verminderd. Er 
zouden dan ondergrondse con-
tainers geplaatst moeten wor-
den, die alleen met een specia-
le pas geopend kunnen worden 
door de bewoners van de hoog-
bouw. Overigens zouden niet al-
le hoogbouwcomplexen in aan-
merking kunnen komen, zo bleek 
uit vragen van Annemieke Groen 

VVD woordvoerder Rudolf van Ol-
den: “ Het is droevig”

Fons Luyben (Seniorenpartij)”Wij 
vinden het een goed voorstel”

Wethouder: Ex wethouder (senio-
renpartij) Marja Becker geeft het op

Pieter Kroon (PvdA-GL) “Dit is hy-
bride inzameling

van Lijst 8 Kernen. Wel kon zij zich 
vinden in het driewekelijks opha-
len van het restafval in de grijze 
containers.

Hybride inzameling
Pieter Kroon, fractievoorzitter van 
de combinatie PvdA-GroenLinks, 
bepleitte onderzoek naar de mo-
gelijkheid om plastic, metaal en 
drinkpakken zowel in containers 
als in zakken te kunnen aanbie-
den. Hij noemde dat “hybride in-
zameling”. Inwoners zouden zelf 
een keus moeten kunnen ma-
ken. Ook wilde hij dat per maat-
regel aangegeven zou worden 
wat het gevolg zou zijn voor het 
scheidingspercentage en voor de 
vermindering van het aantal kilo’s 
aangeboden afval. 
Martien Simons, fractie-assistent 
van CU-SGP, typeerde het tweede 
beslispunt als interessant, maar 
niet goed onderbouwd. Hij vond 
de chipinvoering duur en vroeg 
zich af waarom de afvalcontai-
ners niet bovengronds geplaatst 
zouden kunnen worden. Dat zou 
besparend werken.
Namens het CDA sprak Coos 
Brouwer teleurstelling uit over 

het voorliggende raadsvoorstel. 
“Al in een verkennend haalbaar-
heidsonderzoek uit 2015 werd 
de uitwerking van diftar aange-
geven. Dat scenario is te weinig 
uitgewerkt en te weinig onder-
bouwd. Eigenlijk blokkeert de 
wethouder het!” Diftar houdt in 
dat er wordt gewerkt met varia-
bele tarieven, die gekoppeld zijn 
aan de hoeveelheid afval die per 
keer en per container wordt aan-
geboden.

Feiten, geen speculatie
VVD-woordvoerder Van Olden 
uitte kritiek op de voorbereiding, 
het afvalplan zelf en ‘hoe nu ver-
der’. Van Olden stelde dat er geen 
voorbeeldgemeente in beeld is 
geweest bij het maken van het 
plan. “Als VVD houden we van fei-
ten. De VVD houdt niet van spe-
culatie. Daar kopen we niets voor.” 
Wethouder Becker zou in haar 
plan geen enkel bewijs leveren 
dat de gevraagde investering van 
ruim twee miljoen euro een af-
valvermindering van één procent 
gaat opleveren. Ook werd in het 
plan en in de toelichting van wet-
houder Becker geen bewijs gele-
verd voor van vermeend afvaltoe-
risme van buiten de gemeente, 
aldus Van Olden.
 
Droevig
“Nu wordt zonder blikken of blo-
zen gevraagd: Willen jullie twee 
miljoen aftikken? Het is een niet 
passende vraag om inwoners-
geld te mogen gebruiken. Boven-
dien is diftar onvoldoende uitge-
werkt, ondanks dat het beloofd is 
tijdens herhaaldelijke, intensie-
ve gesprekken.” Als alternatief op-
perde Van Olden het voorliggen-
de uitvoeringsplan niet in de raad 
te behandelen. “Het is droevig als 
tachtig procent van de voorgeno-
men beslispunten moet worden 
teruggenomen.”

Bespieden van inwoners
Cees van Uden (D66) benadruk-
te een samengaan van twee doel-
stellingen: meer scheiden en min-
der afval aanbieden. “Als we min-
der afval maken, hoeven we min-
der te scheiden. Dit voorstel vol-
doet niet aan beide doelstellin-
gen.” Over het chippen van de 

grijze containers was Van Uden 
positief. D66 kon geen waarde-
ring opbrengen voor de sum-
miere belichting van diftar in het 
plan. Van Uden stond op een be-
tere uitwerking. “Dat moet u toe-
zeggen, anders komen we met 
andere partijen met een motie.” 
Anco Goldhoorn van Ronde Ve-
nen Belang: “Het zou heel erg 
jammer zijn dat met dit eer-
ste echte raadsvoorstel van de-
ze wethouder een consultant in-
gehuurd moet worden. Hij zag 
niets in een pasjessysteem om de 
identiteit van inwoners te kunnen 
controleren, zodat illegaal aanle-
veren van afval bij het afvalbreng-
station door mensen van buiten-
af voorkomen zou kunnen wor-
den. Goldhoorn koppelde dat 
idee aan het bespieden van inwo-
ners door de overheid.

Goed voortel
Fons Luyben, fractievoorzitter van 
de Seniorenpartij, zei met enige 
verbazing geluisterd te hebben 
naar de opmerkingen van andere 
partijen. “Het is herhaalde malen 
in allerlei besprekingen geweest. 
Er is alles aan gedaan om wensen 
en verlangens mee te nemen van 
zoveel mogelijk mensen. Het is in 
het college geweest en is daar on-
dersteund. Dan is het gereed om 
in de raad behandeld te worden. 
Wij vinden het een goed voorstel. 
We moeten verder.”
Wethouder Becker had moeite 
om heldere antwoorden te ge-
ven. Het meest opvallend waren 
de lange stiltes tussen de pogin-
gen die ze deed om te reageren 
op de gestelde vragen. Uiteinde-
lijk ging de raadscommissie Pu-
blieke Werken met breed gedeel-
de tegenzin akkoord om de wet-
houder een politieke kans te ge-
ven. Het uitvoeringsplan afval is 
geplaatst op de agenda van de 
meningvormende raadsverga-
dering van 26 september. Het af-
gelopen weekend echter heeft 
wethouder Becker besloten haar 
werkzaamheden als wethouder 
neer te leggen en haar partij stap-
te uit de coalitie. Wat er nu met dit 
voorstel gebeurt? Vermoedelijk 
wordt het teruggenomen en zal 
het college met een herziening 
van het plan komen.

Inwonerscoöperatie 
VEENERGIE.NU

energiebelasting. Anco: “voor dit 
lidmaatschap betaal je €10,- per 
jaar. Dat is onafhankelijk van de 
hoeveelheid stroom die je ver-
bruikt. Dit betekent dus dat je 
niet hoeft te investeren. 
René vult aan: “En dat is nu het 
grote verschil met andere ener-
giecoöperaties. Daar moet je 
wel investeren. Wij laten alle op-
brengsten ten gunste van de in-
woners komen. Dat is en blijft het 
uitgangspunt. Dit betekent dat 
iedereen mee kan doen, onge-
acht de financiele situatie van de 
inwoner. Arm of rijk doet er niet 
toe. De echte cooperatieve ge-
dachte dus. 

Energiemaatschappij
Om stroom te mogen leveren aan 
consumenten, ook al zijn dit de 
leden eigenaren, is het wettelijk 
geregeld dat je een leveringsver-
gunning hebt. Anco: “en die heb-
ben we niet en zo’n vergunning 
is ook niet te krijgen. Dan moet 
je aan zoveel voorwaarden vol-
doen tegen zulke hoge kosten 
dat er geen profijtelijk park te ex-
ploiteren is. We hebben daarom 
gezocht naar een energiemaat-
schappij die wel een vergunning 
heeft. René: “We kregen heel veel 
partijen over de vloer, maar bleef 
naar onze mening veel te veel aan 
de strijkstok hangen.
Ook bij zogenaamde hele groene 
partijen. Daarom zijn we bij een 
maatschappij uitgekomen, die 
niet wil verdienen aan de stroom, 
maar over zo’n goede backoffice 
beschikt dat zij daarvan kunnen 
bestaan.
Zij hebben dat ontzettend slim 
georganiseerd.
Zonneveld zonder overlast
Het zonneveld wordt gesitueerd 
aan de westzijde van de Heren-
weg in Vinkeveen. Zoals op het 
kaartje te zien is wordt het zon-
neveld aan 2 kanten omsloten 
door de ringdijk. Aan de oostzijde 
zijn er bijna geen huizen die uit-
kijken op het park. Aan die oost-

zijde wordt een groenstrook aan-
gebracht om ook daar het park 
aan het zicht te onttrekken. De 
grond wordt ter beschikking ge-
steld voor €1,- per jaar. René: “het 
is mijn grond, maar als je alle op-
brengsten naar de inwoners wil 
laten gaan, moet je ook geen 
pachtprijzen vragen. Die ene eu-
ro is noodzakelijk omdat er een 
overeenkomst moet worden ge-
sloten. 

Heel veel medewerking
Bij de uitwerking van de plan-
nen konden de initiatiefnemers 
op heel veel medewerking reke-
nen. René: “Van alle hoeken en 
gaten kregen wij ondersteuning, 
zeker toen we vertelden dat er 
geen verdienmodel onder ligt, al-
thans geen commercieel verdien-
model, maar dat alle opbrengs-
ten naar de inwoners gaan. Er-
kende adviesbureaus, de notaris 
en diverse experts hebben belan-
geloos meegewerkt om tot een 
haalbaar en uitgewerkt plan te 
komen. Zij hebben eigenlijk het 
meeste werk gedaan.”

Initiatief raadsvoorstel inwoners
Zoals bekend mogen inwoners 
bij de gemeente een inwoners-

initiatief indienen. Dat is ook ge-
beurd bij het Sporthuis in Abcou-
de. VEENERGIE.NU gaat ook een 
inwonersinitiatief indienen. Het 
raadsvoorstel ligt klaar evenals de 
ruimtelijke onderbouwing voor 
de plaatsing van het zonneveld. 
In het raadsvoorstel wordt de ge-
meente ook gevraagd om ga-
rant te staan voor een lening bij 
de Bank Nederlandse Gemeenten 
(BNG). Bovendien krijgt het colle-
ge van B&W de mogelijkheid deel 
te nemen in het bestuur van de 
coöperatie VEENERGIE.NU. 
Anco: “Voor het indienen van 
een inwonersinitiatief heb je ten-
minste 100 handtekeningen no-
dig om de aanvraag te steunen. 
Daar starten we vandaag mee en 
ik heb er vertrouwen in dat we 
binnen een week de benodigde 
handtekeningen hebben. Inwo-
ners kunnen op de website VEEN-
ENERGIE.NU daarvoor een formu-
lier invullen. René: “De bedoeling 
is dat het raadsvoorstel dit jaar 
nog behandeld wordt, zodat we 
in 2020 de eerste stroom kunnen 
leveren. Van onze inwoners, voor 
onze inwoners, samen energie-
neutraal worden”. Ga naar www.
veenergie.nu en wordt medein-
diener van het inwonersinitiatief.





10 18 september 2019

Stikstofprobleem: Ik 
las met verbazing de 
oplossing van D66 voor 
het stikstofprobleem.

De helft van de Nederlandse 
landbouw weg en het stikstof-
probleem is opgelost. Hoe sim-
pel zegt de heer Tjeerd de Groot 
van D66. Het kost maar 1 % van 
de economie. Ik vind het erg 
dat de politiek in Den Haag zo 
weinig kennis heeft, dat je zul-
ke uitspraken doet. De land-
bouw zorgt immers voor meer 
dan 20 % van de Nederlandse 
export. 20 % gedeeld door 2 is 
10% minder export. Een heel an-
der getal dan 1%. Waar is trou-
wens zijn verhaal op gebaseerd, 
dat 70% van de stikstofuitstoot 
uit de landbouw komt?
Stikstof bestaat uit NOx (indu-
strie en verkeer= 2/3 deel) plus 
NH3 (mensen en dieren, be-
staande uit koeien, kippen, var-
kens, huisdieren, dieren in het 
wild en kunstmestindustrie= 
1/3 deel). Een heel ander getal 
dan 70%. Leuk om te weten dat 
de stikstofuitstoot van de Ne-
derlandse landbouw van 1990 
tot op heden met 65% is ge-
daald!! Wanneer de politiek zo 
omgaat met de stikstofregels, 
zullen de vliegtuigindustrie, 
woningbouw, verkeer en indu-
strie binnen de kortste keren al-
le stikstof van de boeren opko-
pen, met als gevolg het einde 
van de Nederlandse landbouw. 
Dit zal grote milieuschade tot 
gevolg hebben dat het gras, wat 
in Nederland groeit geen be-
stemming meer heeft. Nu zorgt 
de grasgroei voor een grote op-
name van CO2, omdat het gras 
telkens door de boer geoogst 
wordt en dus veel zuurstof le-
vert. Onbegrijpelijk

Deze getallen neemt 
de politiek niet mee. 
Onbegrijpelijk!
Ook zal er een enorme afval-
berg ontstaan, omdat de Neder-
landse veestapel het afval van 
ons mensen opeet. (Zie bv. So-
ja schroot, bietenpulp en pal-
moliepitten). De Nederlandse 
landbouw zal gekoesterd moe-
ten worden, wil de enorme be-
volkingstoename op de aardbol 
in de toekomst gevoed worden.
Geen enkel land op de wereld is 
zo geschikt voor voedsel -pro-
ductie als Nederland. Wij zijn 
niet voor niets, op Amerika na, 
de grootste voedselexporteur 
van de wereld. Hier zouden wij 
trots op moeten zijn. Het plan 
van D66 zal, afgezien van de 
werkloosheid die het tot gevolg 
heeft, leiden tot een wereldwij-
de hongersnood. Als Nederland 
wegvalt voor de voedselpro-
ductie, welk land kan die voed-
selproductie van ons land invul-
len? Geen enkel ander land. Een 
ding is zeker. D66 snapt niet wat 
landbouw is en denkt geloof ik 
dat voedsel zo uit de lucht valt.
De Groot van D66 roept wat, 
wat nergens op gebaseerd is. 
De politiek zegt telkens weer: 

Alleen plantaardige productie 
van voedsel toepassen. Hier zie 
je dat de politiek niets van het 
vak boeren afweet. Er zijn maar 
kleine delen van de aardbol ge-
schikt voor plantaardige pro-
ductie. De meeste gebieden zijn 
te droog, te veel stenen, te on-
vruchtbaar, te steil , te nat of te 
weinig draagkracht. In al deze 
gebieden kan nog wel vee gra-
zen: van 1 koe of rendier per 
15 ha tot wel 4 dieren per ha , 
wat in Nederland kan, gezien 
de groeipotentie van het gras 
in Nederland. Alleen milieu-
technisch mag dit niet van de 
overheid. De mens is een omni-
voor en eet van nature vlees en 
planten. Dus veeteelt in welke 
vorm ook, is naast plantaardige 
productie noodzakelijk om de 
mens te voeden. Het wordt tijd 
dat de politiek eens langer voor-
uit denkt, dan hun neus lang 
is. Voedsel zal in de toekomst 
steeds schaarser worden. Geen 
enkel land in de wereld teelt 
voedsel met zo’n lage milieube-
lasting als de Nederlandse boer. 

Denk nu eens na politiek. 
Zorg eens dat wij burgers zelf 
onze kringloopwijzer sluitend 
hebben. Sta alleen maar pro-
ducten toe die 100% afbreek-
baar zijn. Belast alles op dezelf-
de wijze. Niet vliegverkeer en 
scheepvaart nagenoeg onbe-
last, terwijl zij de grote vervui-
lers zijn. De boer wordt steeds 
meer bedreigt in onze samen-
leving door: de politiek (uit on-
wetendheid, geen verstand van 
zaken en beïnvloeding door we-
tenschappers en natuurorgani-
saties). De natuurorganisaties. 
Hoe slechter zij zeggen, dat het 
gaat met het milieu en planten-
diversiteit des te meer subsidie 
en grond zij krijgen van de over-
heid. (hun verdienmodel). De 
wetenschap. Hoe slechter het 
met het milieu gaat des te meer 
geld krijgen zij voor onderzoek 
(ook hun verdienmodel). De 
boer is een gewillig slachtoff er 
en zegt toch niets terug. Dan 
de media. Door alleen maar ne-
gatief nieuws te brengen, beïn-
vloeden zij de samenleving. Zo 
erg dat er zelfs milieu activis-
ten zijn ontstaan die de boeren-
gezinnen bedreigen. Ook het 
onderwijs begint al op scho-
len de kinderen te beïnvloeden 
om geen vlees te eten. De Chi-
nezen en enkele rijke Arabie-
ren hebben wel een toekomst-
visie. Zij kopen nu al over de he-
le wereld grote boerderijen op. 
Zij snappen dat in de toekomst 
geen oliecrises maar water en 
voedselcrises zullen ontstaan. 
Dus boeren houd de moed erin.
Over 30 jaar worden jullie weer 
gewaardeerd, want dan hebben 
ook wij weer hongersnood. Het 
zal mij niets verbazen als wij dan 
voor zover mogelijk weer de na-
tuurgebieden in ons land ont-
ginnen voor landbouwdoelein-
den. Honger breekt wetten.

Jaap Majoor

LEZERSPOST

 Stikstofproblemen

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

Het A-team van het VeenLanden 
College is er klaar voor!
Regio - Komende week van 23 
t/m 27 september vindt de lan-
delijke week tegen pesten plaats.
De Anti-PestCoördinator Eli-
ne van Kooperen, is er helemaal 
klaar voor. Ze laat er geen misver-
stand over bestaan: “leerlingen 
moeten met een goed gevoel 
naar school kunnen en ik verzet 
me tegen pestgedrag met alles 
wat ik in me heb. Ik ben echt geen 
Mega Mindy, maar ik maak me er 
wel hard voor.” Het anti-pestteam 
(kort: A-team), bestaande uit Eli-
ne van Kooperen, Dayla Koning, 
Sanne Roukens en Tomas Rueter 
is hard bezig met de voorberei-
ding van alle activiteiten tijdens 
de anti-pestweek.
Eline heeft zich in het begin van 
het schooljaar in elke klas als APC 
voorgesteld. Leerlingen weten 
haar dan ook snel te vinden. “Het 
schooljaar is nog maar net be-
gonnen, we zitten nog in de gou-
den weken, en er hebben zich al 
twee brugklassers met een pest-
verleden bij me gemeld die bang 
zijn dat ze ook hier gepest gaan 
worden. Het is belangrijk vanuit 
school een duidelijk signaal af 
te geven, dat pesten niet wordt 
geaccepteerd, nooit. Ieder kind 
heeft recht op een veilige omge-
ving.”
Komende week zijn er voor zowel 
de onder- als bovenbouw ver-
schillende activiteiten en lessen 
rond het thema georganiseerd. 

Aftrap
Naast de lessen zijn er ook ande-

re activiteiten: er wordt muzikaal 
afgetrapt op 23 september in de 
grote pauze. Op dinsdag 24 sep-
tember is er een collegetoer voor 
de derde klassen waarin Roxean-
ne Hazes vertelt over haar pest-
verleden. Leerlingen van de bo-
venbouw krijgen clinics team-
building en positieve teamgeest, 
mede door Stichting Ruggen-
graat. Op vrijdag in de grote pau-
ze wordt de week afgesloten met 
een lezing van Rob & Rob.
Het A-team is niet alleen actief 
in de week tegen pesten. Nu al 
staan gedurende het schooljaar 
andere activiteiten op het pro-
gramma Zo verzorgt de theater-
groep Playback een voorstelling 
voor de brugklassen rond de dag 
tegen het pesten in april en voor 
de tweede klassen tijdens de pro-
jectweek.
Het nieuwe lesprogramma “Leef-
stijl” dat dit schooljaar is inge-
voerd op het VeenLanden Colle-
ge sluit aan bij het positieve leef-
klimaat op school, waar ook het 
A-team zich zo hard voor maakt.
Met het Leefstijl-programma wor-
den jongeren bewustgemaakt 
van normen en waarden die de 
sfeer positief beïnvloeden binnen 
een groep. Samen met klasgeno-
ten doen ze activiteiten en op-
drachten die het besef van ‘goed 
omgaan met elkaar’ versterken. 
Het bevorderen van positieve 
groepsrelaties speelt in de Leef-
stijl-lessen een grote rol. Niet al-
leen de leerling wordt er sterker 
van, maar ook de groep.

Van links naar rechts: Sanne, Dayla, Eline en Tomas.

“Ik ga elke dag met plezier aan het werk”
Stage Music Service 
bestaat 40 jaar
Aalsmeer - Stage Music Ser-
vice bestaat 40 jaar en ter gele-
genheid van dit jubileum heb-
ben muziekwinkel-eigenaar Leen 
Mulder en zijn medewerkers in 
augustus een bezoek gebracht 
aan Londen. “We hebben al on-
ze collega-muziekwinkels in Den-
markstreet bezocht”, vertelt Leen 
Mulder enthousiast. “Geweldig 
om de inrichtingen van de win-
kels te zien, eigenaren en mede-
werkers te spreken en natuurlijk 
hebben we inspiratie opgedaan.” 
Enthousiast gaat hij verder: “Ui-
teraard hebben we ook allerlei 
bezienswaardigheden bezocht 
en geproost met een biertje op 
ons jubileum in een echte Engel-
se pub.”
Nu in september wordt er weer 
hard gewerkt en is volop inge-
kocht om alle muziekmakers 
weer te kunnen bedienen. Mu-
ziekwinkel Stage Music Service 
is veelzijdig. Gitaren voor jong en 
oud, natuurlijk snaren, ook los, en 
accessoires als banden, statieven, 
stemapparaten, tassen en koff ers. 
Voor blazers liggen rietjes in al-
lerlei diktes klaar, drummers kun-
nen hun voorraad stokken en vel-
len aanvullen en zullen zich pri-
ma vermaken in de marktkraam 
vol percussie-instrumenten. Ver-
der verkoopt Stage Music Service 
ukelele’s (keuze uit zo’n 50 stuks), 
betaalbare keyboards micro-
foons, blokfl uiten en zijn de kas-
ten vol met mondharmonica’s en 
cadeau-artikelen indrukwekkend. 

Kabels en reparaties
Net als overigens de ruime hoe-
veelheid microfoon- en gitaar-
kabels. Toch een betreff ende ka-
bel niet gevonden of liever een 
andere lengte? “Die maak ik dan 
even. Geen probleem, daar heb ik 
voor gestudeerd”, zegt Mulder la-

chend. “Ik voer ook reparaties uit 
en knap gitaren en violen op. Ge-
weldig om te doen. Alleen even 
een setje snaren op een gitaar 
zetten, doe ik ook hoor. Ik snap 
best dat beginnende muzikanten 
hier moeite mee hebben.” 
De violen hebben een speciaal 
plekje in het hart van Mulder. 
“Ik speel zelf viool en help graag 
jong en oud aan een speelklare 
viool. Ik ben vele jaren beroeps-
muzikant geweest en speelde bij-
na dagelijks viool en mandoline. 
Met  ‘mijn’ bandje, de Hobo String 
Band, heb ik door heel Nederland 
getourd.” 

Verhuur en fl ightcases
In 1979 ging het roer om en start-
te Leen Mulder een verhuurbe-
drijf in geluidsapparatuur. “Het 
was een geweldige tijd. Allerlei 
bands doorversterkt en op heel 
veel festivals gestaan in binnen- 
en buitenland. Ik verhuur overi-
gens nog steeds geluidssets. De 
huurder moet de apparatuur wel 
zelf bedienen. Mijn verhuurbe-
drijf is ook de reden dat ik nog 
steeds fl ightcase-materiaal ver-
koop voor zelfbouwers. Voor mijn 
verhuurbedrijf had ik alle fl ight-
cases, boxen en monitoren zelf 
gebouwd.” 

Trots op bedrijf
Na 20 jaar werd opnieuw een 
switch gemaakt, Leen Mulder 
opende zijn eigen muziekwin-
kel. “Nu ook alweer 20 jaar gele-
den. We zijn al 40 jaar gehuisvest 
in hetzelfde pand in de School-
straat 7 in het Centrum. Tja”, mij-
mert hij. “Veertig jaar alweer m’n 
eigen bedrijf. Ik ben er trots op. 
Ik ga nog elke dag met plezier 
aan het werk. Op naar de 50 jaar!” 
Meer weten? Kijk dan op www.
stagemusic.nl.

Open huis Day to Day 
uitvaartbegeleiding
Regio - Zaterdag 21 septem-
ber houden wij, Day to Day uit-
vaartbegeleiding, een open huis 
bij onze afscheidsruimte in Uit-
hoorn. Vorig jaar juni hebben wij 
uitvaartverzorging De Witte Roos 
overgenomen waarbij we ook 
een afscheidsruimte overnamen. 
Een afscheidsruimte, ook wel fa-
miliekamer genoemd, is bedoeld 
om een overledene op te baren 
als dat in de thuissituatie niet mo-
gelijk of wenselijk is. De ruimte is 
ingericht als een huiskamer met 
een kleine keuken. De nabestaan-
den krijgen een sleutel zodat zij 

op ieder gewenst moment op 
bezoek kunnen. In de afgelopen 
maanden is er samen met Chris-
tyle Wonen hard gewerkt om de 
ruimte een nieuwe uitstaling te 
geven. 
Graag verwelkomen we je tussen 
11.00 en 16.00 uur om de ‘nieu-
we’ familiekamer te komen be-
kijken. Wil je liever op een ander 
moment langskomen, neem dan 
contact met ons op via mail in-
fo@daytodayuitvaart.nl of telefo-
nisch 0297-893073. Adres: Onder-
nemingsweg 234 in Uithoorn, ge-
legen langs de N201.

Ook Ceres zoekt vrijwilligers!
Uithoorn - Door een tot nu toe 
nog onverklaarbare reden, heeft 
Stichting Ceres helaas geen uit-
nodiging ontvangen voor de vrij-
willigersmarkt op zaterdag 21 
september a.s. in het gemeen-
tehuis van Uithoorn. De oorzaak 
ligt vermoedelijk ‘ergens’ tussen 
de computer van de organisator 
van de markt en de server van 
Stichting Ceres. Stichting Ceres 
had heel graag op deze vrijwilli-
gersmarkt gestaan. Want Stich-
ting Ceres zoekt al geruime tijd 
mensen die de Stichting willen 
helpen als vrijwilliger. Mensen die 
gepensioneerd zijn, mensen die 
een uitkering hebben, mensen 
die ‘gewoon’ enkele uurtjes per 
week tijd hebben of mensen die 
door omstandigheden even geen 
werk hebben. Het maakt voor 

Stichting Ceres allemaal niet uit. 
Ieder mens is van harte uitgeno-
digd voor een kennismakingsge-
sprek. Stichting Ceres is een mo-
derne kringloopwinkel. Dagelijks 
ontvangt Ceres vele artikelen. Al 
deze artikelen moeten worden 
nagekeken en dan wordt beoor-
deeld of de artikelen voor ver-
koop in de winkel kunnen wor-
den gezet. Het is leuk en gezellig 
werk. En dagelijks natuurlijk de 
uitdaging of een ‘pareltje’ tussen 
de binnengebrachte artikelen zit. 
Ceres zoekt voor vele onderdelen 
van de Stichting vrijwilligershulp. 
Onder andere bij de Inname van 
de Goederen, bij de Boeken, bij 
de Kleding en bij het Speelgoed. 
Leuke en gezellige afdelingen en 
uiteraard worden alle nieuwe vrij-
willigers bij Ceres op een gezelli-

Workshops “Spelen in het 
groen: gewoon doen!”
De Ronde Venen - Zit je kind 
soms langer binnen op de I-pad 
dan je lief is? Hoe kun je kinderen 
enthousiast maken om buiten te 
gaan spelen? Op woensdagoch-
tend 2 en 9 oktober 2019 geeft 
Ineke Bams een workshop over 
buiten spelen in het groen voor 
(groot)ouders en andere belang-
stellenden (18+). Je krijgt tijdens 
de workshop suggesties voor na-
tuuractiviteiten die je met kin-
deren kunt doen, gewoon in het 
groen in de buurt. 
Kinderen spelen minder buiten 
dan vroeger. Uit onderzoeken 
blijkt dat het voor een goede ont-
wikkeling en het welzijn van een 
kind juist erg belangrijk is om 
buiten te spelen en natuurerva-
ringen op te doen. Je vraagt je af, 
kan dat wel bij mij in de buurt? Is 
er wel natuur? Is het niet gevaar-
lijk? Is het niet saai? Ineke Bams 
geeft antwoorden en veel tips. Ze 
heeft jarenlange ervaring op het 
gebied van natuurbeleving en 
buiten spelen met kinderen, o.a. 
bij een buitenschoolse opvang 
en binnen het basisonderwijs. Ze 
ontwikkelde de workshops sa-
men met mensen van NME-cen-
trum De Woudreus en Natuur-
speelplekken in De Ronde Venen.
Je kunt op twee verschillende 
plekken meedoen: op woensdag 
2 oktober vanaf 9.30 uur in het 

Wickelhofpark in Mijdrecht (ver-
zamelen op de parkeerplaats bij 
de fl ats aan de Kamille). Of op 
woensdag 9 oktober om 9:30 uur 
in het Speelwoud in Wilnis (ver-
zamelen bij De Woudreus, Pie-
ter Joostenlaan 28a. Inloop van-
af 9.15 uur).
De workshops duren twee uur, 
deelname is gratis. Per locatie 
is plek voor maximaal 20 deel-
nemers. Je kunt je aanmelden 
via www.dewoudreus.nl. Geef 
bij aanmelding de locatie van je 
voorkeur aan. De workshops wor-
den mogelijk gemaakt door de 
provincie Utrecht vanuit het pro-
gramma “Groen doet goed”.

ge en goede manier begeleid.
Heeft u interesse om wekelijks in 
een leuke en gezellige omgeving 
te helpen bij deze Stichting? Loop 
even binnen of bel 0297-568 608 
of stuur een mailtje naar info@ce-
res-kringloop.nl.

U kunt ook op hun website kij-
ken www.ceres-kringloop.nl of 
volg hen via Facebook. Stichting 
Ceres is van maandag t/m zater-
dag open van 10.00-16.00 uur en 
is gevestigd aan de Industrieweg 
33 in Uithoorn.
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HVM M8E1 wint thuis 
met monsterscore!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
hadden de meiden van HVM een 
thuiswedstrijd tegen De Kraai-
en uit Wijdewormer. Met een ge-
zonde spanning gingen de mei-
den het veld in en na het han-
den schudden en tossen ging de 
wedstrijd van start. Gelijk wisten 
de meiden de bal in de cirkel van 
de tegenstanden te brengen en 
te scoren! Voortvarend werd de 
bal regelmatig richting de cirkel 

gepusht waaruit diverse punten 
werden gemaakt. Tijdens de rust 
kregen de meiden nog enkele 
aanwijzingen waarna de 2e helft 
van start ging. De passes gingen 
nog beter rond en de tegenstan-
der wist met moeite af en toe de 
bal te onderscheppen. De mei-
den scoorden er verder gewoon 
lekker op los en hebben de wed-
strijd dan ook met een monster-
score gewonnen. Eindstand 12-0.

Overvliegen bij Scouting 
Eliboe
De Ronde Venen - Op zaterdag 
14 september maakten de oud-
ste kinderen van ieder onder-
deel zich klaar om over te vlie-
gen naar de volgende groep. De 
andere welpen, scouts en afde-
lingsleden waren aanwezig om 
hun maatjes uit te zwaaien en de 
nieuwe te verwelkomen. Na een 
gezamenlijk spelletje Britse Bul-
dog te hebben gespeeld, was het 
tijd voor het echte werk. Op het 
veld achter het scoutinggebouw 
hadden de leden van de stam een 

glijbaan gepionierd. Alle overvlie-
gers gleden naar hun nieuwe on-
derdeel. Gelukkig was het lekker 
weer, want droog blijven bleek 
een hele opgave. Na alle overvlie-
gers was er voor de andere jeugd-
leden nog genoeg tijd over om 
ook van de glijbaan af te gaan. 
Het was een zeer geslaagde mid-
dag! Met het overvliegen is het 
nieuwe scoutingseizoen echt be-
gonnen. Wil jij ook dit soort toffe 
dingen doen? Kijk eens op www.
eliboe.nl

Schaken voor jeugd en 
senioren weer begonnen
Vinkeveen - Met ingang van 
dinsdag 10 september is het 
schaken voor zowel de jeugd als 
senioren weer van start gegaan. 
Nieuw is, dat de jeugd nu op de-
zelfde avond speelt als de senio-
ren, een van de voordelen is dat 
doorstroming naar de senioren 
hierdoor zal vergemakkelijken.
Wel begint de jeugd eerder, men 
start om 18.30 uur om na een uur 

van training en competitie spelen 
plaats te maken voor de training 
van de senioren. De getalenteer-
de jeugd mag dit ½ uur training 
zo men wil ook bijwonen. Rond 
20.00 uur beginnen de heren en 
dames senioren dan met de com-
petitie.

Niet nieuw
Niet Nieuw is dat voorafgaand 

Jeugdschaatsen IJsclub Nooit 
Gedacht gaat weer starten
De Ronde Venen - Nog iets meer 
dan 3 weekjes, dan is het 12 ok-
tober en gaat de Jaap Edenbaan 
in Amsterdam weer open. Het 
jeugdschaatsen bij IJsclub Nooit 
Gedacht gaat dan ook direct van 
start. Iedere zaterdagmiddag, tot 
halverwege maart wordt er les 
gegeven aan beginners en gevor-
derden.
De leeftijd van de schaatsertjes 
varieert tussen de 6 en 12 jaar. De 
jongste kinderen schaatsen in het 
begin alleen nog op de krabbel-
baan en zodra zij de schaatstech-
niek een beetje onder de knie 
hebben, wordt er af en toe ook 
een rondje geschaatst. De oude-
re kinderen rijden al direct op de 
400 meterbaan, waarbij zij het 
eerste half uur les krijgen en het 

tweede half uur vrij rondjes kun-
nen rijden in het eigen tempo. De 
lessen bestaan uit verschillende 
oefeningen voor de schaatstech-
niek, afgewisseld met spelletjes. 
Het plezier staat daarbij voorop. 
De schaatslessen worden ver-
zorgd door ervaren vrijwilligers, 
die zelf ook veel schaatsen.
Naast de schaatslessen zijn er ge-
durende het seizoen diverse acti-
viteiten op het ijs, zoals het Sin-
terklaasfeest en de Elfsteden-
tocht en een heus schaatsexa-
men. Misschien wordt er dit jaar 
ook wel weer een uitje naar een 
andere ijsbaan georganiseerd? 
Afgelopen seizoen gingen we 
met 2 touringcars naar Thialf in 
Heerenveen. Het seizoen wordt 
altijd afgesloten met een spor-

CSW bekert verder
Wilnis - CSW had zaterdag aan 
een punt genoeg om de volgen-
de bekerronde te bereiken thuis 
tegen Benschop. De Wilnissers 
boekten een ruime 3-0 overwin-
ning en bekeren dus verder.
De eerste helft was wat mat van 
beide kanten. CSW was veel in 
balbezit maar kon vooralsnog 
niet de juiste opening vinden om 
de defensie van Benschop te ver-
rassen. Benschop zakte wat in om 
zodoende in de omschakeling 
gevaarlijk te kunnen worden. Dat 
lukte een paar keer aardig maar 
schoten op het doel van Rahim 
Gok werden allen onschadelijk 
gemaakt. Ook een vrije trap rand 
zestien was een prooi voor Gok. 
CSW kreeg wat kleine kansjes na 
goed doorkomen via de flanken 
maar nog zonder succes. Dat suc-
ces kwam er wel 10 minuten voor 
rust. Menno v.d. Leeden zette de 
aanval op richting Justin Blok die 
vervolgens op de keeper stuitte 
maar de bal ook weer losliet. Ver-
volgens kwam Sander Kunkeler in 

balbezit die een afgemeten voor-
zet gaf aan Stefan Tichelaar die bij 
de tweede paal prima inkopte.
Na rust een groot overwicht voor 
CSW dat er lustig op los combi-
neerde. Het leverde aardig wat 
mogelijkheden op maar steeds 
stond er wel weer een verdediger 
van Benschop in de weg om on-
heil te voorkomen. Halverwege 
de tweede helft kwam CSW dan 
toch dikverdiend op
2-0. Justin Both veroverde de bal 
op het middenveld en van gro-
te afstand poeierde hij de bal in 
de kruising, werkelijk een schit-
terende goal. CSW was nu los en 
er volgde nog een prachtig doel-
punt. Justin Blok speelde zichzelf 
vrij en liep alleen op de doelman 
af en met een prachtige stiftbal 
verschalkte hij de doelman. Even 
later leek Blok weer te gaan sco-
ren maar ditmaal verdween de 
bal aan de verkeerde kant van de 
paal. Tichelaar had nog een hoog-
standje binnen de zestien maar 
zijn schot werd prima geblokt.

Atlantis 1 kan in de slot-
fase niet langszij komen
Mijdrecht - Atlantis 1 gespon-
sord door Van Walraven speel-
de een wedstrijd in Barendrecht 
tegen Vitesse. Na een spannen-
de slotfase lukte het de ploeg 
van Arjan Baerveldt niet om de 
punten mee te nemen. Uitein-
delijk werd het 16-19. Na de ne-
derlaag van vorige week was het 
aan Atlantis / Van Walraven om 
zich te revancheren tegen Vi-
tesse. Jeroen Korver werd de-
ze week nog gemist en Lars Kuij-
lenburg startte op zijn plaats. Ver-
der speelde de vertrouwde na-
men. De vakken werden wel wat 
omgegooid en dit leek in de be-
ginfase goed uit te pakken. San-
der van der Sluis begon met twee 
goals in de beginfase en nam de 
ploeg op sleeptouw. Helaas mis-
te het vak van Maarten Helsloot 
creativiteit. Twee goals van Fay 
Trompert en Sharon Moen ble-
ken te weinig te zijn om bij Vites-
se in het spoor te blijven. Er werd 
ook gerust met een 14-7 tussen-
stand. Na rust werden Janneke 
van Ginkel en Rick Kuijlenburg in 

de ploeg gebracht om de schade 
te beperken.

Sander van Diemen wist met 6 
goals deze wedstrijd het de te-
genstander nog moeilijk te ma-
ken, ondersteund door Joyce Ro-
denburg en Lynn Loman. Een 
sterk duo dat elkaar feilloos aan-
voelden. Met nog maar 5 goals na 
de rust voor Vitesse had Atlantis 
het gevoel dat er nog wat te ha-
len viel. Mark Kruijswijk werd in 
de ploeg gebracht voor Maarten 
Helsloot. Hij beloonde zijn inval-
beurt direct met een doelpunt. 
Van 19-13 werd de stand naar 
19-16 gebracht met nog 3 minu-
ten op de klok. In deze laatste mi-
nuten vielen er geen goals meer 
en gingen de punten naar de 
club uit Barendrecht. Na de goe-
de voorbereiding had Atlantis het 
gevoel dat ze op dit moment ver-
der zouden zijn als ploeg. Er staat 
nog veel werk aan de winkel en 
we zullen ervoor moeten strijden 
om in de middenmoot te eindi-
gen.

Argon als poulewinnaar 
door in bekertoernooi
Mijdrecht - De start van de re-
guliere voetbalcompetitie staat 
voor aanstaande zaterdag op het 
programma maar zoals gebruike-
lijk is in de weken daaraan voor-
afgaand de poulefase gespeeld 
van het districtsbekertoernooi. 
Na de nodige oefenwedstrijden 
met wisselende resultaten startte 
Argon dit toernooi met een thuis-
wedstrijd tegen DOSR uit Roelo-
farendsveen. De jonge Mijdrecht-
se ploeg liet zich in deze wedstrijd 
bepaald niet van de beste kant 
zien en moest dan ook een onno-
dige, maar zeker niet onverdien-
de 0-1 nederlaag slikken door een 
tegentreffer halverwege de twee-
de helft. Het slotoffensief lever-
de nog wel de nodige kansen op, 
maar zoals wel vaker is gebleken 
valt het niet mee een wedstrijd, 
die met de verkeerde instelling 
is gestart nog om te draaien. Het 
geluk zit dan ook niet mee waar-
door enkele gevaarlijke inzetten 
juist langs de verkeerde kant van 
de paal verdwijnen. In wedstrijd 

twee moest Argon naar Reewijk, 
waar RVC ’33 hen wachtte. Deze 
tegenstander komt net als DOSR 
uit in de 2e klasse van het zon-
dagvoetbal, maar omdat Argon 
deze keer de juiste mentale in-
stelling toonde werd het verschil 
in kwaliteit in meerdere treffers 
uitgedrukt. Na een 0-3 tussen-
stand bij rust stopte de teller uit-
eindelijk bij 3-7 waarbij opviel dat 
maar twee spelers hun naam op 
de scorelijst lieten noteren: Dylan 
Bergkamp was vier maal succes-
vol, op de voet gevolgd door Ian 
Refos die de vijandelijke doelman 
drie maal wist te passeren.
Door dit resultaat had Argon 
plaatsing voor de knock out fase 
nog in eigen hand, op bezoek bij 
RCL in Leiderdorp (2e klasse za-
terdag) was jongstleden zaterdag 
elke winst voor Argon voldoende 
voor verlenging van de deelname 
aan het bekertoernooi. Ook hier 
wisten de Argonauten een aan-
tal malen te scoren, na 1-3 bij rust 
werd het uiteindelijk 1-4 waar-

tieve en gezellige middag in de 
sporthal.

Noren
Bij IJsclub Nooit Gedacht wordt 
er geschaatst op noren. Kinde-
ren die pas voor het eerst gaan 
schaatsen, starten meestal op 
combinoren, een schaats met 
een hoge schoen. Daarmee ra-
ken zij snel vertrouwd met de 
dunne ijzers en het gladde ijs. 
Iedere week zie je de kinderen 
met sprongen vooruit gaan en 
hun zelfvertrouwen groeien. Het 
schaatsen is tevens een heel goe-
de sport voor de motorische ont-
wikkeling en prima te combine-
ren wanneer ook nog een ande-
re sport beoefend wordt.
Zoals gezegd wordt er iede-

re week geschaatst op de Jaap 
Edenbaan. Dat is op de zater-
dagmiddag van 16:55 uur tot 
17:55 uur. De kosten voor een 
heel schaatsseizoen zijn € 87,50. 
Inmiddels heeft een behoor-
lijk aantal kinderen zich al aan-
gemeld, maar er is nog voldoen-
de plek om ook te komen schaat-
sen. Ben je geïnteresseerd, ga dan 
naar www.ijsclubnooitgedacht.nl 
en schijf je in voor het komende 
schaatsseizoen.

aan het seizoen de bekers aan 
de clubkampioen en topscoor-
ders van 1e en 2e team worden 
uitgereikt. Nadat Cees Samsom 
2 jr. achtereen kampioen was ge-
weest en 2 jr. achtereen riep dat 
het eigenlijk een jongere speler 
zou moeten zijn die deze eer op-
eiste, gelukte dit eindelijk dit af-
gelopen seizoen. Het was Henk 
Kroon die voor de 11e ? maal 
clubkampioen werd en hij is zo’n 
kleine 10 jr. jonger dan Cees; of 
dit echter was wat met de opmer-
king van Samsom bedoelt werd is 
twijfelachtig, waarschijnlijk had 
deze een jaar of 40 jonger in ge-
dachte!
 
Beste resultaat
Het beste resultaat gescoord in 
het eerste team werd gedeeld 
door Gert Jan Smit en wedstrijd-
leider Jeroen Vrolijk met beiden 5 
½ punt uit 7 wedstrijden.
Gemeld mag hierbij nog worden 
dat 6! van de 8 spelers uit het 1e 
team een score van 50% of hoger 
behaalden. 
Als je dan ook nog beschikt over 
reservespelers als Freek Barwe-

gen en Harris Kemp die een res-
pectievelijke score van 2 uit 2 
en 1 ½ uit 2 haalden, is het niet 
vreemd dat dit alles bij elkaar 
ruim voldoende was om het eer-
ste team ongeslagen kampioen 
te laten worden. Voor de 3 keer in 
5 jaar is er weer promotie naar de 
eerste klasse!

Beste team
Het beste resultaat in het 2e team 
werd behaald door Alfred Wein-
handl met 4 ½ uit 7 ! Ook in het 
tweede team waren er 6 spelers 
met een score van 50% of daar 
boven. Bij de reserve’s was het 
opvallend dat de “oudjes”, dhr. D 
la Pleine en dhr. C.Verburg het 
met respectievelijk 2 uit 3 en 1 uit 
1 wel zeer bruikbaar waren.
Vast geen last van zenuwen en 
mogelijk enige ervaring, ver-
zuchtte een jonge speler toen hij 
deze resultaten vernam. Ook het 
tweede team deed lang mee om 
de bovenste plaats, pas in de laat-
ste 2 wedstrijden werd deze kans 
verspeeld; een nette 4e plaats 
was wat overbleef. Streven voor 
komend seizoen zal zijn, hand-
having van h et eerste in de eer-
ste klasse en wederom een plaats 
bij de eerst 4 voor het tweede 
team. Denk en Zet gaat dus weer 
van start. Interesse? Komt u ge-
rust eens op dinsdagavond langs, 
aanvang 19.30 uur, locatie dorps-
centrum de Boei te Vinkenveen.

mee de eerste plek in de poule 
werd overgenomen. De treffers 
kwamen dit keer van Ian Refos, 
die de eerste en vierde voor zijn 
rekening nam, Rachad Madi en 
Ilias Latif. Uiteindelijk bleek DOSR 
op doelsaldo ook de poule te 
hebben overleefd en zal ook die 
naam bij de loting in de koker-
tjes verdwijnen. Zaterdag dus de 
start van de competitie, waarbij 
Argon als gastheer op zal treden 
voor Woudenberg, dat via de na-
competitie naar de 1e klas is ge-

promoveerd. Nu zal moeten blij-
ken, of Argon na de vanwege een 
aantal blessures rommelig verlo-
pen voorbereiding daadwerkelijk 
klaar is voor de strijd om de pun-
ten. Het zeer jonge team heeft 
een aantal malen getoond, dat er 
behoorlijk voetbal gespeeld kan 
worden, maar door de lage ge-
middelde leeftijd ontbreekt het 
nog wel eens aan rust en stabili-
teit. Zaterdag is de eerste test om 
te zien hoe de krachtsverhoudin-
gen dit jaar zullen zijn.
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BVM opmaat voor 
40-jaar jubileum
Regio - Grote evenementen wer-
pen hun schaduw vooruit. 40 jaar 
bridgen in Mijdrecht is een uni-
cum. De voorbereidingen voor 
het feest zijn in volle gang. Ook de 
bridgers zijn bezig zich in te spe-
len voor het feestelijk toernooi. 
Dit blijkt uit het grote aantal ge-
doubleerde spellen op de maan-
dag en de donderdag. Maandag 9 
september werd de tweede ron-
de gespeeld. In de A-lijn behaalde 
team Carla Euwe 65,97% gevolgd 
door team Gerard telling 63,89% 
en team Dick Elenbaas 61,81%. In 
de B-lijn ging team Henk van der 
laan er met de hoogste vandoor 
63,53% met daar achter team Piet 
Homan 60,07% en team Jopie de 

Jong 56,94%. Donderdag 12sep-
tember was wederom een span-
nende wedstrijddag. De teams 
gaven elkaar weinig toe. In de A-
lijn pakte team Jan Bunnik 57,92% 
de koppositie, met team Pieter 
Koopmans 56,67 en team Rene 
de Jong 56,25% daar net achter. 
In de B-lijn waren de verschillen 
groter. Team Greet Lodder pak-
te de eerste plaats 63,13% met 
team Nan van den Berg 58,75% 
en team Lenny van Diemen ruim 
daar achter. In de C-lijn speel-
de team Ria Versteeg de sterren 
van de hemel met 64,58%, terwijl 
team Maria Baas en team Dick 
Licht de punten deelden met ie-
der 57,64%.

Bridgeclub Hartenvrouw/Hartenheer
Regio - De eerste echte nieu-
we speelmiddag van het seizoen 
bracht 29 paren op dinsdag 10 sep-
tember naar Sporthal De Scheg. 15 
Paren in de A-lijn, met dus helaas 
een stilzittafel tegen paar 15 en 
14 paren in de B-lijn. Het begon in 
de eerste ronde al goed, toen we 
moesten vaststellen dat de ideale 
wereld niet bestaat en dan met na-
me de ideale digitale wereld, want 
de software van de Bridgemates 
liet het afweten wat voor ingrepen 
onze moedige wedstrijdleiding 
ook uit de trukendoos tevoorschijn 
toverde. Maar niet voor één gat te 
vangen zorgden zij voor een ge-
heel analoge oplossing in de vorm 
van scorebrie�es.

Vertraging
Met enige vertraging dus gingen 
we van start.
En wat voor start! 70,90% maar 
liefst behaalden in de B-lijn Annet 
Roosendaal & Rini Tromp die daar-
mee de lijst aanvoerden gevolgd 
door Tina Wagenaar & Cora de Vor 
met 60.63%.
Op drie eindigden Rees en Gerard 
van der Post met 54,30%. In de A-
lijn ging het er iets rustiger aan toe, 
maar toch een mooie 64,38% voor 
Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit.
Op de tweede plaats Eugenie Ras-
quin & Riet Willemse met 56,83% 
en de top drie werd volgemaakt 
door Froukje Kraaij & Anneke van 
der Zeeuw met 53,96%.

Bridgeclub De Legmeer

vierde met 15 en Gerda Schave-
maker & Jaap Kenter sloten de top 
af met 12 IMP. In de B- lijn lijkt de-
ze methode op het spel van Hel-
een & Mees van der Roest te zijn 
geschreven. Met maar liefst 41 
IMP werden ze afgetekend eerste. 
Stenny & Herman Limburg spreekt 
het kennelijk ook aan gezien hun 
tweede plek met 25 IMP. Op drie, 
heel knap, eindigden Gerda van 
Liemt & Els van Wijk met 19 IMP en 
ook Anja Brugman & André Lan-
gendonk deden het fantastisch 
met 13 IMP als vierde. Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht bleven 
als vijfde met 5 IMP nog net boven 
de nullijn, waarbij bedacht moet 
worden dat het laatste paar op 
min 38 IMP bleef steken! In de C- 
lijn viel echter de hoofdprijs, be-
haald door Anneke Houtkamp & 
Marianne Jonkers die 45 IMP bin-

nen sleepten. Op twee kwamen 
de kersverse leden Huib van Gef-
fen & Lambert Koeter binnen die 
het tot 40 IMP brachten. Richard 
van den Bergh & Tim Vader trok-
ken met 36 IMP als derde de aan-
dacht en Annemieke & Floor Hes-
selink maakten er als vierde keurig 
23 IMP van. De top vijf werd hier 
afgesloten door Anneke & Bram 
van der Zeeuw die met precies 1 
IMP nog net aan de positieve kant 
bleven. Volgende keer de taak aan 
de achterblijvers om een en ander 
recht te zetten. Wilt u ook van een 
butler gebruik leren maken, kom 
dan spelen bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Voor inlichtingen het se-
cretariaat: e- mail gerdaschavema-
ker@live.nl, telefoon 06-83371540.

Hoge scores bij BVK
Regio - Vanuit een zonnig Win-
terswijk toch maar een kort ver-
slagje van de op donderdag 12 
september in dorpshuis De Qua-
kel gespeelde 2e ronde van de 
laddercompetitie. Dit toch nog 
maar op speciaal verzoek van Eli-
sabeth v.d. Berg, die immers met 
wederhelft Nan haar eerste num-
mer 1 resultaat in de A lijn natuur-
lijk niet zomaar ongemerkt voor-
bij wilde zien gaan. Met 56,94% 
bleven zij buiten bereik van de 
rest van het veld, als kwamen Nel-
ly Vork en André Verhoef evenals 
Geke en Jaap Ludwig met voor 
beide paren 56,25% dicht bij. In 
de B-lijn een sterk optreden van 
het ook weer als bridgepaar aan 
elkaar gekoppelde echtpaar Mat-
ty en Kees Overwater, die met 

60,76% aan het bekende lang-
ste eind trokken. Marion en Wim 
Noom deden hier met 60,07% 
nauwelijks voor onder.
De nieuwe combinatie Lia Guyt 
- Gerbrand van Nigtevegt baar-
de gelijk opzien met een fraaie 
58,33%, goed voor de 3e plaats. 
Rees en Gerard moeten er nog 
even inkomen, dat komt wel weer 
goed. In de C-lijn was het vuur-
werk. Met de topscore van de 
avond van maar liefst 67,08% wis-
ten Riet en Wim Beijer alle schijn-
werpers op zich gericht. Ook Cor-
rie en Ruud van der Peet haal-
den met 64,17% een hoge score 
en dat geldt ook voor Huub van 
Beem en Gerard de Kuijer, die met 
62,92% de laatste podiumplaats 
in deze lijn voor zich opeisten.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 12 sep-
tember was de eerste officiële 
bridgeochtend in het nieuwe sei-
zoen van het dertigste levensjaar 
van deze bridgeclub. Zoals vorige 
week al aankondigd gaan zij dit 
groots vieren met een knal feest 
in Nieuwveen. De feestcommis-
sie had zelfs voor degene die in 
de buurt niet zo bekent zijn een 
routebeschrijving klaar liggen en 
voor degene die dat nog niet ge-
noeg vonden was er een meerij-
regeling mogelijk, zodat ze zeker 
weten dat iedereen op het feest 
aanwezig is. Het feest vindt vol-
gende week plaats op donder-
dag 26 september en er wordt 
dan ook nog gebridged, maar dit 
gaat ook feestelijk wijze. Er werd 
afgelopen week natuurlijk ook 
nog gebridged, al was iedereen al 
in gedachte met het feest bezig. 
Er werd op elf tafels gebridged, 
geen stilzit deze keer en omdat 
het voor de competitie was werd 
er in twee lijnen gespeeld.

A-lijn.
Hier was de eerste plaats voor 

het paar Els en Alice met 59,17%, 
dit paar speelde vandaag gewel-
dig, er was geen kruid tegen op-
gewassen. De gedeelde tweede 
en derde plaats is voor het paar 
Greet en Henk en Ada en Roelie 
met 53,75%, twee geroutineerde 
paren die al lang samenspelen en 
die elkaar ook goed aanvoelen en 
de juiste afspraken hebben waar 
zij zich aan houden.

B-lijn.
De eerste plaats was hier voor het 
paar Truus en Co met 64,06%, een 
nieuw paar binnen de vereniging. 
De tweede plaats is voor het paar 
Lenie en Tina met 58,33%, ook 
een nieuw paar binnen de vereni-
ging. De derde plaats is voor het 
paar Ank en Lotte met 55,73. Er 
werd deze ronde geen klein slem 
gespeeld. Als u interesse heeft in 
bridge, kom dan eens langs in de 
Scheg om kennis te maken met 
het zo edele maar moeilijke spel. 
Zij spelen elke donderdag van 
9.00 tot 12.30 uur, dus u heeft de 
hele middag nog om voor u zelf 
in te vullen.

Drie keer goud en éénmaal 
zilver op WK handbiken
Regio - Jetze Plat uit Vrouwenak-
ker en Tim de Vries uit Vinkeveen 
zijn beide lid van de afdeling 
wielren van UWTC. En beide de-
den mee aan het WK dat dit jaar 
in Emmen en dus dicht bij huis 
werd verreden. Jetze Plat is voor 
het derde jaar op rij wereldkam-
pioen tijdrijden geworden. In de 
straten van Emmen was de 28-ja-
rige Jetze met afstand de snel-
ste. Het zilver ging naar de Ame-
rikaan Thomas Davis, brons was 
voor Thomas Frühwirth uit Oos-
tenrijk. Vorige week kostte mate-
riaalpech Plat nog de Nederland-
se titel. “Dat was niet goed voor 
mijn zelfvertrouwen. Na de hoog-
testage had ik een mindere perio-
de. Dat is logisch, maar als er dan 
zoiets gebeurt, doet dat toch iets 
met me. Gelukkig ging het in de 
laatste trainingen hier in Emmen 
al erg goed. En die lijn heb ik door 
weten te trekken.” Tim de Vries 
(H5) komt in een andere klasse uit 
dan Jetze (H4). Bij de H4 liggen de 
renners op de rug in de handbike 
en bij de H5 zitten de renners op 
de knieën. En ook Tim was heel 
dicht bij de titel tijdrijden, maar 
met 4 seconde verschil ging de ti-
tel naar de Italiaan Allesandro Za-
nardi. En Tim moest voor de der-
de jaar op rij tevreden zijn met de 
zilveren medaille. 

Eindsprint
Paralympisch handbiker Jet-
ze Plat heeft na de tijdrit ook de 
wegwedstrijd gewonnen op de 
wereldkampioenschappen in 
Emmen. In de eindsprint klopte 
hij de twee overgebleven mede-
vluchters. Voor de 28-jarige Zuid-
Hollander is het zijn derde we-
reldtitel in twee weken tijd; een 
unieke prestatie. Direct vanaf de 
start maakte Plat zelf de wedstrijd 
hard en al in de eerste ronde ont-
stond er een grote kopgroep van 
dertien man. Vooral door de har-
de wind werd het een zware wed-
strijd, die beslist werd op het eni-
ge heuveltje in het parcours én in 
een lastige bochtensectie. Uitein-
delijk bleef de Nederlandse titel-
verdediger over met twee Ame-
rikanen, die hij in een spannen-
de sprint wist te kloppen. Thomas 
Davis werd – net als in de tijdrit 
– tweede, brons ging naar diens 
landgenoot Travis Gaertner. “Het 
was een zware wedstrijd”, erkent 
Plat. “De wind maakte het zwaar 
en het parcours was op sommi-
ge plaatsen best krap en risico-
vol. Daarom koos ik van begin 
af aan meteen de aanval. Toen 
ik uiteindelijk met twee Ameri-
kanen overbleef, moest ik zor-
gen dat ik een goede positie had 
voor de eindsprint. Op 200 meter 
van de finish lag nog een lastige 
bocht, ik kreeg daar nog een flin-
ke tik, maar dat had ik op tijd her-
steld om als eerste over de streep 
te komen.” Na de wereldtitel in de 
tijdrit en het goud op de WK triat-
lon twee weken terug, is Plat nu – 
net als de afgelopen twee jaar – 

regerend drievoudig wereldkam-
pioen. “Dan lijkt het misschien of 
het allemaal heel normaal is”, zegt 
de man uit Vrouwenakker, “maar 
niets is minder waar. Dit is een 
heel bijzondere dag. Om drie we-
reldtitels binnen twee weken te 
pakken, voelt fantastisch. En om 
dat in eigen land te doen, maakt 
het helemaal af. Dit is een ontzet-
tend belangrijke stap richting de 
Paralympische Spelen van vol-
gend jaar in Tokio.” En ook Tim de 
Vries wist in de wegwedstrijd in 
een hele spannende eindsprint 
de wereldtitel te behalen. Wat 
een mooi succes voor deze beide 
UWTC handbikers. 

Mountainbike
Morgan Hartveldt, lid van de bmx 
afdeling van UWTC, vindt moun-
tainbiken de mooiste discipline 
van het fietsen. Morgan is zater-
dag 14 september 3e geworden 
bij de laatste wedstrijd van de 
landelijke jeugdcompetitie mtb 
in Burgh Haamstede. Een zwa-
re wedstrijd waarbij ook een ho-
ge zandduin beklommen moest 
worden. Hij sluit hiermee de lan-
delijke competitie af als 4e jon-
gen. Volgende week doet Morgan 
mee aan het NK mtb in Appelscha 
(jeugd cat 2).

Winst voor Bas in Amerika
Ondertussen pakte Bas de Bruin, 
op ‘huwelijksreis’ in Amerika daar 
de winst bij een cross in Dead Val-
ley. Onder zeer warme omstan-
digheden reed hij naar zijn eerste 
cross zege van dit seizoen.

Nedereindse Berg
John Tromp reed een 60+ wed-
strijd op de Nedereindse Berg. 
Al in 3 ronde reden zes renners 
weg uit peloton, waaronder John 
Tromp. Nog een paar ronde ver-
der reden uit deze zes koplo-
pers de sterke Bert Bakker en Ba-
rend Verhagen weg. Alleen John 
Tromp lukte het nog het gat in 
zijn eentje te dichten, zodat er 3 
renners op kop kwamen. Het pe-
loton reed versplinterd door de 
harde koers en stevige wind in 
vele losse groepjes verdeeld over 
het parkoers. Zij werden meer-
dere malen gedubbeld door de 
3 koplopers. In de laatste hal-
ve ronde reed Verhagen weg en 
won verdiend. Bakker werd in de 
spurt 2e voor John Tromp 3e, die 
hiermee wederom op het podi-
um staat.

Komend weekend zeil-
evenement voor jeugd
Regio - Dit weekend barst de 
Combi Vinkeveen weer los op de 
Vinkeveense plassen. Op zater-
dag 21 en zondag 22 september 
organiseert Watersportvereni-
ging Vinkeveen-Abcoude (WVA) 
dit populaire zeilevenement voor 
de jeugd. Er strijden zo’n 50 kin-
deren, van 8 tot en met 16 jaar, uit 
de regio Amsterdam om mooie 
prijzen in hun klasse: Optimist, 
Laser 4.7 of Splash. Deze keer va-
ren er 9 WVA jeugdleden mee en 
verwelkomen we kinderen uit on-
der andere  Haarlem, Loosdrecht, 

De Kaag, Muiden, Aalsmeer en de 
Braassem. 
De ervaren wedstrijdleiding, in 
handen van Frank Lammerts-
ma en Bart Versteeg, gaat ervan 
uit dat er mooie wedstrijden ge-
varen kunnen worden. En als de 
wind even niet mee zit, zorgt de 
organisatie voor een alternatief 
programma op de wal.  
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om te komen kijken (ook 
op het water), maar worden wel 
gevraagd om rekening te houden 
met de deelnemende zeilboten.

De Ronde Venen - In de bil-
jartcompetitie heeft de tweede 
speelronde uitgewezen dat er 
(nog) geen enkel team bovenuit 
steekt. Geen van de teams heeft 
de 100% score binnengehaald. 
Bedenk wel dat er elke week een 
team vrij is, dus zijn er ook teams 
die nog maar 1 keer gespeeld 
hebben. In ieder geval lijkt het 
erop dat iedereen gewaagd is 
tegen elkaar, en dat maakt een 
competitie interessant en span-
nend.

Meerdere gelijke spelen
Een gelijk spel komt niet zo heel 
vaak voor. Des te opmerkelijker 
dat bij de strijd tussen DIO en Stie-
va/De Kuiper 1 (SDK) er twee ge-
lijke spelen te noteren viel. Wim 
Pothuizen en Michael de Kuiper 
hadden er 34 beurten voor nodig 
en Ray Kramer en Kees de Zwart 
27 beurten. Vanzelfsprekend is de 
stand dan precies gelijk. De overi-
ge twee partijen presteerde Mar-
tien Heyman en Nico Koster (SDK) 
beter dan respectievelijk Cees de 
Jong en Jan Koridon (DIO), waar-
door 37-46 op het wedstrijdfor-
mulier kwam te staan. Nico Koster 
in slechts 19 beurten, de kortste 
partij van de week. De Kromme 
Mijdrecht 1 (DKM) en Bar Adelhof 
1 (BA) wonnen beide twee wed-
strijden. Anne Beeker had er maar 
21 beurten voor nodig, een keu-
rig moyenne van 2,523. Verliezers 
Bob van Kolck en Chris Esser haal-
de 5 punten, Willem van de Graaf 
slechts 4. Bar Adelhof 1 kon daar-
door 5 punten meer meenemen 
naar huis (33-38). Bij De Spring-
bok 1 (DS) tegen De Merel/Hee-
renlux 1 (DMH) was er ook een 
gelijkspel, namelijk tussen Robert 
Daalhuizen en Dennis Kraak. Kees 
Griffioen (DMH) won net aan van 
Cees Duinker (DS). Omdat echter 
zowel vader Hans als zoon Michel 
Bak beiden wonnen was het eind-
resultaat duidelijk in het voor-
deel van De Springbok 1 (44-33). 
Spannender was het bij De Biljart-
makers (DB) tegen De Merel/Hee-
renlux 3 (DMH). Ze wonnen bei-
den twee partijen. Bert Loogman 
en Jacques de Leeuw (DB) had-
den allebei maar 21 beurten no-
dig. Wim Berkelaar (DMH) span-
de echter de kroon. In 20 beur-
ten versloeg hij Nick van de Veer-
donk, die twee schamele pun-

ten scoorde. Wim maakte ook 
nog eens procentueel de hoog-
ste serie van de week (13 uit 41 is 
31,71%).

Uitslagen 1e divisie
DIO – Stieva/De Kuiper 1 37-46
De Kromme Mijdrecht 1 – 
Bar Adelhof 1 33-38
De Springbok 1 – 
De Merel/Heerenlux 1 44-33
De Biljartmakers – 
De Merel/Heerenlux 3 33-35

Thuisvoordeel
In de tweede divisie haalde de 
thuis spelende ploegen de mees-
te punten binnen. Alhoewel 3 
teams nog net iets meer scoorde 
dan De Merel/Heerenlux 2 (DMH) 
met 44 punten, staat dat team na 
twee speelronden wel bovenaan 
met 91 punten. Ze wonnen drie 
partijen tegen Stieva/De Kuiper 2 
(SDK), die als moeilijkheidsgraad 
1 trap hoger speelden omdat ze 
met z’n drieën waren. Ad Swart-
jes (SDK) speelde twee partijen 
niet onverdienstelijk, maar leg-
de het af tegen Roos Aarsman en 
Ralph Dam (DMH). Hans Mooij-
en won namens Stieva tegen Gijs 
van der Vliet, Gerard Röling na-
mens De Merel tegen nieuwko-
mer Koos Wieling. De Kromme 
Mijdrecht 2 (DKM) en ASM scoor-
den beiden de maximale score 
van 48 punten. Een puike presta-
tie van Jos Vermeij, David Schild, 
Eric van den Bosch, Frans Ver-
steeg (DKM) en Hendrik Versluis, 
Cor Ultee, Hennie Versluis en Ber-
tus Oostveen (ASM). Tot slot wist 
The Peanut Bar 1 (TPB) dicht in 
de buurt te komen van de maxi-
male score tegen De Springbok 2 
(DS). Hans van Rossum, Bernhard 
Schuurman en Ron Hartsink won-
nen na drie spannende partijen. 
De partij tussen Antonie Schuur-
man (TPB) en Jack Baak (DS) was 
nog spannender. Jack wist Anto-
nie af te troeven met 1 carambo-
le. Desondanks won The Peanut 
Bar met 45-38.

Uitslagen 2e divisie
De Merel/Heerenlux 2 – 
Stieva/De Kuiper 2 44-36
De Kromme Mijdrecht 2 – 
Cens 48-28
ASM – Bar Adelhof 2 48-26
The Peanut Bar 1 – 
De Springbok 2 45-38

Biljartcompetitie

Regio - De wedstrijd commissie 
wilde bij het begin van het seizoen 
2019-2020 weer eens wat anders. 
Daarom worden de eerste serie 
avonden de procenten in de score 
vervangen door de IMP’s van het 
Butler systeem. Deze wat andere 
bridgetechniek past het ene paar 
als een jas, terwijl anderen er soms 

hopeloos mee de mist in gaan! 
In de A- lijn pasten Theo Klijn & 
Arnold Heuzen zich het best aan 
en veroverden als eerste 31 IMP. 
De plaatsen twee en drie werden 
gedeeld door Renske & Kees Visser 
en Geke Ludwig & Margo Zuidema 
die allen 19 IMP scoorden. Johan 
Le Febre & Wim Slijkoord werden 
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Legmeervogels en Kagia 
ronde verder
Uithoorn - Mede door de 5-3 
overwinning op Legmeervo-
gels van zaterdag tweede klas-
ser Kagia en door dat het du-
el Hillegom tegen HBC is geëin-
digd in een 2-4 overwinning voor 
de ploeg uit Heemstede HBC, is 
naast Legmeervogels ook Kagia 
door naar de nok out fase in de 
bekercompetitie. Kagia heeft net 
een beter doelsaldo dan HBC. 
Kagia +1 en HBC 0. Op zaterdag 
16 of zondag 17 november gaat 
in het beker toernooi de nok out 
fase van start. Het is nog even 
wachten alvorens de volgen-
de beker tegenstander van Leg-
meervogels bekend zal zijn. In 
de eerste 43 minuten van het be-
kerduel Legmeervogels is er voor 
de thuisclub eigenlijk geen vuil-
tje in de lucht. Vanuit een goed 
gesloten verdediging is het voor 
Kagia moeilijk om echt gevaar-
lijk tw worden. Voor de thuisclub 
zijn er kansen, Yorick v d Deijl, Jor-
dy van Gelderen en Nabil Hassou-
zie en kansjes om de score voor 
de thuisclub te open. Dan in de 
43ste minuut een eigenlijk onge-
vaarlijke aanval van Kagia en dan 
ligt zomaar de bal in het doel van 
Legmeervogels. Hoe is het moge-
lijk? Dan staat Legmeervogels op 
slag van rust, tegen de verhou-
ding in met 0-1 achter.
De tweede helft is slecht 6 minu-

ten oud of het is geen 0-1 maar 
0-3 door toedoen van Tijs v de 
Schinkel en Roy Hogewoning. 
Dan in de 59ste minuut een actie 
van Yorick v d Deijl in het 16-me-
ter gebied die gestuit wordt door 
een overtreding op Van der De-
ijl met als gevolg een strafschop 
voor Legmeervogels. Het is Yo-
rick v d Deijl die zelf onberispe-
lijk de strafschop neemt en Leg-
meervogels op 1-3 schiet. Als dan 
10 minuten later Jordy van Gel-
deren er 2-3 van weet te maken 
gaat Legmeervogels er in gelo-
ven dat er alsnog een goed re-
sultaat mogelijk is. Dan wordt het 
in de 80ste minuut toch 2-4 Maar 
een minuut later brengt Jasper 
burgers de spanning in het du-
el weer terug 3-4. Maar even la-
ter is het weer raak voor Kagia en 
maakt Tijs v d Schinkel zijn twee-
de en Kagia’s 5e treffer. Dan is het 
toch wel gebeurd met Legmeer-
vogels. De eindstand van deze 
bekerwedstrijd is dan ook 3-5 in 
het voordeel van Kagia. Ondanks 
deze nederlaag is Legmeervogels 
een rondje verder.
Aanstaande zondag wordt er een 
begin gemaakt met de competi-
tie seizoen 2019-2020. Voor Leg-
meervogels begint de competitie 
in Zuid-Scharwoude waar LSVV 
de tegenstander is. LSVV – Leg-
meervogels begint om 14.00 uur.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 12 sep-
tember vond er weer een kla-
verjasavond plaats in de Schut-
se waaraan door 45 liefhebbers 
werd deelgenomen. Met een 
kleine voorsprong op de tweede 
plaats heeft Fred Witsel met 6942 
punten gewonnen. Jan de Kuijer 
werd tweede met een totaal van 
precies 6900 punten. De derde 
prijs werd met 6798 punten deze 
avond opgeëist door Egbert Ver-
kerk. De poedelprijs ging dit keer 
naar Corrie Compier die met 5112 
punten genoegen moest nemen. 
De hieraan verbonden troostprijs, 
een overheerlijke fles wijn, word 
hierdoor haar deel. 
De marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUO plant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-

den deze avond gewonnen door 
Piet Luijten, Douwe Douwstra en 
To van der Meer en Marjan van 
Gestel, terwijl de cadeaubon-
nen in deze categorie, eveneens 
te besteden bij DUOplant, in het 
bezit kwamen van Piet Luijten en 
Douwe Douwstra en Fred Witsel 
en Jan de Kuijer. De flessen wijn 
gingen deze week als marsen-
prijs naar Gerard van Eekhout en 
Gonny de Kuijper en Els Luijten 
en voor de derde keer in de prij-
zen deze avond Piet Luijten.. Al-
le prijswinnaars van harte gefeli-
citeerd.
De volgende klaverjasavond van 
dit seizoen wordt gespeeld op 
donderdag 19 september in de 
Schutse aan de Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.AKU pupillen in topvorm 

tijdens finale
Uithoorn - Zaterdag 14 septem-
ber werd de competitie finale 
voor pupillen georganiseerd in 
Heerhugowaard. Drie AKU pupil-
len hadden zich individueel ge-
plaatst voor de finale, waaraan de 
beste 20 atleten van Noord-Hol-
land aan deel mochten nemen. 
Roel Verlaan, Florian Faber en Es-
mee Kriger mochten op basis van 
hun prestaties tijdens de eerde-
re competitiewedstrijden aan de 
start verschijnen.
Roel Verlaan stond aan de start 
bij de jongens mini pupillen. De 
AKU atleet begon de dag met 
een officieel defilé, waar alle at-
leten en ploegen werden voorge-
steld aan alle supporters. Een offi-
cieel moment, wat de nodige in-
drukken gaf voor de jonge atleet. 
Roel begon de dag met versprin-
gen. De tweede poging was de 
beste, Roel noteerde een afstand 
van 2,86 meter. Bij de sprint liep 
Roel in de laatste en snelste se-
rie en eindigde heel knap als 5e 
van alle deelnemers. Hij noteer-
de een nieuwe persoonlijk record 
van 7,29 seconden. Door deze tijd 
stond Roel in de top van het klas-
sement. Bij het balwerpen liet de 
Kwakelaar zien dat hij in goede 
vorm was, door de bal 21,92 me-
ter weg te gooien. Een nieuw per-
soonlijk record en de 3e presta-
tie van de dag. Roel eindigde na 
de meerkamp op een hele knap-
pe 4e plaats en ontving vol trots 
zijn medaille.

Drie voorrondes
Florian Faber was na de drie voor-
rondes als 5e geplaatst voor de fi-
nale. Florian begon de dag zeer 
sterk en behaalde bij het ver-
springen een prachtig persoon-
lijk record van 4,13 meter. Zijn 

vorige pr stond op 4,01, dus dit 
was een grote verbetering. Op de 
60 meter sprint kwam Florian in 
9,77 seconden over de finish, dit 
was maar 0,01 sec boven zijn per-
soonlijk record. Bij het balwerpen 
liet Florian zien dat zijn specifie-
ke trainingen bij AKU zijn vruch-
ten beginnen af te werpen.
Hij behaalde hier de 3e presta-
tie van de dag en kwam tot een 
mooie afstand van 33,82 meter. 
Een geweldige meerkamp van de 
AKU atleet die op een hele knap-
pe 4e plaats eindigde. Ook Flori-
an mocht zijn medaille op het po-
dium in ontvangst nemen.
Esmee Kriger, zeer talentvol op 
de lange loopnummers, stond na 
de drie voorrondes als 10e op de 
startlijst.
Esmee begon de finale heel sterk 
en behaalde bij het balwerpen 
een persoonlijk record van 23,14 
meter. Op de 60 meter sprint 
kwam de AKU atlete erg dicht in 
de buurt van haar persoonlijk re-
cord. Esmee startte in de snelste 
serie en finishte in haar race als 
6e in een tijd van 9,56 seconden. 
Bij het afsluitende onderdeel, ver-
springen zorgde Esmee voor een 
geweldig resultaat. Ze sprong bij-
na een halve meter verder dan 
haar oude pr.
Haar vorige record stond op3,57 
meter en tijdens de finale kwam 
Esmee tot een sprong van 4,02 
meter. Een geweldige afsluiting 
met twee persoonlijke records. 
De strijd om de medailles was bij 
de meisjes pupillen A ontzettend 
spannend. Esmee eindigde op 
een mooie 7e plaats, op maar 20 
punten van de nummer 2.
De drie AKU atleten mogen heel 
trots zijn op hun prestaties en 
progressie.

Thamen wint snelle 
wedstrijd van Pirates
De Kwakel - Op zondag 15 sep-
tember werd de wedstrijd Tha-
men tegen Pirates gespeeld. De 
wedstrijdballen zijn gesponsord 
door NoMorePlastic (www.nomo-
replasticbags.nl).  Thamen bijt di-
rect het spits af in de eerste in-
ning. Midvelder Koole komt op 
het honk door 4-wijd. Hij steelt 
het tweede honk en bij de poging 
het derde honk te stelen, gooit de 
catcher de bal erlangs waardoor 
Thamen scoort. De 3 inningen 
daarna houden beide pitchers de 
slagploegen goed in bedwang. 
Veel strike-outs, vangballen en 
dubbelspellen volgen waardoor 
het nog altijd 1-0 staat in de 5e in-
ning. Thamen breidt de stand nu 
wat uit. M. Schouten komt op het 
honk na een honkslag, hij steelt 
het tweede honk en weet thuis te 
bereiken op een doorgeschoten 
bal: 2-0. In de 7e inning is het we-
derom M. Schouten die z’n team 
goed op weg helpt. Hij slaat een 
driehonkslag in het rechtsveld 
en weet uiteindelijk thuis te be-
reiken. Ook pitcher Benner weet 

thuis te bereiken, nadat hij op het 
honk gekomen is na 4-wijd: 4-0. 
In de 8e inning bijt Pirates van 
zich af. Roovers en Ney vuren har-
de grondballen af op korte stop 
Soerka, maar die houdt z’n hoofd 
koel en maakt ze uit op het eerste 
honk. De linedrive van Schmidt 
pakt Soerka spectaculair uit de 
lucht met een diving catch. In de 
gelijkmakende slagbeurt geeft 
Thamen nog een keer gas. Koole 
slaat een tweehonkslag en op de 
homerun van M. Schouten in het 
midveld, weten beiden te sco-
ren. In de 9einning doet Pirates 
wat terug. Zijderveld komt op het 
honk na 4-wijd en weet uiteinde-
lijk te scoren op de honkslag van 
oud-Thamen speler N. Postma. 
Na slechts 2 uur staat de eind-
stand op het bord: 6-1. Door de 
winst staat Thamen met 20 pun-
ten op de 4e plek in de Topklas-
se. De nummer 3 WSB ligt met 23 
punten (2 wedstrijden meer ge-
speeld) binnen bereik voor Tha-
men dat nog 5 wedstrijden te 
gaan heeft dit seizoen.

AH Jos van den Berg Scholierenveldloop bij AKU
Uithoorn - Woensdag 2 okto-
ber vindt voor de 37e keer op en 
rond de accommodatie van atle-
tiekvereniging AKU op sportpark 
de Randhoorn de jaarlijkse scho-
lierenveldloop plaats. De scholie-
renveldloop is in al die jaren een 
evenement gebleven waarvoor 
het enthousiasme onder de leer-
lingen van de basisscholen en 
scholen voor voortgezet onder-
wijs groot blijft. Meer dan 700 à 
800 jonge en oudere kinderen 
staan aan de start en daarmee 
is deze loop een van de groot-
ste sportevenementen binnen 
de gemeente Uithoorn. AKU is 
blij dat AH Jos van den Berg zich 

heeft verbonden aan dit prach-
tige evenement en ook dit jaar 
weer sponsor van de scholieren-
veldloop zal zijn. We verwachten 
dat er weer een gezonde concur-
rentie bestaat tussen een aan-
tal scholen om de wisselbeker 
een jaar in huis te hebben en dat 
leerlingen daarom worden gesti-
muleerd om hun school te verte-
genwoordigen. Vorig jaar slaagde 
leerlingen van de Zon uit de Kwa-
kel er in om de jarenlange hege-
monie van de Springschans te 
doorbreken. De Springschans zal 
er op gebrand zijn om de wissel-
beker weer naar haar school te-
rug te brengen. Daarnaast zit de 

Kwikstaart op het vinkentouw 
om de 2 andere scholen de loef af 
te steken. Hoewel leerlingen van 
het Veenlandencollege een gro-
tere afstand naar de atletiekbaan 
moeten afleggen, is het hen ge-
lukt om de laatste twee jaar door 
een goede voorbereiding de de 
concurrenten bij het voortgezet 
onderwijs te snel af te zijn. De ver-
schillen in de einduitslag met het 
Alkwincollege en het Thamen-
college waren vorig jaar echter 
zo klein dat het dit jaar zeker een 
spannende strijd zal worden.

Programma
De meisjes en jongens van groep 

3 bijten weer de spits af en staan 
om 14.30 uur. aan de start. Het 
startschot zal door Jos van den 
Berg zelf gelost worden. In ver-
band met het continurooster is 
het programma ook nu weer in 
elkaar geschoven waardoor jon-
gens en meisjes per leerjaar te-
gelijk starten. Aangezien de start-
nummers van jongens en meis-
jes een eigen kleur hebben kan 
er geen verwarring ontstaan en 
kunnen de uitslagen van jongens 
en meisjes goed onderscheiden 
worden. Rond 16.00 uur. starten 
de eerste groepen van ouders, 
leerkrachten en leerlingen van 
het voortgezet onderwijs.

Op de laatste foto staan: Bovenste rij, Mitch Vernooij, Nick Verschut, Flo-
ke Maenhout, Jordy van Gelderen, Kenneth v.d. Nolk van Gogh, Mitchell 
Verschut. Onderste rij: Nabil Hassouzi, Tegilio Kranenburg, Jorick v.d. De-
ijl, Revellinio Slijters, Prince Owusu.

Spannende wedstrijd uit 
in Leeuwarden
De Kwakel - Zaterdag 14 septem-
ber stond de MB1 van Leeuwar-
den op het programma. Na een 
lange autorit van ruim anderhalf 
uur maakten de meiden zich klaar 
voor de wedstrijd.
Nadat de coaches de aandachts-
punten hadden doorgenomen 
waren ze er klaar voor.
Het eerste kwart startten Qui Vi-
ve goed, Leeuwarden kreeg wei-
nig kansen en wij creëerden veel 
ruimte. In het tweede kwart na 
een mooie aanval tikte Qui Vi-
ve de bal in het doel! Stand 0-1. 
Vlak daarna kreeg Qui Vive een 
strafcorner tegen en Leeuwar-
den pushte de bal mooi in de 
hoek 1-1. Een paar minuten later 
werd in de cirkel de voet van de 
tegenstander gevonden: strafcor-
ner. De keeper stopte de bal goed 

maar in de rebound sloeg Qui Vi-
ve de bal alsnog in het doel, met 
1-2 was het rust.
Het derde kwart begon Qui Vive 
wederom goed helaas werden er 
twee strafcorners gemist.
In het vierde kwart kreeg Leeu-
warden een strafcorner en maak-
te de stand gelijk, 2-2. Qui Vive 
kreeg nog wel een paar kansen 
maar de bal weigerde de lijn over 
te gaan. De meiden deden er al-
les aan om nog een doelpunt te 
maken. Met nog vijf minuten op 
de klok werd het heel spannend. 
Helaas voor ons tikte Leeuwarden 
de bal wel over de lijn, 3-2 tevens 
de eindstand. Volgende week 
staat Weesp op het program-
ma. De meiden gaan er dan alles 
aan doen om de drie punten mee 
naar De Kwakel te nemen!






