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Poepprobleem 
na brand

Mijdrecht - Een brand in een 
regelkast, maandagavond jl. 
in Mijdrecht heeft een stik-
kend gevolg gehad. Door het 
vuur werkte een pompinstalla-
tie voor het riool niet meer en 
zat de opslagtanks langs de In-
dustrieweg binnen drie kwar-
tier vol. Er werd maandag op 
dinsdagnacht af en aan gere-
den met tankwagens om de 
opslagpomp regelmatig leeg te 
pompen. Dit leegpompen ging 
door tot de installatie weer was 
gerepareerd.
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Mede mogelijk gemaakt door: Instituut Perine Skin & LifeStyle • Oorwerk audiens • Finesse Bodyline Clinic • Deli-Line Gewichtsbegeleiding • Sanbao Praktijk, shiatsu massage therapie • 

Annatommie mc, de medisch specialist in beweging • Hair Love Cair, kapsalon & schoonheidssalon • Slimness Gewichtsconsulente & Bewegingscoach • Lijf en Gezondheid

NM
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Met dank aan Instituut Perine.

DEZE WEEK:

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Koop een onbewoond eiland

Openbare veiling van 44 legakkers 
in de Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - Een eigen onbewoond 
eilandje bezitten in een uniek recre-
atiegebied? Dat is nu mogelijk. Op 
de Vinkeveense Plassen gaan 44 
zogenaamde legakkers onder de 
hamer; langwerpige smalle eiland-
jes, ontstaan door turfwinning in de 
vorige eeuw. Op 18 april aanstaan-
de is de openbare  veiling, in Vin-
keveen. “Op je eigen eiland is het 
heerlijk vertoeven. Je bootje aanleg-
gen, picknicken, genieten van het 
uitzicht, de rust, de weidsheid. Al-
leen of met vrienden. En dat op een 
steenworp afstand van Amsterdam 
en Utrecht”, aldus Anco Goldhoorn, 
wethouder van gemeente De Ronde 
Venen en bestuurder van Recreatie-
schap Vinkeveense Plassen.
Het Recreatieschap, huidige eige-
naar van deze legakkers, wil met de 
verkoop zorgen dat het unieke cul-
tuurhistorisch landschap behou-
den blijft. Legakkers, of delen ervan, 
spoelen weg. Alleen het beschoeien 
van oevers kan dit voorkomen, maar 

dat is een kostbare operatie. De 
nieuwe eigenaren krijgen de ver-
antwoordelijkheid voor onderhoud. 

Beschoeiingsplicht
Ongeveer de helft van de te verko-
pen legakkers heeft een beschoei-
ingsverplichting; de nieuwe eige-
naar moet binnen 3 jaar zorgen 
voor degelijke beschoeiing van de 
oevers.
Legakkers zijn een karakteristiek 
onderdeel van het landschap van 
de Vinkeveense Plassen. “Het is 
best emotioneel om ze van de hand 
te doen, maar we zijn ervan over-
tuigd dat we ze voor de plassen op 
die manier juist kunnen behouden”, 
aldus Anco Goldhoorn.
Het plassengebied is onderdeel 
van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur. Daarom gelden beperkende 
regels in het bestemmingsplan. Be-
bouwing, zoals een blokhut, is niet 
toegestaan op de legakkers. De ge-
meente onderzoekt met een be-

stemmingsplanprocedure of de ge-
bruiksmogelijkheden in de toe-
komst kunnen worden verruimd.

Voorlichting
Voor geïnteresseerden zijn twee 
voorlichtingsavonden gepland in 
sociaal cultureel centrum De Boei in 
Vinkeveen op 20 en 29 maart aan-
staande. Er is een speciale website 
met meer informatie:  www.werken-
aandevinkeveenseplassen.nl. Daar 
staat ook hoe mensen zich kunnen 
registreren voor de veiling.    
Het Recreatieschap is een samen-
werking van gemeente Amsterdam, 
gemeente De Ronde Venen en de 
Provincie Utrecht. Het Recreatie-
schap ziet het als haar missie om 
de toegankelijkheid van de plassen 
te vergroten, met kwalitatief hoog-
staande en meer diverse recreatie-
voorzieningen. Met als doel ervoor 
te zorgen dat bezoekers ook in de 
toekomst kunnen blijven genieten 
van dit unieke recreatiegebied.

Voorstel ‘Langebrug Uithoorn’ 
aangeboden aan Wethouder Schuurs
Regio - Als een van de initiatiefne-
mers van het plan ‘Langebrug Uit-
hoorn’ heeft het Dorpscomité De 
Hoef het plan en de tekening van 
de mogelijke ‘lange brug’ aangebo-
den aan wethouder Schuurs van De 
Ronde Venen. Het plan is al eerder 
aangeboden aan de gemeente Uit-
hoorn, en binnenkort volgt de ge-
meente Nieuwkoop, waarbinnen 

de kern Vrouwenakker ligt die ook 
geconfronteerd wordt met de ge-
volgen van de Uithoornse plannen 
voor verkeersmaatregelen na de 
Irenebrug. 
De initiatiefnemers menen dat dit 
alternatief een prima oplossing 
vormt; bestemmingsverkeer, land-
bouwverkeer, fi etsers en voetgan-
gers kunnen naar Uithoorn zon-

der om te rijden, en de Uithoorn-
se burgers kunnen zonder enig 
verkeer tegen te komen lopen van 
en naar de winkels in het aaneen-
gesloten dorpscentrum. Wethou-
der Schuurs liet weten het plan met 
grote belangstelling in ontvangst 
te nemen. Meer informatie op fa-
cebook: langebrug uithoorn. email: 
langebruguithoorn@gmail.com.

Wethouder Alberta Schuurs en Thomas ten Kortenaar van Dorpscomité De Hoef.

Mijdrecht - Waar nieuwe plannen 
worden gelanceerd om de omge-
ving aan in een woon- of industrie-
wijk aan te passen of nieuwbouw te 
gaan plegen, daar worden onher-
roepelijk bezwaren door omwonen-
den tegen aangetekend. Dat is een 
standaardregel in Nederland. En het 
is ieders democratisch recht. Het 
gevolg is meestal dat het dan ja-
ren duurt alvorens een bepaald pro-
ject gerealiseerd kan worden. Ont-
wikkelaars maar ook doelgroepen 
die gebruik zullen maken van de 
nieuwe mogelijkheden worden daar 
over het algemeen niet vrolijk van. 
Zeker niet als het bijvoorbeeld wo-
ningbouw (appartementen die er al 
schaars zijn) en utiliteitsgebouwen 
voor de noodzakelijke zorgverlening 
betreft!
In Mijdrecht is het niet anders. Zie 
project Molenhof dat al sinds 2009 
op de rol staat en waar nog altijd 
geen enkele voortgang in zit. Ster-
ker nog, zelfs op het aangepas-
te plan zijn weer zienswijzen (be-
zwaarschriften) binnengekomen. 
Maar er is hoop: zie De Lindeboom!
Onder dezelfde noemer valt het plan 
van het nieuwe zorgcentrum Zonne-

hof Mijdrecht waar de Zonnehuis-
groep Amstelland reikhalzend naar 
uitkijkt om het volgend jaar(!) in ge-
bruik te kunnen nemen. Gerardus 
Majella aan Bozenhoven voldoet 
nu nog wel in de specifi eke zorg-
behoefte, maar de locatie is verou-
derd. De bedoeling is dat de bewo-
ners van daaruit op termijn naar het 
nieuwe zorgcentrum zullen verhui-
zen. Maar dan moet dat er wel staan 
tegen die tijd. Zo niet en het duurt 
langer, dan heeft Mijdrecht wel een 
groot probleem in de huisvesting 
van in elk geval 45 zorgbehoeven-
den, de 29 appartementen nog even 
buiten beschouwing gelaten.

Onvoldoende parkeervoorzie-
ningen
Waar de meeste omwonenden in de 
Dorpsstraat e.o een probleem mee 
hebben is de parkeervoorziening 
rondom het nieuwe zorgcentrum. 
Daar zijn dan ook zienswijzen op 
ingediend. In totaal zijn er rondom 
het complex 27 parkeerplaatsen ge-
pland en dat is volgens de bezwaar-
makers veel te weinig. 

Vervolg elders in deze krant.

Omwonenden zien Zonnehof 
Mijdrecht (nog) niet zitten

Voorjaarsexcursie Botshol
De Ronde Venen - Op 25 maart 
2017 organiseert de natuur- en mi-
lieuvereniging De Groene Venen 
een voorjaarsexcursie naar de Bots-
hol. 
De gids van Natuurmonumenten 
laat zien hoe de recent aangeleg-
de natuuruitbreiding zich heeft ont-
wikkeld en welke grote verschei-
denheid aan natuur er te bewonde-
ren is. Via een korte vaartocht over 
de Botshol komen we op terrein met 

een ondergrond van klei en veen 
met de herstelde hooilanden en een 
weidevogelgebied. We kunnen inte-
ressante waarnemingen verwach-
ten: trekvogels (bijv. steltlopers), 
weidevogels en roofvogels op vrij-
ersvoeten. Aanvang 9.45 uur bij de 
Zwarte Schuur, Botsholsedijk, Wa-
verveen. Duur ca 2,5 uur. De kosten 
zijn � 6 per persoon. Aanmelden per 
email: degroenevenen@hetnet.nl of 
tel. 0297-261576.

Paasbingo met prachtige prijzen
Mijdrecht – Wijkgebouw Pre-
sent in Proostdijland staat dinsdag 
14 maart open voor de Paasbingo. 
Ook nu zijn er weer prachtige prij-
zen te winnen. Naast allerlei artike-
len voor een sfeervolle Paasperiode, 
biedt deze bingo een paar bijzonde-
re hoofdprijzen, namelijk een airfry-
er en een stofzuiger. Verder zijn er 
net als anders nog meer elektrische 
apparaten als hoofdprijs. Naast de 
standaard gesponsorde waardebon 
van Indonesisch afhaalcentrum Ba-
tavia aan de Anselmusstraat zijn er 
ook boodschappen, allerlei hebbe-
dingetjes en handige huishoudelij-
ke artikelen. De organiserende vrij-
willigers bedenken regelmatig iets 
bijzonders om de bingo extra fees-
telijk en gezellig te maken. Op Va-
lentijnsdag was de ruimte heel ro-
mantisch versierd met bloemblaad-
jes, chocoladehartjes en suikerhart-
jes en was er cake met slagroom 

in plaats van een gewoon koekje. 
Voor de Kerst kregen de bingospe-
lers een chique pompje gevuld met 
handzeep. Vorig jaar was er voor 
iedereen een doosje eieren bij de 
Paasbingo. Kom zelf kijken wat deze 
keer de verrassing is! Kijk op de Fa-
cebookpagina ‘Present in Proostdij-
land’ voor foto’s en aankondigingen 
niet alleen van de bingo, maar ook 
van de creatieve middag elke 1e 
dinsdag van de maand en de buurt-
soos elke 4e dinsdag van de maand. 
De locatie is: Wijkgebouw Present, 
Johan van Renessestraat 16, te be-
reiken via het schoolplein tussen 
basisschool De Fontein en BSO De 
Klimboom. Tijden: 13.30 uur: wijk-
gebouw open, 14.00 uur: start bin-
go tot ca. 16.00 uur. Data: elke 1e 
dinsdag van de maand: 14 maart, 11 
april, 9 mei en 13 juni. Kosten: kof-
fi e/thee en wat lekkers gratis, 0,50 
euro per bingokaart.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 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:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

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

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

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371 
Drs. J.M.M. Simons klin.

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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COLOFON
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
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verkoopmijdrecht@meerbode.nl
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Aanleveren van kopij:
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Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

sinds 1888

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educa-
tieprojecten in ontwikkelingslanden. Hiermee stellen we mensen 
in staat zelf een betere toekomst te bouwen. Wij werken hier-
bij samen met lokale partners die medeverantwoordelijkheid ne-
men voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. In Ke-
nia steunen wij de scholenprojecten van Stichting Welzijn Wa-
jir. De afgelopen weken gaf Ad Groeneveld, voorzitter van de-
ze stichting, een update over dit arme gebied in Kenia. Vandaag 
sluit hij zijn relaas af. 
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doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Wajir, gebeurt daar 
nog iets…? (Einde)

De aanleiding om naar Wajir terug 
te gaan kwam geheel onverwacht. 
Zoals ik al eerder schreef had de 
minister van Gezondheid van Wa-
jir ons gevraagd of wij konden be-
middelen in de komst van een chi-
rurg naar het ziekenhuis. Dit zie-
kenhuis zou verbeterd en uitge-
breid worden met zelfs een op-
leiding voor verpleegkundigen. Er 
was echter niet één specialist be-
schikbaar en dat voor een bevol-
king van, naar schatting, één mil-
joen inwoners. Mijn vroegere buur-
jongen Harry de Vries was ortho-
pedisch chirurg geworden en had 
vaak in Afrika, (waaronder Kenia 
en Tanzania) gewerkt. Toen hij tij-
dens een gesprek met een patiënt 
hoorde wie diens huisarts was en 
dat die huisarts een boek over Afri-
ka had geschreven, was zijn be-
langstelling direct gewekt en nam 
hij contact met mij op. Na lezing 
van het boek kreeg hij veel zin om 
langere tijd in Wajir te gaan wer-
ken. Zo’n missie zet je niet op zon-
der een degelijke voorbereiding 
en we spraken af dat we eerst sa-
men naar Wajir zouden gaan. Daar 
kon ik hem introduceren, samen 
het ziekenhuis bezoeken en over-
leggen met vertegenwoordigers 
van de county regering en het ma-
nagement van het ziekenhuis. Dat 
overleg verliep bijzonder prettig en 
constructief, maar op de hygiëne 

in de operatieafdeling viel behoor-
lijk wat af te dingen. De kritiek van 
Doctor Harry werd ter harte geno-
men, gezien zijn gezag als chirurg. 
Tijdens die introductieweek heb ik 
kunnen zien dat hij geknipt is voor 
die taak, ook al omdat hij Swahi-
li spreekt en heel gemakkelijk met 
mensen contact maakt. Zijn komst 
zou een enorme stimulans zijn voor 
de verbetering van het ziekenhuis, 
met name voor de operatieafde-
ling, voor de opleiding van ver-
pleegkundigen, voor de bijscho-
ling van fysiotherapeuten en voor 
de behandeling van de kinderen in 
de revalidatiekliniek. Als patiënt-
jes, met bijvoorbeeld klompvoet-
jes, nu behandeld moeten worden, 
moeten zij afreizen naar Nairobi of 
nog verder naar Kijabe en dat blijkt 
voor de meeste patiëntjes een on-
neembare financiële en prakti-
sche hindernis. Alleen kinderen 
die een sponsor kunnen vinden, 
kunnen geholpen worden. Dit kan 
straks allemaal in Wajir zelf kunnen 
plaatsvinden, als dokter Harry daar 
kan gaan werken. Op dit moment 
moet er nog wel door de county re-
gering een oplossing worden ge-
vonden voor een aantal financië-
le voorwaarden, maar het is de be-
doeling dat hij in dit voorjaar aan 
de slag gaat.

Ad Groeneveld

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
Email: sosderondevenen@gmail.com

VBW-middag met 
spellencircuit
Wilnis – Op zaterdag 11 maart is 
er een VBW-middag in gebouw ‘de 
Roeping’ (Kerkstraat 12). Alle kin-
deren vanaf 5 jaar zijn van harte 
welkom, ook als je afgelopen zo-
mer niet in de tent in het Speel-
woud was. We gaan deze keer lek-

ker sportief doen met een leuk 
spellencircuit. Ook wordt er een 
mooi bijbelverhaal verteld en gaan 
we gezellig zingen. We beginnen 
om 13.45 uur; zorg dat je het niet 
mist! Er zijn geen kosten aan ver-
bonden.

High Tea en collecte 
Hersenstichting
Vinkeveen - Op vrijdagmiddag 20 
januari was er een high tea voor alle 
trouwe collectanten van de Hersen-
tichting georganiseerd door de co-
ordinatoren van Vinkeveen en Wa-
verveen. Dit was om te vieren dat 
er al 15 jaar voor de hersenstich-
ting wordt gecollecteerd in Vinke-
veen en Waverveen. Op deze ma-
nier wilden wij ze bedanken voor 
hun inzet voor de Hersenstichting 
en ook kregen diverse collectan-
ten een oorkonde en een presentje 
voor 10 jaar of meer collecteren. Het 
was een gezellig samenzijn, waarbij 
ook de leuke en minder leuke kan-

ten van het collecteren werden be-
sproken, onder het genot van de ve-
le lekkernijen en een kopje thee. 
Dit jaar heeft de†collecte het mooie 
bedrag van 3254,- euro opgele-
verd wat weer een geweldig resul-
taat is! De opbrengst van de collec-
te wordt besteed aan wetenschap-
pelijk onderzoek en voorlichting, om 
zo een bijdrage te leveren aan een 
betere toekomst voor mensen met 
een hersenaandoening. Alle collec-
tanten en gulle gevers hartelijk be-
dankt voor uw bijdrage! Giften blij-
ven altijd welkom. Meer informatie 
vindt u op www.hersenstichting.nl

Nieuw expositie in 
gezondheidscentrum
Mijdrecht - Vanaf deze week tot 
eind juni 2017 is er een nieuwe ex-
positie ingericht in Gezondheids-
centrum De Ronde Venen, aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht. De tentoon-
stelling laat tekeningen en schil-
derijen zien van een vijftal leden 
van Atelier de Kromme Mijdrecht. 
Er is werk met diverse onderwer-
pen te bewonderen van Monique 
Hoffmans, gestileerde werken van 
Frans Lek, figuratieve schilderijen 
van Dorry de Roever-van de Belt 
en vooral abstracte schilderijen van 
Frank van de Berg en Maarten van 
Rossum. De expositie kan op werk-
dagen, tijdens de openingsuren van 

het gezondheidscentrum worden 
bezocht.

Cursussen en workshops
Zoals bekend is, verzorgt Atelier de 
Kromme Mijdrecht cursussen op 
het gebied van tekenen en schilde-
ren. Binnenkort gaat het laatste cur-
susblok van dit seizoen van start. Er 
is op enkele dagdelen nog plaats 
voor reguliere cursussen, maar ook 
voor enkele workshops kunnen zich 
nog deelnemers aanmelden. Meer 
informatie over de cursussen en 
workshops vind u op www.atelier-
dekrommemijdrecht.nl. Via de web-
site kunt u zich ook inschrijven.

Kunstweekenden
Exclusief voor u: “Simon Sint”
De Ronde Venen - Op zaterdag 
25 maart is er een verzamelexposi-
tie van exclusieve aquarellen van Si-
mon Sint bij Art-Galerie “Boven Ver-
wachting” te Wilnis. Dick Boogaard 
(oud-burgemeester van De Ron-
de Venen) zal de expositie om 14.00 
uur openen. Simon Sint (1926-2007) 
woonde en werkte in het Groe-
ne Hart van Holland: de polder van 
Wilnis. Veel van de geëxposeer-
de aquarellen zijn in dit landschap 
tot stand gekomen. De weidsheid 
van de polders met zijn vele sloten, 
plassen en steeds wisselende luch-
ten heeft de 10 jaar geleden overle-
den Sint zeer treffendweergegeven. 
De schilderijen die hij in Frankrijk 
maakte ademen een heel andere 
sfeer uit. Daar zijn het de bossen en 
de warmte van de zon die door de 

bomen speelt. Het is het landschap 
van de Corréze, waar hij meer dan 
30 jaar een gedeelte van het jaar 
woonde. Dat Simon Sint geen on-
bekende in de kunstwereld is, be-
wijzen de vele prijzen die hij in de 
loop der jaren mocht ontvangen in 
binnen- en buitenland. Werk van Si-
mon Sint is in het bezit van diver-
se musea, instellingen, verzame-
laars en particulieren. Naastde ve-
le exposities in Nederland, Frankrijk 
en Engeland werd werk geëxpor-
teerd naar ondermeer Amerika, Au-
stralië, Canada en Japan. Deze ex-
positie is te bezichtigen bij: Art-Ga-
lerie “Boven Verwachting “, Heren-
weg 298a te Wilnis. Data: 25 en 26 
maart, 1 en 2 april, 8 en 9 april en 17 
april (2e Paasdag). Openingstijden: 
11.00-17.00 uur

Ciskes gezocht voor 
AmstelProms Concert
Regio - Vorige week maakte mu-
ziekverening KnA bekend dat zij op 
zoek zijn naar diverse zangers, zan-
geressen en muzikanten. Sindsdien 
heeft een heel aantal zangers en mu-
zikanten zich al ingeschreven. Deze 
week doet KnA een speciale oproep 
aan jonge jongens, tussen de 8 en 12 
jaar die goed kunnen zingen, voor de 
rol van Ciske de rat. Het gaat om het 
nummer ‘Zo verdomd alleen’. Daar-
naast nodigt KnA muzikanten uit die 
een blaasinstrument bespelen, liefst 
koper, om speciaal voor dit concert 
deel te nemen aan de repetities op 
de dinsdagavond vanaf 19.45 uur. 
Ook zangers, gitaristen en pianisten 
kunnen zich nog opgeven voor de 
audities. Het AmstelProms Concert 
vindt plaats op zaterdag 17 juni en 
wordt een groots spektakel aan de 
Amstel waarin het KnA Orkest op-
treedt met heerlijke popclassics be-
geleid door diverse zangers en gast-
muzikanten. Een greep uit het reper-
toire: Skyfall van Adele, medley van 

The Dire Straits, Earth Wind and Fire, 
Uptown Funk, Feeling Good en nog 
vele andere nummers. Het wordt een 
gedenkwaardige avond met voor het 
publiek heerlijke meezingers, zet 17 
juni vast in de agenda! Wil je mee-
doen als muzikant of zanger? Geef 
je dan voor 1 april op via kna.secre-
tariaat@gmail.com. Er zal dan direct 
contact met je worden opnemen. Na 
1 april zullen de data voor de ver-
schillende audities bekend worden 
gemaakt.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Wie is hiervoor 
verantwoordelijk? 

Rectifi catie:
PAUW bedrijven

Vinkeveen - Vorige week heeft 
Marion de Vries uit Vinkeveen de 
volgende vraag bij de gemeen-
te en de VOBI neergelegd en de 
brief ook naar onze redactie ge-
stuurd: “Eind vorig jaar zijn er 
bagger werkzaamheden uitge-
voerd, ter verdieping/onderhoud 
van de sloten, langs het wandel-
pad ter hoogte van de Spoorlaan 
te Vinkeveen. Nu weet ik dat het 
nodig is om de waterwegen te 
onderhouden en dat je als eige-
naar daar toe verplicht bent. Ik 
geloof dat het oude NS perseel 
bij het Spoorhuis nu eigendom 
is van de VOBI, klopt dat? Het 
lijkt er op dat deze beide sloten 
erg vervuild waren met huishou-
delijk en ander afval: glas, auto-
banden, hout, stoelen etc. Het slib 
en het afval zijn bij het baggeren 
op de walkanten gedeponeerd, 

met als gevolg dat het er nu nog 
ligt. Het aanzicht van het wandel-
pad, is er een van grote wanorde 
en vervuiling. Daarbij lopen hier 
veel Vinkeveners met hun hon-
den en spelen hier kinderen. Door 
de grote hoeveelheid glas en an-
der materiaal, is dit nu niet veilig. 
Daarnaast wil het oog ook wat, 
je schrikt gewoon als je de witte 
brug overloopt (zie bijgaande fo-
to’s). Mijn vraag: Wie kunnen wij 
als Vinkeveners en omwonende 
aanspreken over het opruimen 
van het afval en hoe kunnen wij 
er op vertrouwen dat het daad-
werkelijk opgeruimd wordt? Bent 
u dat als gemeente of is dat de ei-
genaar van de grond en de slo-
ten? Indien wij de VOBI moeten 
aanspreken, kunt u dan als ge-
meente ons daar bij helpen?” al-
dus Marion de Vries. 

Vorige week stond deze ingezon-
den reactie in onze krant. Helaas 
is hier een verkeerde naam on-
der terecht gekomen. Nu staat de 
juiste afzender eronder. Onze ex-
cuses aan de schrijver.

“Geachte Hr.  Goldhoorn
 Met spijt en grote zorg, volg ik de 
ontwikkelingen in de diverse ge-
meenteraden tav Pauw bedrijven. 
Al 40 jaar tijdens mijn werkza-
me leven was ik betrokken bij de 
wsw, waarvan 30 jaar bij Pauw be-
drijven. In de 10 jaar dat ik gepen-
sioneerd ben heb ik zoveel mo-
gelijk de ontwikkelingen van de 
wsw gevolgd. Ook mij is duide-
lijk geworden dat de wsw anders 
georganiseerd moet/kan worden 
gezien de maatschappelijk ont-
wikkelingen. De wsw is ooit op-
gericht voor de zwakste mensen 
in de samenleving. De ontwikke-
lingen in de diverse colleges van 
de GR Pauw bedrijven laten zien 
dat men zeker oog heeft voor de 
werknemers van Pauw bedrijven, 
men ziet mogelijkheden om dat 
in eigen beheer te doen en wil 
graag van de expertise van Pauw 
bedrijven gebruik blijven maken. 

Nu valt mij op (en ik ben niet de 
enige) dat u en ook de gemeen-
te Nieuwegein het dan over de 
goed verdienende werkzaamhe-
den hebben en ook wat duidelij-
ker formuleren hoe u dat denkt 
te realiseren. Over de “nieuw be-
schutte doelgroep” worden al-
leen mooie intenties uitgespro-
ken, maar concreet of een rich-
ting zelfs hoe dat zou moeten 
heb ik nog niet gehoord of ge-
lezen. Het zijn juist deze men-
sen waar de maatschappij verant-
woording voor moet dragen. Ken-
nelijk heeft men daar geen geld 
voor over. Dit bevreemd mij trou-
wens daar er al kapitalen zijn uit 
gegeven aan onderzoeken rap-
porten en aan te trekken ambte-
naren, diverse project- leiders en 
het einde is niet in zicht. De on-
rust die ontstaan sinds novem-
ber 2016 heeft u ook niet kunnen 
wegnemen. Ook vraag ik mij af of 
u het college en de raad wel enig 
idee heeft wat er nodig is om de 
zwakste doelgroep recht te doen 
als verantwoordelijk bestuurder.

Hoogachtend
J. ten Haaft uit Houten 

Miss Beauty of Utrecht goes Mijdrecht 
De Ronde Venen - De fi nale van 
Miss Beauty of Utrecht 2017 komt 
alweer bijna in de buurt. Dit jaar 
zal Nadine Werkhoven haar kroon-
tje moeten overdragen aan iemand 
anders. 8 april zal de fi nale plaats-
vinden in het Figi Theater in Zeist. 
De hoofdsponsor van de verkiezing 
is dit jaar niemand minder dan Lin-
gerie Speciaalzaak Bonne Nuit in 
Mijdrecht. Het prachtige logo van 
de zaak staat op de sjerpen van de 
fi nalisten en ook is er een exclu-
sieve lingerieshoot verzorgt voor 
de fi nalisten in de zaak van Bon-
ne Nuit. Bonne Nuit is niet de enige 
Mijdrechtse sponsor, ook Showbal-
let Nicole heeft zich aangeboden als 
sponsor voor de verkiezing dit jaar. 
De zaal van de dansschool wordt 

gebruikt voor de oefendagen en het 
showballet zal in de pauze van de 
fi nale een spetterend optreden ver-
zorgen. Dit jaar zijn er 27 fi nalisten. 
Drie van deze fi nalisten komen uit 
De Ronde Venen. Scarlett Paap uit 
Mijdrecht is fi nalist voor Miss Beau-
ty of Utrecht, en Noëmi Overmars 
en Tessa Wormgoor uit Wilnis zijn fi -
nalist voor Miss Teen of Utrecht. “Na 
het avontuur in China is het super 
leuk om aan het begin van het tra-
ject te staan voor de nieuwe meiden 
en ze te begeleiden” verteld Nadine. 
“Ik hoop dat ik een goed voorbeeld 
voor ze kan zijn.” Afgelopen zater-
dag was de eerste teambuildingdag 
van alle missen. Ze werden eerst 
ondervraagd tijdens de prejudging 
en vervolgens hebben ze zich in 

het zweet gewerkt tijdens een boot-
camp. Voor kaarten voor de fi nale, 
houd de Facebook pagina in de ga-

ten van Miss Beauty of Utrecht. 

Foto’s: sportinbeeld.com

Toneelvereniging WIK
‘Actie op de redactie!’
De Ronde Venen - De cast van 
toneelvereniging WIK is weer druk 
met repeteren voor de voorjaars-
uitvoering van 18 en 25 maart a.s. 
Deze klucht is geschreven door 
Henk Roede. Wilma Zwamminga 
is hoofdredactrice van het roddel-
blad “Wie-kent-wie”. Het lukt de re-
dactie maar niet om de broodnodi-
ge scoop te scoren, zodat de bla-
denverkoop weer zal stijgen. Als 
er een nooit doorgebroken artiest 
vermoord wordt, is iedereen in 
rep en roer: dit is pas een scoop! 

WIK nodigt u uit om één van de 
twee voorstellingen te komen kij-
ken in Zalenverhuur ‘t Oude Pa-
rochiehuis aan de Bozenhoven nr. 
152 te Mijdrecht. De voorstellin-
gen beginnen om 20.15 uur en de 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaar-
ten voor de uitvoering zijn aan de 
deur te koop á 10,- euro (als u do-
nateur wordt is het 6,25 euro p.p. 
per avond en dan worden de kaar-
ten thuisbezorgd) of u kunt tele-
fonisch kaarten bestellen via tele-
foonnummer: 0297-283979.

Brabantse taferelen bij de Windroos
Mijdrecht - Het carnaval is luid-
ruchtig gevierd op de laatste dag 
voor de krokusvakantie. Carnavals-
vereniging de Hoefstampers bracht 
wat leven in de brouwerij op basis-
school de Windroos. Er was geen 
tijd voor taal of rekenen, maar er 
schalden carnavalskrakers door 
het schoolgebouw. Door de gangen 
werd stevig gehost in een vrolijke 
polonaise. Beduusde kleuters wer-
den op sleeptouw genomen door 
de zorgzame leerlingen van groep 
8. Er was een levensgroot ganzen-
bordspel met heksen, boeven en pi-
raten. 

Na deze Brabantse taferelen komt 
nu de periode van rust en bezinning 
met de krokusvakantie en de vas-
tentijd. 

JDRF ontvangt donatie van 
klanten BONI Mijdrecht
Regio - Via een statiegeldbonnen 
actie werd maar liefst 181,10 eu-
ro bijeen gebracht voor onderzoek 
type-1 diabetes. Type-1 diabetes 
is een auto immuun ziekte die ont-
staat doordat het afweersysteem in-
suline producerende lichaamscel-
len beschadigd en vernietigd. Hier-
door kan de alvleesklier het levens-
noodzakelijke hormoon insuline niet 
meer zelf produceren. Type-1 diabe-
tes wordt veelal op zeer jonge leeftijd 
gediagnosticeerd. Deze variant van 
diabetes is dus volledig anders dan 
de vorm type-2 diabetes die deels te 
wijten valt aan onze westerse levens-
stijl (voeding en te weinig bewegen), 
ouderdom (organen nemen in kwa-
liteit af) en genetisch bepaald. Ken-
merkend voorafgaand de behande-
ling van type-1 diabetes is; algehe-
le malaise, vermoeidheid, extreme 
dorst, veel plassen, wazig zien en ge-
wichtsverlies. Als niet tijdig wordt in-
gegrepen dan kan de patiënt in coma 
raken. Na de diagnose wordt direct 
gestart met het extern toedienen van 
insuline via injecties of pompthera-
pie. Dit vergt een 24/7 management 
van patiënt, ouders en naasten. Denk 
alleen maar aan circa 2000 keer per 
jaar via een vingerprik een bloedsui-
kermeting verrichten, voor het eten 
je koolhydraten tellen, rekening hou-
den met sportieve inspanningen! Met 
deze informatie is een basis voor een 

juiste regulatie mogelijk. Helaas zijn 
er factoren (stress, pubertijd, hor-
monen, infecties, andere ziektes) die 
zich niet eenvoudig laten bereke-
nen! Ouders en naasten van jonge 
T1D patiënten moeten continu alert 
zijn op een te lage bloedsuikerwaar-
de welke tot een ernstige coma kan 
leiden.

Wie is JDRF? 
JDRF is de afkorting van: Juvenile Di-
abetes Research Foundation en heeft 
als taak het initiëren, fi nancieren en 
stimuleren van onderzoek voor het 
behandelen, genezen en voorkomen 
van type-1 diabetes. Dit is mogelijk 
met hulp van sponsors en donateurs 
en ondernemers zoals in dit geval Bo-
ni die ons faciliteren. Hoewel er nog 
geen oplossing is gevonden voor de 
defi nitieve genezing zijn de ontwik-
kelingen enorm en zeer hoopgevend 
zonder een tijdpad te kunnen benoe-
men. Op onze site www.jdrf.nl leest 
u uitgebreid over onderzoeksresulta-
ten. Ook tijdens informatie avonden 
voor type-1 diabeten wordt hier uit-
gebreid aandacht aan geschonken, 
de eerst volgende is 7 maart in het 
AFAS stadion (AZ) te Alkmaar zie 
jdrf.nl informatieavond. JDRF is al-
le betrokken (klanten, bedrijfsleiding 
Boni, Multimate, en media) dankbaar 
voor hun hulp in de strijd tegen ty-
pe-1 diabetes!

“De Eerlijke Vrouw” 
bij Passage 

Wilnis - 15 maart a.s. is mevr. 
Els Hogendoorn uit Woerden - 
“eerlijke vrouw”, werkzaam bij 
Woord en Daad, te gast bij Pas-
sage christelijk-maatschappelij-
ke vrouwenbeweging afd. Wilnis. 
Zij weet alles van fairtrade, duur-
zaamheid en klimaatverandering. 
Woord en Daad organiseerde van 
2-9 februari 2015 een 8-daag-
se reis naar Burkina Faso, spe-
ciaal voor vrouwen. Tijdens de-

ze mooie en indrukwekkende reis 
ontdekten zij de boodschap ach-
ter de cashewnoten en ontmoet-
ten ze vrouwelijke ondernemers. 
Els zal een lezing hierover hou-
den. Het belooft een mooie avond 
te worden. De avond wordt ge-
houden in De Schakel, Dorps-
straat 20 te Wilnis. Aanvang 20.00 
uur en vanaf 19.45 uur staat de 
koffi e klaar. Leden en gasten zijn 
van harte uitgenodigd. 

Lezing over kleur
Regio - NVVH Vrouwennetwerk or-
ganiseert een lezing over kleur, Ima-
ge en kleding op vrijdag 17 maart 
om 14.00 uur in de Schutse. Presen-
tatie mevrouw Milou Raiman. Uit 
onderzoek blijkt dat je maar 30 se-
conden hebt om een eerste indruk 
te maken. Iedereen wil dat die eer-
ste indruk zo goed mogelijk is. En je 
zal versteld zijn hoeveel er door een 

juist gebruik van kleur, kleding en 
accessoires bijgedragen kan wor-
den aan een harmonieus beeld. Mi-
lou Raiman is imageconsultant en 
kleuranaliste. In haar lezing zal zij 
uitleggen hoe ook u door gebruik 
van kleur en stijl jonger, frisser en 
zelfverzekerder voor de dag kunt 
komen. Leden gratis toegang. Niet 
leden 3,- euro.
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VVD en RVB
Willen 1,5 miljoen 
teruggeven aan burgers
De Ronde Venen - Het voorstel 
van de VVD en RVB is dat we 1,5 
miljoen euro teruggeven aan de 
inwoners in 2017. Dit onderwerp 
wordt donderdagavond a.s. in een 
openbare commissievergadering 
besproken. Voorgesteld wordt om 
vanuit de precario opbrengsten 
1,5 miljoen euro in 2017 ten laste 
te leggen over het begrotingsjaar 
2017, en de verdere jaren tot en met 
2021, via een vermindering van de 
aanslag gemeentelijke belastingen 
(OZB heffing).

Geschiedenis
Op 27 oktober heeft de gemeente-
raad van De Ronde Venen de ‘Ver-
ordening precariobelasting kabels 
en leidingen 2017’ vastgesteld. De 
datum van ingang van de heffing 
is 1 januari 2017. Dit in vervolg op 
de ‘Verordening precariobelasting 
kabels en leidingen 2016’, vastge-
steld door de gemeenteraad van 8 
december 2015. De precariobelas-
ting wordt geheven over kabels en 
leidingen waarvan op grond van de 
Gaswet of de Elektriciteitswet een 
netbeheerder is aangewezen. Te-
vens wordt precariobelasting ge-
heven van degene die de kabels en 
leidingen onder, op of boven voor 
de openbare dienst bestemde ge-
meentegrond heeft, dan wel van 
degene ten behoeve van wie dat 
voorwerp of die voorwerpen on-
der, op of boven voor de openba-
re dienst bestemde gemeentegrond 
aanwezig zijn. 

Kabels en leidingen
De totale opbrengsten van precario 
over de kabels en leidingen die de 
Gaswet of Electriciteitswet betref-
fen benaderen de 1,7 miljoen euro 
per jaar in De Ronde Venen. Aan-
gevuld met de de precario van Vi-
tens is de totale opbrengst in on-
ze gemeente rond de 2 miljoen eu-
ro per jaar. De Nutsbedrijven belas-
ten door middel van haar tarieven-
regeling de door de gemeente De 
Ronde Venen in rekening gebrach-
te precario door aan haar klanten. 
Niet alle gemeenten heffen preca-
rio- en concessiekosten, maar uit-
eindelijk betaalt wel iedereen mee. 
De kosten worden verdeeld over al-
le klanten, dit is voor elektriciteit en 
gas zelfs wettelijk zo bepaald.
 
Einde precario tijdperk
Minister Plasterk van Binnenland-

se Zaken en Koninkrijksrelaties 
heeft in 2016 besloten de preca-
riobelasting voor nutsnetwerken 
in de toekomst af te schaffen. Om 
in aanmerking te komen voor het 
door de minister beschreven over-
gangsrecht, diende gemeenten in 
2016 een geldende precariobelas-
ting verordening te hebben. In 2016 
hebben 70 gemeenten er op de 
valreep nog voor gekozen om ook 
nog de precariobelasting in te voe-
ren. Gemeenten krijgen nu de tijd 
om deze vorm van precarioheffing 
weer te stoppen. Het kabinet heeft 
in eerste instantie gekozen voor 
een overgangstermijn van tien jaar 
zodat daarin de effecten kunnen 
worden opgevangen van inkom-
stenderving vanwege het afschaf-
fen van deze vorm van precariobe-
lasting. De Tweede Kamer heeft op 
21 februari 2017 besloten dat Ge-
meenten tot uiterlijk tot 1 januari 
2022 nog precariobelasting op nut-
snetwerken mogen heffen. Dit be-
sluit moet echter nog door de Eer-
ste Kamer worden bekrachtigd.

Compensatie inwoners
De precariobelasting opbrengsten 
worden eigenlijk geheel door in-
woners en ondernemers betaald. 
Voor de gemeente De Ronde Ve-
nen weer extra inkomsten maar 
voor alle huishoudens een ex-
tra kostenpost want zij mogen uit-
eindelijk meebetalen aan deze ex-
tra heffing. Bij de behandeling in 
de gemeenteraad van de preca-
rioverordening op van 8 december 
2015 is via een VVD/RVB amen-
dement besloten ‘de opbrengsten 
gas en elektra vooralsnog niet als 
opbrengst te verantwoorden in de 
exploitatierekening 2016 en ver-
der, maar deze opbrengst in de-
pot te houden, totdat de precario-
heffing niet meer door Stedin wordt 
of kan worden betwist’. Het blijkt nu 
dat de precario niet door Stedin be-
twist wordt. De gemeente De Ron-
de Venen heeft op dit moment de 
extra inkomsten vanuit de precario-
belasting van Stedin niet in de be-
groting 2017 opgenomen. De hui-
dige financiële ontwikkeling zon-
der de opbrengst van de precario-
belasting laat ook de komende ja-
ren een positief resultaat zien. Dit 
betekent dat we de precariobelas-
ting opbrengsten in elk geval voor 
een groot deel kunnen teruggeven 
aan de inwoners. 

Nee! Geen 130 km op de A2!
De Ronde Venen - Onlangs werd 
bekend dat het kabinet de snel-
heid op de A2 tussen Amsterdam 
en Utrecht wil verhogen naar 130 
kilometer per uur, ondanks bezwa-
ren van de Provinciale Staten. Nu 
gelden op het traject nog verschil-
lende maximumsnelheden. De ge-
meente De Ronde Venen wacht op 
dit moment op de uitspraak van de 
Raad van State, waar zij gezamenlijk 
met de gemeente Stichtse Vecht in 
beroep zijn gegaan tegen de snel-
heidsverhoging naar 130 km/u ook 
overdag. Eerder werd de uitspraak 
met zes weken uitgesteld. “D66 De 
Ronde Venen is tegen de snelheids-
verhoging op de A2,” aldus fractie-
voorzitter Kiki Hagen, “D66 diende 
daarom eerder al een motie in om 
het hoger beroep als voltallige raad 
te ondersteunen. Met uitzonde-
ring van Lijst8kernen werd de motie 
unaniem aangenomen.” Zij vervolgt: 
“Bij een snelheidsverhoging van 100 
naar 130 km/u neemt het verbruik 
en de uitstoot lineair toe. Dit bete-
kent dat je veel meer brandstof ver-

bruikt en de schadelijke stoffen die 
auto’s uitstoten neemt met 30% toe. 
Onder meer verkeer en vervoer ver-
oorzaken fijnstof of stikstofdioxide 
in de lucht. Deze schadelijke stof-
fen hebben een negatief effect op 
de luchtkwaliteit en werken door 
op het klimaat (broeikaseffect) en 
de gezondheid. De A2 grenst prak-
tisch aan het Natura 2000 gebied 
De Botshol en de weg komt vlak 
langs de dorpen Abcoude, Baam-
brugge en Vinkeveen. Onbegrijpe-
lijk vindt D66 De Ronde Venen het 
genomen besluit van de VVD Minis-
ter: “Slechts enkele minuten tijds-
winst, maar een verslechtering van 
onze leefomgeving. Als de lucht-
kwaliteit rondom snelwegen verbe-
tert, zou dit winst moeten zijn voor 
ons milieu, onze toekomst. In ieder 
geval zou het geen ruimte moeten 
bieden om de snelheid te verhogen” 
aldus Kiki Hagen. Het lijkt D66 De 
Ronde Venen sterk dat de Minister 
vooruit loopt op de uitspraak van de 
Raad Van State, maar vooralsnog is 
het wachten op het vonnis. 

Troosteloze ‘compensatiebomen’ langs de A2 ter hoogte van Abcoude.

Verkeershinder N201 
richting Hilversum v.v.
Regio - In de periode 17 tot 27 
maart a.s. voert de provincie 
Utrecht groot onderhoud uit aan de 
Vreelandbrug in de Provincialeweg 
(N201) te Vreeland. Regulier groot 
onderhoud is noodzakelijk om de 
brug in een goede conditie te hou-
den en storingsvrij te laten draai-
en. Tegelijkertijd wordt de bovenste 
laag asfalt van de weg aan weers-
zijden van de brug over een leng-
te van 1,2 kilometer vervangen door 
geluid reducerend asfalt. Daarmee 
vermindert de geluidhinder voor 
omwonenden. De werkzaamheden 
aan de brug en de weg zullen veel 
hinder voor het verkeer naar en van 
Hilversum veroorzaken omdat de 
brug en de weg ter plaatse voor 
een week geheel worden afgeslo-
ten. Dat is nodig om de werkzaam-
heden goed en veilig te kunnen uit-
voeren. De wegafsluiting begint op 
vrijdagavond 17 maart, 20.00 uur 
en duurt tot maandagochtend 27 
maart, 05.00 uur. Ook het vaarver-
keer kan in die periode de brug niet 
passeren. De aannemer werkt 24 
uur per dag, inclusief twee week-
enden waarin er minder verkeer is 
dan op doordeweekse dagen. Vree-
land zelf blijft wel bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer. De motor van 
de Vreelandbrug is aan het eind van 
zijn levensduur en moet vervangen 
worden. Dit voorkomt ernstige sto-
ringen en hoge reparatiekosten. 
Met een nieuwe motor, moeten ook 
de bewegende delen worden aan-
gepast of vervangen. Het wegdek 
van de brug krijgt een nieuwe slijt-
laag en de voegen worden vervan-
gen. Op deze manier verwacht de 
provincie dat de geluidhinder die de 

brug veroorzaakt sterk zal vermin-
deren. De weg aan weerszijden van 
de brug krijgt eveneens een nieu-
we deklaag om ervoor te zorgen dat 
de aanwonenden minder last heb-
ben van verkeerslawaai. Wilt u op 
de hoogte blijven van alle werk-
zaamheden aan Utrechtse provin-
ciale wegen? Volg @werkaandewe-
gutr dan op Twitter.

Omleidingen
Voor inwoners van De Ronde Venen 
die in Hilversum werken of aan-
grenzende plaatsen tot bestemming 
hebben leidt een en ander tot een 
behoorlijk stuk omrijden. Bijvoor-
beeld via de N201, N402 (Loenen 
a/d Vecht) N403 (Oud Loosdrecht) 
en weer naar de N201 (Vreelandse-
weg) vice versa. De Provincie geeft 
met borden andere omleidingsrou-
tes aan via de snelwegen. Zo wordt 
doorgaand verkeer naar Hilversum 
vanuit Mijdrecht/Vinkeveen omge-
leid via de A2-A9-A1. Omgekeerd 
via de A1-A9-A2. Maar in diezelf-
de tijd worden er ook werkzaam-
heden uitgevoerd aan de A9 en de 
A1 inclusief de op- en afritten die 
dan vanaf de A2 en de A1 richting 
Diemen, Muiderberg, Almere en 
Amersfoort v.v. ook afgesloten zijn. 
In die week is het dus van belang 
dat u goed kijkt naar de mogelijk-
heden als u de weg op gaat in de 
richting van het Gooi en terug. Bij 
alle wegwerkzaamheden kunnen 
onvoorziene omstandigheden ertoe 
leiden dat de planning gaat schui-
ven. Bijvoorbeeld als het lange tijd 
achter elkaar hard regent of als de 
temperatuur te laag is om te asfal-
teren. Hou ook daar rekening mee.

Verkeershinder N212 
naar Woerden v.v.
Regio - Vanaf donderdagavond 
9 maart tot maandagochtend 13 
maart voert de provincie Utrecht 
werkzaamheden uit langs de Inge-
nieur Enschedeweg N212 In Ka-
merik en Wilnis. De werkzaamhe-
den omvatten het kappen van ver-
keersonveilige bomen op twee lo-
caties en groot onderhoud aan de 
Geerbrug zodat deze in goede con-
ditie blijft. De werkzaamheden ver-
oorzaken hinder voor het door-
gaande verkeer. Vanaf vrijdag-
avond 10 maart tot maandagoch-
tend 13 maart is (een gedeelte van) 
de N212 daarom afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Voorts worden 
er langs de N212 bomen gekapt 
tussen de Dorpsstraat/Oudhuijzer-
weg en de Bovendijk. Dat zou vorig 
jaar al gebeuren maar toen bleken 
de bomen een vliegroute te zijn voor 
vleermuizen. Die hebben nu een al-
ternatieve route gevonden langs de 
Wilnisse Zuwe waar door de ge-
meente extra bomen zijn aange-
plant. De gekapte bomen langs de 
N212 worden voor een deel vervan-
gen. Wilnis krijgt 25 nieuwe eiken 
ter hoogte van de verkeerslichten 
bij de Dorpsstraat. Verkeersstrem-
mingen zijn er op donderdagavond 
9 maart vanaf 20.00 uur tot vrijdag-
ochtend 10 maart 06.00 uur. Van-
af vrijdagavond 10 maart 20.00 uur 
tot zaterdagmorgen 11 maart 07.00 
uur worden er op de N212 tussen 
de Dorpsstraat en de Bovendijk in 
Wilnis 275 verkeersonveilige bomen 
gerooid. Doorgaand gemotoriseerd 
verkeer is dan gestremd en wordt 

(formeel) omgeleid via de N201, A2 
en N401 (langs Kockengen) v.v. Tus-
sen zaterdagmorgen 11 maart 07.00 
uur en maandagmorgen 13 maart 
05.30 uur wordt verder gegaan met 
het rooien van bomen en groot on-
derhoud aan de Geerbrug. Ook dan 
is het deel N212 tussen de Dorps-
straat in Wilnis en de Lange Meent-
weg (N463) afgesloten voor gemo-
toriseerd verkeer. Omleiding is weer 
via de N201, A2 en N401. De afslui-
ting van de Geerbrug geldt ook voor 
fietsers. Die worden ter plaatse met 
een pendelbusje omgereden. Aldus 
laat de provincie Utrecht in haar be-
richtgeving weten. Zie ook http://
live.andes.nl/prov_utrecht. Dit be-
richt kan van belang zijn voor dege-
nen die komend weekend Breuke-
len (station) of Woerden (Hofpoort 
Ziekenhuis, richting A12, etc.) als 
bestemming hebben. Op bepaalde 
tijdstippen betekent dat flink omrij-
den. Wellicht ten overvloede maar 
toch makkelijk om even te weten: 
naar Breukelen kan men behalve 
via de N201 en de A2 vanuit Wilnis/
Mijdrecht ook kiezen voor de Oud-
huijzerweg, Korenmolenweg en Por-
tengense Zuwe. Richting Woerden 
kan dezelfde route worden gebruikt 
maar i.p.v de Portengense Zuwe te 
nemen rijdt u richting Portengen en 
dan via de N401 weer naar de N212. 
Terug kan op dezelfde manier. Hoe-
wel veel weggebruikers een naviga-
tiesysteem gebruiken als routeplan-
ner meenden wij er niettemin goed 
aan te doen dit toch onder uw aan-
dacht te brengen.

Welkom op de 
WooninspiratieDag 2017!
Regio - Op zondag 19 maart orga-
niseren Bontekoe Verkoopstyling en 
Kooyman B.V. Sierbestrating & Tu-
inhout de WooninspiratieDag 2017. 
Kooyman B.V. opent haar deuren 
tussen 11.00 en 16.00 uur om u op 
een informele manier, kennis te la-
ten maken met diverse bedrijven op 
het gebied van wonen en woon-
comfort. 28 lokale bedrijven laten 
zien wat zij in ‘huis’ hebben on-
der het genot van een hapje en een 
drankje. EKZ Makelaars heeft een 
heuse Barista ingeschakeld om u 
te voorzien van een heerlijk kopje 
koffie. Ook de kinderen worden de-
ze dag niet vergeten. Zij worden blij 
gemaakt met schminken en glitter-
tattoos. Tevens is er deze dag een 
kleurwedstrijd voor de kinderen. 
De kleurplaat kunt u vooraf van de 
website printen of ophalen bij een 
van de deelnemers en tijdens de 
dag inleveren. Er zijn mooie prijzen 
van Monkey Town Uithoorn te win-
nen. Wat is er allemaal te zien:

Het Woonplein
De makelaars, 4 in totaal, laten u 
zien wat op dit moment het actue-
le woonaanbod is en helpen u graag 
op weg met de Open Huizen Dag op 
1 april. Niet alleen het bestaande 
woonaanbod is onder 1 dak te bekij-
ken, ook lanceren Koop Lenstra en 
Vorm Ontwikkeling op de Woonin-
spiratieDag het nieuwbouw project 
‘De Rietkraag’ in De Kwakel. Maak 
gebruik van deze kans om u in te 
schrijven en als eerste op de hoogte 

te zijn van de alle ins en outs van dit 
project. Rabobank regio Schiphol is 
aanwezig voor al uw vragen op het 
gebied van financieren en verzeke-
ren. Verder kunt u informatie inwin-
nen bij de twee aanwezige notaris-
sen en tevens over duurzame oplos-
singen en brandveiligheid voor de 
woning en verhuizen. 

Het Bouwplein
Diverse bedrijven op gebied van 
woningverbetering staan voor u 
klaar om u te laten zien wat er te-
genwoordig mogelijk is op gebied 
van verbouwingen, keukens, bad-
kamers, infraroodwarmte, raam- 
en vloerbekleding en sierbestrating 
voor het exterieur. Bijzonder zijn on-
ze comfortinstallateurs die u advies 
kunnen geven over het aanpassen 
van een woning met betrekking tot 
de zorg. Bijvoorbeeld voor senioren-
woningen of mantelzorg. 

Het Trendplein
Onze (verkoop)stylisten en interi-
eurontwerpers staan voor u klaar 
om u te helpen bij de ideale indeling 
of aankleding van uw woning. Ver-
der is er veel te zien op gebied van 
meubels, de nieuwste woonacces-
soires en planten en bloemen. Volg 
hen op Facebook (Wooninspiratie-
Dag) en blijf op de hoogte van alle 
acties van de verschillende deelne-
mers. Locatie Kooyman Sierbestra-
ting & Tuinhout, Poelweg 2 De Kwa-
kel. Meer informatie op www.woon-
inspiratiedag.info

Familieconert door Trio 
Escapada 
Regio - Emma Breedveld, viool, Ben-
ce Huszar, cello en Sebastiaan van 
Delft vormen het jeugdige Trio Es-
capada. Geworteld in de Argentijn-
se tango en de klassieke muziek be-
weegt het trio zich virtuoos langs de 
grenzen van de genres. De drie ras-
muzikanten zijn ware meesters op 
hun instrument en zetten met hun 
dynamische en gepassioneerde spel 
elke zaal in vuur en vlam. Op zondag 
19 maart slaan ze in de Uithoornse 
Thamerkerk een brug tussen de be-
roemde “Vier Jaargetijden” van An-
tonio Vivaldi en tangogrootmeester 
Astor Piazzolla. Het familieconcert op 
zondag 19 maart in de Thamerkerk 
aan de Amsteldijk Noord begint om 
14.30 uur. Losse kaarten zijn te koop 
bij de boekhandels The Readshop 
in winkelcentrum Zijdelwaardplein, 
Bruna in winkelcentrum Amstelplein 
en, voor zover dan nog voorradig, op 
zondag 19 maart aan de zaal. Ze kos-
ten 13,- euro, voor jongeren onder de 
zestien jaar 7,- euro. Zie ook www.
scau.nl. Reserveren van kaarten kan 
via het secretariaat van de SCAU, se-
cretariaat.scau@gmail.com.

Muzikaal
Die muzikale brug staat open voor 
mensen van alle leeftijden. Dus voor 
vaders en moeders, opa’s en oma’s, 
kinderen of kleinkinderen. De bevlo-
gen musici van Trio Escapada pre-
senteren hun tangoprogramma “In 
Volle Vlucht” bij de Stichting Cultu-

rele Activiteiten Uithoorn (SCAU) als 
een familieconcert voor iedereen. In 
zijn eerbetoon aan Vivaldi vertelt Pi-
azzolla over de havenarbeiders van 
Buenos Aires die de seizoenen in 
al hun heftigheid meemaken. Daar-
bij verrijkte de beroemde componist 
de traditionele tangomuziek met ele-
menten uit de jazz, volksmuziek en 
klassieke muziek. In diezelfde tradi-
tie bouwt Trio Escapada dit eigenzin-
nige meesterstuk verder uit tot een 
passievol programma, met een keur 
uit composities rondom jaargetijden. 
Een hommage aan Piazzolla. En aan 
het leven zelf.

Violiste
Violiste Emma Breedveld schreef de 
SCAU erover: “Ik stel zelf voor dat 
we ons programma ”De Vier Jaarge-
tijden” spelen. Dat valt altijd bijzon-
der goed en dit presenteren we heel 
graag. Wij spelen dan sowieso de vier 
jaargetijden van Astor Piazzolla, en 
omkleden dat met werken die met de 
seizoenen te maken hebben, die we 
zelf arrangeren of zelf componeren. 
De werken kunnen wisselen. Zo von-
den we een tijdje terug een prachtige 
Hongaarse volksmelodie over de gu-
re wind. Die hebben we toen meteen 
gearrangeerd en die staat nu op ons 
programma. Dat wordt steeds weer 
gevoed door nieuwe inspiratie, met 
als rode draad Piazzolla’s prachtige 
vier jaargetijden in onze eigen, zeer 
Argentijnse bewerking”.
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Jazz aan de Amstel back 
to the 60’s
Regio - Zondag 12 maart zijn o.a. 
Rudy Bennett (The Motions) en 
Johnny Kendall (The Heralds) te 
gast bij Jazz aan de Amstel. On-
der leiding van singer/songwriter 
en presentatrice Shyla Zoet kunt 
u genieten van hits uit de jaren 60 
en 70, echte Jazz standards, eigen 
liedjes, maar ook evergreens en 
bewerkingen van bestaande num-
mers. Tijdens al weer het 5e sei-
zoen van Jazz aan de Amstel, no-
digt zij elke 2 weken vele artiesten 

Lezing over kleuren bij vlinders
De Ronde Venen - Op 21 maart 
2017 geeft Hans J. Geuze op uitno-
diging van De Groene Venen een le-
zing over kleuren bij vlinders. Hans 
Geuze is emeritus hoogleraar cel-
biologie en natuurschilder met een 
levenslange fascinatie voor vlin-
ders. Na een inleiding over dag- en 
nachtvlinders in Nederland en hun 
karakteristieke eigenschappen, zal 
hij ingaan op het ontstaan van kleu-
ren en patronen bij vlinders. De-
ze vormen de basis voor camoufla-
ge, nabootsing en afschrikking, fe-
nomenen die bij insecten en voor-
al bij vlinders zo rijk ontwikkeld zijn. 
De kleurdragers bij vlinders zijn 
hun vleugelschubben. Hans zal la-
ten zien hoe de kleuren hierin ont-
staan en dat de vlinderschub inspi-
ratiebron is voor vele toepassingen. 
Na de lezing volgt de Algemene le-

denvergadering 2017 van De Groe-
ne Venen. Zie www.degroenevenen.
eu. De lezing is in het Dorpshuis De 
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Aan-
vang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Omwonenden zien Zonnehof 
Mijdrecht (nog) niet zitten
Vervolg van de voorpagina.

Volgens de CROW-richtlijnen die ook 
de gemeente hanteert, moet er so-
wieso al worden uitgegaan van een 
0,5 parkeerplaats per verpleegplaats 
bij zorginstellingen. (CROW is een 
kennisplatform en netwerkorganisa-
tie voor infrastructuur, verkeer, ver-
voer en openbare ruimte). Dat be-
tekent in dit geval al 22 tot 23 par-
keerplaatsen. Voor de 29 apparte-
menten hanteert CROW de factor 1,3 
per appartement. Dat komt neer op 
nog eens minimaal 38 parkeerplaat-
sen. Als men van deze factoren uit-
gaat komt dat neer op in totaal bij-
na 60 parkeerplaatsen. En daar 
is geen ruimte voor op de locatie. 
Hierbij worden bovendien nog lage 
CROW-waarden gehanteerd! Overi-
gens wordt er vanuit gegaan dat niet 
alle 45 zorgbehoevenden in een ei-
gen auto rijden, maar die krijgen wel 
regelmatig bezoek. Stel dat je daar-
voor geen enkele parkeerplaats zou 
reserveren zijn er toch nog 38 par-
keerplaatsen nodig voor de bewo-
ners van de appartementen. Dat zijn 
er altijd nog 11 méér dan de huidige 
ingeplande 27 en dan gaan bezoe-
kers kijken naar parkeerruimte el-
ders in de buurt.

Ontwerpbesluit heroverwegen
Bezwaarmakers wijzen er verder op 
dat er ook nog parkeervoorziening 
moet zijn voor leveranciers, zorg-
diensten (pedicure, huisarts etc. ) 

en het personeel. “Daarnaast zal het 
verkeer toenemen over Hofland als 
op termijn het plan Molenhof met de 
supermarkt van Hoogvliet wordt ge-
realiseerd,” laat een van de bezwaar-
makers weten die vooralsnog niet 
met zijn naam in de krant wil. “Daar 
komen weliswaar eigen parkeer-
voorzieningen, maar de bestaan-
de schaarse aan parkeerfaciliteiten 
in de omgeving zorgt nu al dat alles 
snel bezet is in het noordelijk deel 
van de Dorpsstraat en Hofland. Zelfs 
in het steegje tussen de nummers 73 
en 75 wordt geparkeerd. Alle verkeer 
van en in de richting van het toekom-
stige Zonnehof en Molenhof is via de 
noordkant van het dorp uitsluitend te 
bereiken en te verlaten via Hofland.” 
Bezwaarmakers zien ook dat de aan-
grenzende straten als Uitspanning, 
Prinses Irenelaan en Rietveld nu al 
veelvuldig worden gebruikt als ‘over-
loop’ voor parkeerders die als be-
stemming dorpscentrum hebben. Dit 
tot ongenoegen van de bewoners die 
dan zelf geen parkeerplaats meer 
hebben. Dat wordt wat als het nieu-
we zorgcentrum er komt zonder vol-
doende parkeerfaciliteiten! Bezwaar-
makers verzoeken het college met 
klem om met het oog hierop het ont-
werpbesluit van Zonnehof Mijdrecht 
te heroverwegen en de ontwikkelen-
de partijen te laten komen tot een 
fatsoenlijk plan met ‘uitstraling’(?) 
en voldoende parkeergelegenheid. 
Verder is hen de bouw van de voor-
gevel op ca. 4 meter afstand van het 

oorlogsmonument een doorn in het 
oog. Ook daar zou volgens hen reke-
ning mee moeten worden gehouden. 
Omwonenden zien mede daarom de 
komst van het nieuwe zorgcentrum 
in deze hoedanigheid op voorhand 
niet zitten.

Plan al aangepast
In deze krant is op 25 januari uitvoe-
rig aandacht besteed aan de plan-
nen met impressies over de bouw 
van het nieuwe zorgcentrum. Ook 
toen al kwam het onderwerp ‘te wei-
nig parkeerplaatsen’ aan de orde. 
Opgemerkt zij dat het project betrek-
king heeft op een reeds gewijzigd 
plan. Het valt te betwijfelden of de 
ontwikkelaar samen met de inves-
teerder dat nóg een keer dunnetjes 
wil over doen ten faveure van om-
wonenden. Ook al omdat de Zonne-
huisgroep Amstelland die het com-
plex gaat huren voor zorgverlening, 
het volgend jaar in gebruik wil gaan 
nemen. De woonzorg met 29 huur-
appartementen voor senioren staat 
hier nog even los van, maar men wil 
dit wel tegelijkertijd realiseren. Ver-
der valt in de wandelgangen te be-
speuren dat de belanghebbende 
partijen waarschijnlijk niet zoveel 
geduld zullen hebben als Hoogvliet 
Beheer, mocht het project in tijd ver-
der uitlopen dan wenselijk is… Ter-
zijde zij vermeld dat de parkeerpro-
blematiek bij het Molenhof en op het 
Haitsmaplein voor De Lindeboom 
(Action!) niet op het conto van de in-

vesteerders en bouwers van Zonne-
hof Mijdrecht kan worden geschre-
ven. Die hebben daar niets mee van 
doen. Dat is een zaak van de ge-
meente met wie zij voor dit project 
reeds overleg hebben gehad inzake 
de noodzakelijke parkeervoorzienin-
gen.

Informatieavond
Projectmanager Dick van Vliet van 
Bébouw Midreth laat desgevraagd 
nog eens weten dat er inderdaad 27 
parkeerplaatsen voor het zorgcen-
trum zijn ingepland. “Dat zijn er 12 
op de bestaande parkeerplaats aan 
het mevr. Van Wieringenplein, 12 op 
locatie en 3 toegevoegd aan de kant 
van de Dorpsstraat. Totaal dus 27 
parkeerplaatsen. Verder zijn er aan 
de Dorpsstraat nog 11 parkeerplaat-
sen die er reeds nu al zijn en ook ge-
handhaafd blijven. Dit staat zo in alle 
stukken en hier kan dus geen ondui-
delijkheid over zijn. Ten slotte zijn er 
nog de resterende parkeerplaatsen 
op het mevr. Van Wieringenplein die 
toebehoren aan De KOM. Ook deze 
blijven gehandhaafd en vooralsnog 
toegankelijk. Het betreft hier ech-
ter wel een privéterrein van de Zon-
nehuisgroep Amstelland. Wij komen 
binnenkort samen met de gemeen-
te met een uitnodiging voor een in-
fo-avond, waarop we voor omgeving 
en bezwaarmakers nadere informa-
tie gaan geven. Dit wordt gepland 
voor eind week 11/begin week 12,” 
aldus Van Vliet.

Ria de Korte uit Baambrugge
Nummer 35 op lijst CDA
De Ronde Venen - Volop in de 
campagne maar CDA kandidaat Ria 
de Korte uit Baambrugge maakte 
graag tijd voor een gesprek aan de 
spreekwoordelijke keukentafel. De 
Korte staat op plek 35 en doet haar 
best om met voorkeurstemmen in de 
Tweede Kamer te komen. Een druk-
ke tijd, naast haar baan als Docent 
Verpleegkunde en werkzaamheden 
als gemeenteraadslid, zijn de afgelo-
pen weken vooral gevuld met bezoe-
ken aan ziekenhuizen en verpleeg-
huizen en debatten over zorg en ou-
deren. Want dat is het speerpunt van 
De Korte: goede ouderenzorg.

Senioren geen Kostenpost
“Het is niet alleen ‘ouderen’-zorg 
hoor,” stelt De Korte. “Iedereen moet 
kunnen rekenen op goede zorg, 
maar door de toename van het aan-
tal ouderen ligt daar meer en meer 
de nadruk op.” “Wat ik jammer vindt”, 
zegt De Korte, “is dat het bij het on-
derwerp ouderen zo snel over zorg 
gaat, veel ouderen zijn juist ontzet-
tend actief. Ze zijn vrijwilliger bij lo-
kale verenigingen en leveren daar-
mee een waardevolle bijdrage aan 
de maatschappij, dat vergeten we 
wel eens. Senioren zijn geen kosten-
post!” 

Mantelzorgers 
Maar we kunnen niet ontkennen dat 
er de komende jaren steeds meer 
hulpbehoevende ouderen bij komen. 
De Korte maakt zich daar ook zor-
gen over: “mensen moeten langer 
thuis blijven wonen en dat geeft een 
ongelofelijke druk op de omgeving. 
Je ziet nu al dat mantelzorgers ei-
genlijk bijna allemaal overbelast zijn. 
We vragen veel van mensen, daar-
bij moeten wel de voorwaarden ge-
creëerd worden om mantelzorg vol 
te houden. 

Even adem kunnen halen als een 
dementerende naar de dagopvang 
gaat of misschien zelfs een nacht el-
ders kan overnachten geeft lucht en 
daarna kun je er weer tegen. Maar 
dan moet dat wel mogelijk zijn, dat 
zie ik nog te weinig gebeuren, dat 
is voor mij een directe aanleiding 
om mij kandidaat te stellen voor de 
Tweede Kamer. Het beleid op dit ge-
bied moet echt anders. Met aanpas-
singen in de regels kunnen we het 
voor de mantelzorgers een stuk een-
voudiger maken om bijvoorbeeld 
voor hun ouders te zorgen”

Verpleeghuiszorg anders organi-
seren
Een ander onderwerp waar De Kor-
te zich nadrukkelijk mee bezig houdt 
ligt meer in het verlengde van haar 
werk. Deze week publiceert ze een 
wetenschappelijk artikel met de titel 
‘Perspectieven op verpleeghuiszorg’. 
Waarom is dit voor jou belangrijk? 
“Afgelopen weken ben ik veel in ver-
pleeghuizen geweest, er wordt door 
de verpleegkundigen en verzorgen-
den heel erg hard gewerkt. Te hard 
soms. Tijdens een bezoek vertelde 
een verpleegkundige dat ze 15 dagen 
achter elkaar had gewerkt omdat ze 
wilde voorkomen dat er ‘mensen van 
buiten” zouden worden ingehuurd 
waardoor haar patiënten van streek 
zouden raken, ja dat kan dus niet. Op 
zo een moment is het goed om het 
echte probleem aan de kaak te stel-
len voordat ook deze verpleegkun-
dige overwerkt thuis zit. Ik ben daar 
echt van geschrokken. De liefde die 
deze mensen voelen voor het vak en 
de verantwoordelijk staan haaks op 
de vele regels en registratiemomen-
ten. Wel heb ik ook gezien dat het 
door het veranderen van eenvoudi-
ge dingen beter kan”. Kun je daar een 
voorbeeld van geven? “ Dat doe ik 
zelfs graag, want er zijn zoveel mooie 
initiatieven. Er zijn nieuwe verpleeg-
huizen waar het huiselijk is en de ver-
zorging dicht bij de mensen staat. Be-
woners helpen dan mee met aardap-
pels schillen. Sommige verpleeghui-
zen, die voor iedereen toegankelijk 
zijn, lukt het wel om twee zorgpro-
fessionals per acht bewoners te reali-
seren. Ook krijgen zij het voor elkaar 
om in overleg met de inspectie de re-
gistratielast te verminderen. Die goe-
de ervaringen kunnen landelijk veel 
meer uitgewisseld worden.” Het zou 
mooi zijn als het nieuwe verpleeghuis 
dat in Mijdrecht wordt gerealiseerd 
zo zou kunnen werken. 16.000 stem-
men is wel heel erg veel, gaat dat 
lukken? “Ja” is het heldere antwoord 
van De Korte: “ Ik heb er voor geko-
zen om een specifieke doelgroep aan 
te spreken, mijn beroepsgenoten de 
verpleegkundigen. Hun stem wil ik 
in de Tweede Kamer laten horen. En 
daarnaast hoop ik natuurlijk dat de 
lokale CDA stemmer nummer 35 op 
de lijst ook weet te vinden. Tenslot-
te is een stem op mij ook gewoon een 
stem op het CDA, in de andere regio’s 
is het veel gebruikelijker om op een 
regionale kandidaat te stemmen, dus 
waarom niet in West Utrecht?”

Gaslek
Mijdrecht - De brandweer werd 
maandagnacht opgeroepen voor een 
gaslek bij het burgemeester Haits-
maplein. De gaslucht werd rond 0.200 

uur opgemerkt door een man die zijn 
hond uitliet langs Ringvaart. Hij meld-
de dit direct bij de brandweer die heel 
snel ter plaatse was. Stedin werd ge-
beld en de brandweer zetten het ge-
bied af. Het gaslicht is weer gedicht.

Atlantis B1 kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Mollers water-
werken gesponsorde Atlantis B1 te-
gen KZ B3. De vorige wedstrijd te-
gen deze ploeg was gewonnen met 
13-10. Dit was geen makkelijke pot, 
dus ook deze wedstrijd moest al-
les gegeven worden om de punten 

mee naar huis te nemen. De wed-
strijd ging voor Atlantis heel moei-
zaam van start. De aanvallen wilden 
nog niet echt lopen waardoor het 
scoren van doelpunten even op zich 
liet wachten. Het eerste doelpunt 
viel wel aan de kant van Atlantis, 
maar werd al snel beantwoord door 

KZ met een tegendoelpunt. Hier-
na volgde er een dipje van Atlantis, 
waarvan KZ goed van profiteerde 
door uit te lopen naar een 4-1 voor-
sprong. Tot aan de rust wist Atlantis 
hierdoor het gat niet kleiner te ma-
ken dan 2 punten. De rust werd op-
gezocht met een stand van 9-6 in 
het voordeel van KZ. In de rust werd 
duidelijk gemaakt waar de verbeter-
punten voor de tweede helft lagen 

en dat de wedstrijd nog lang niet 
verloren was. Met frisse moed werd 
dan ook weer gestart. Atlantis was 
weer op de goede weg en wist di-
rect de tegenstander te overdonde-
ren. Door een sterk begin van de-
ze helft wist Atlantis uit eindelijk de 
achterstand van 3 punten om te zet-
ten naar een voorsprong van 1 punt. 
De stand met nog iets meer dan 5 
minuten te spelen was 9-10. Hier-
op volgde een bloedstollende slot-
fase die zowel het publiek als de 
coaches langs de kant hartkloppin-
gen bezorgde. In de laatste minuut 
wisten beide ploegen nog een paar 
keer te scoren waardoor de einduit-
slag 11-11 is geworden. Eenmaal te-
rug in Mijdrecht mocht dit gelijkspel 
de sfeer niet drukken, er viel name-
lijk iets te vieren. Zelfs met een ge-
lijkspel hier is de B1 kampioen ge-
worden in de 3e klasse dit seizoen.

Eerste winst voor Atalante 
dames 4
Vinkeveen - De dames van 4 speel-
den afgelopen vrijdag tegen de jon-
ge garde van Ouderkerk, de eerste 
wedstrijd uit werd natuurlijk vet ver-
loren en nu waren de Atalante da-
mes gebrand op minstens een set-
je. De eerste set lukte dat niet echt. 
Een lady van Ouderkerk had een fik-
se service in huis, de bal heeft al-
le hoeken en de tribune van de zaal 
gezien. De eerste set was zeer dui-
delijk voor Ouderkerk: 5-25. Drama-
tisch dus. Set twee werd behoor-
lijk gefrustreerd gestart, maar ver-
draaid opeens ging het lopen. Het 
ging goed, de dames waren er weer 
voor elkaar, het vertrouwen in elkaar 
was er weer, er waren mooie lange 

rally’s bij en er werd gelopen voor 
elke bal en hoppa setje twee werd 
gepakt met 25-22. De zelfde forma-
tie ging door in set drie en nieuw-
ste aanwinst Anja mepte er lustig op 
los. Er werd weer geroepen, gelopen 
en verdraaid setje drie was ook voor 
de thuisploeg. In de vierde set volg-
de even een dip waar Ouderkerk 
mooi van profiteerde, 2-2 gelijk en 
dus een vijfde set. En oh wat waren 
de dames van 4 gebrand om die vijf-
de set te pakken. En dat lukte ook 
nog! En klein wondertje is nodig om 
van die akelige onderste plaats van-
daan te komen, maar ja de wonde-
ren zijn de wereld nog niet uit. Wie 
weet.

uit binnen- en buitenland uit, om 
met haar te musiceren. Jazz aan 
de Amstel is een initiatief van Shyla 
Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door 
de variatie van artiesten, muziek-
keuze en prettige sfeer is het elke 
keer weer verrassend en zeer toe-
gankelijk voor een breed publiek. 
12 maart bestaat de band uit Joos 
van Leeuwen (piano), Peter Berg-
man (bas), Olaf Keus (drums), Leo 
Sienot (gitaar/zang), Rudy Ben-
nett (zang), Johnny Kendall (zang) 
en Shyla Zoet (zang). Locatie: Sjiek 
aan de Amstel, Marktplein 11 Uit-
hoorn tussen 15.30-17.30 uur. De 
entree is gratis.

De Vinken B1 dicht bij 
kampioenschap
Vinkeveen - De aspiranten van De 
Vinken B1 zijn stevig verwikkeld in 
een kampioensstrijd met het Noord-
wijkse Fluks B1. Het verschil in de 
stand aan kop bedraagt één punt 
in het voordeel van de door SMC 
De Bron gesponsorde Vinken. Ter-
wijl Robin Troost en Jiska Kroon als 
reserves meegaan met de A1, spe-
len Annabel Mulckhuyse, Lisette van 
der Leeden, Rosa Boerlage, Femke 
Vousten, Iris den Boer samen met 
Tom Vis, Vince den Ambtman, Max 
de Haan en Mark de Rooij tegen het 
IJmuidense DKV B1. De vorige ont-
moeting werd 6-6. In de voorbespre-
king bespraken de coaches Marcel 
SintNicolaas en Wichert Brommer de 
sterke punten van de tegenstander, 
maar ook gaven zij aan waar de kan-
sen liggen: de dames van DKV zijn 
van mindere kwaliteit dan de he-
ren. De Vinken begon voortvarend 
aan de wedstrijd en opende de sco-
re door een afstandsschot van Anna-
bel: 1-0. De ban was gebroken. Even 
later mocht Max aanleggen voor een 
strafworp en ook deze ging door de 
kunststofkorf. Maar ook DKV liet 

van zich spreken en verzorgde twee 
doelpunten op rij: 2-2. De wedstrijd is 
spannend, er staat veel op het spel. 
De Vinken bleef verdedigend ijzer-
sterk spelen en vooral Mark en Tom 
vielen op. Door een schot van Vince 
kwam de thuisploeg weer op voor-
sprong, 3-2. Maar DKV bleef goed 
volgen: 3-3. Aanvallend deed Mark 
een duit in het zakje door raak te 
knallen: 4-3. Na rust een snelle tref-
fer van DKV. Het antwoord was van 
Annabel, die een doorloopbal scoor-
de, 5-4. De aanval daarna was het de 
beurt aan Vince, die een doorloopbal 
raak schoot, 6-4. De Vinken liep ver-
volgens regelmatig simpel door de 
verdediging van DKV heen en kreeg 
kans op kans. Een dieptebal werd 
gescoord door Iris en de Vinkeveen-
se jeugd kwam in veilige haven: 7-4. 
DKV stribbelde nog wat tegen maar 
door twee afstandsschoten van Max 
en Vince konden de twee punten 
binnen gehengeld worden, 9-6. Vol-
gende week speelt de B1 tegen Heli-
os B1 en probeert dan de twee pun-
ten te pakken en zo het kampioen-
schap te behalen.

Bridgevereniging “De BridgeBoei”
Vinkeveen - Onze bridgeclub heeft 
momenteel al weer vier competitie-
ronden gespeeld. We spelen in twee 
lijnen. De uitslagen zijn altijd weer 
verrassend. In de A-lijn eindigde als 
eerste Rina en Truus met 59.02 pt. 
Als tweede eindigde Elly en Ans met 
57.15 pt. en als derde Dies en Carla 
met 54 pt. In de B-lijn eindigde als 

eerste Ankie en Paul met 61.83 pt. 
Als tweede Wytske en Marijke met 
57.54 pt. En als derde Marga en Wil 
met 56.43 pt. Wij zijn een recreatieve 
en gezellige club, waar nog plaats is 
voor nieuwe leden. Vrijblijvend kan 
men een paar keer meespelen. In-
lichtingen zijn te verkrijgen bij Thijs 
van de Meulen, tel 0297-242260.
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Deirdre Jaarsma en Stef Omtzigt door 
naar fi nale Rings Amateurleague

Regio - Afgelopen zaterdag 4 maart 
werd er in Sporthal Laco de Phoe-
nix in Mijdrecht het Rings Kickboks 
Gala georganiseerd. Dit is inmiddels 
een jaarlijks terugkerend kickboks-
gala dat door organisator Rings 
wordt georganiseerd.
Er zijn meerdere Rings Gala gedu-
rende het jaar. Op ieder gala kun-
nen vechters van diverse sport-
scholen in diverse klassen (Nieu-
welingen, C-klasse, B-klasse en A-
klasse) offi ciële wedstrijden vech-
ten conform de regels van het K-1. 
Rings kent ook een amateur league 
en op ieder gala worden een aan-
tal league kwalifi catie partijen ge-
vochten. Op het gala van Mijdrecht 
zijn de vechters van Fitz Fighting 
Gym altijd goed vertegenwoordigt. 
Veel van de vechters van Fitz Figh-
ting Gym, komen uit de omgeving 
van Mijdrecht voor een aantal is het 
een soort thuiswedstrijd. Fitz Figh-
ting Gym is op de gala’s ook altijd 
met heel veel supporter aanwezig 
om hun vechters op sportieve ma-
nier aan te moedigen.

Nieuwelingen
Deze keer werd de gym vertegen-
woordigt door Edgar Corts (Nieu-

welingen partij), Jeroen Trijsburg 
(C-klasse), Deirdre Jaarsma (B-
klasse League), Jorn Sjaardema (C-
klasse), Lars Jaarsma (C-klasse) en 
Stef Omtzigt (B-klasse League).
Edgar mocht het gala openen en 
werd na 3 rondes van 1,5 minuut tot 
winnaar uitgeroepen, Jeroen vocht 
als tweede vechter van Fitz Gym en 
zijn partij werd door de jury als on-
beslist ingeschat.
Deirdre mocht daarna haar eer-
ste partij vechten in de B-klasse en 
haar partij was meteen een League-
wedstrijd. Dubbele spanning dus. 
Maar Deirdre won haar partij over-
duidelijk waarbij haar tegenstand-
ster in de tweede ronde één keer 8 
tellen kreeg van de scheidsrechter 
nadat ze door een knie van Deirdre 
naar het canvas was gegaan.
Na de pauze mocht Jorn de volgen-
de partij namens Fitz Gym vechten. 
Helaas besloot de jury dat Jorn zijn 
partij verloren had, maar alle toe-
schouwers hadden genoten van een 
mooie partij. Daarna mocht Lars de 
ring in en liet zien dat hij een van de 
sterkste vechters van de gym is. Met 
prachtige combinaties wist hij de 
zege binnen te halen. De hoofdpar-
tij van de avond was de wedstrijd 

van Stef Omtzigt. Voor Stef was dit 
ook zijn eerste B-klasse wedstrijd 
en ook direct voor de League. Maar 
ook Stef kende geen angst en wist 
zijn wedstrijd al in de tweede ronde 
winnend af te sluiten op een Knock 
Out. Eerst kreeg zijn tegenstander al 
acht tellen na een knie van Stef en 
vlak na de hervatting werd een ho-
ge trap van Stef zijn tegenstander te 
veel. Fitz Gym heeft dus 4 overwin-
ningen, een onbeslist en een ver-
liespartij gerealiseerd.
Maar duidelijk werd weer dat er ei-
genlijk geen verliezers bestaan in 
deze sport. Natuurlijk is het een 
harde sport maar uiteindelijk zie je 
het onderlinge respect tussen de 
wedstrijdvechters en hun trainers. 
Alle toeschouwers lieten hun res-
pect bij iedere partij dan ook horen 
voor beide vechters. De toeschou-
wers van Fitz Gym zijn bijna alle-
maal mensen die trainen bij de gym 
en zien hoe hard deze vechters trai-
nen en wat ze er allemaal voor moe-
ten doen. Dat is ook het leuke van 
deze sport en van de trainingen bij 
Fitz Gym. Iedereen staat met elkaar 
te trainen, ieder op zijn eigen niveau 
maar allemaal met 100% inzet. Dat 
maakt deze sport zo leuk.

Gratis verwenmomenten 
     BIJ NZURI 

Schoonheidssalon

NZURI
zeer gewaardeerd

Mijdrecht - NZURI heeft zich al vaker 
belangeloos ingezet om vrouwen met 
kanker een heerlijke behandeling te 
geven. Ook dit jaar deed NZURI weer 
mee, deze keer op initiatief Geef Een 
Glimlach Cadeau van de stichting Look 
Good Feel Better. De gehele maand fe-
bruari zijn dames die in het behandel-
traject zitten, of net afgerond hebben, 
in het zonnetje gezet. Een gezichts-
behandeling met uitgebreide massa-
ge heeft de dames even goed doen 
ontspannen in deze zware tijd. Na de 
behandeling onder het genot van een 
lekker kopje thee horen we de verha-
len van deze dappere vrouwen en zijn 
we blij dat we een klein steentje kun-
nen bijdragen. Ook in de toekomst zul-
len wij ons zeker blijven inzetten voor 
dit prachtige doel!









SPORT • WELLNESS • BEAUTY • TRENDY • HEALTH

Veel cliënten die bij ons op 
spreekuur komen hebben 
gezondheidsklachten 
zoals migraine, slecht 
slapen, weinig conditie, 
huidproblemen, ontstekingen, 
darmproblemen, depressies, 
niet af kunnen vallen, etc, 
etc. Deze klachten komen 
vaak voort uit een verstoorde 
hormoonhuishouding.

Bij het ouder worden zullen je 
hormoonspiegels langzaam gaan 
dalen, maar ook bij een verkeerd 
voedingspatroon, diverse lijnpo-
gingen, teveel stressfactoren en 
bij verkeerd bewegen kan er een 
disbalans in je hormoonhuishou-
ding ontstaan, dit zorgt voor vage 
en minder vage klachten. Belangrijk 
is dan om ervoor te zorgen dat je 
hormonen weer in balans komen. 
Dat gaat je zeker helpen om fitter 
te worden en ook afvallen gaat 
makkelijker.

Wat kan je eraan doen om 
je hormoonhuishouding in 
balans te brengen?
Er zijn een aantal factoren waar je 
een directe invloed op hebt en die 
kunnen zorgen voor de aanmaak 
van de goede hormonen. 

- Verminderen van je stress
- Voldoende rust, goed slapen
- Verbeteren van je voeding
- De juiste manier van sporten/

ontspanning
Bernadette Blauwhoff voedings-
deskundige/trainer hormoonfactor 
van Deli Line geeft samen met 
Marianne Buskermolen en Karin 
Verreussel, (beide psychosomatisch 
Cesar therapeut bij Therapeutisch 
Centrum Aalsmeer) een 5-delige 
avondcursus. Als deelnemer aan 
dit programma krijgt u eerst een 
persoonlijke vragenlijst en 
gezondheidscheck zodat we 
kunnen bekijken welke hormonen 
uit balans zijn. U krijgt richtlijnen 
mee hoe u hiermee het aan de slag 
kunt. Er volgen daarna 3 workshops 
op het gebied van voeding, psyche 
en beweging. We eindigen met een 
persoonlijke evaluatie en adviezen 
voor een nieuwe leefstijl! Belangrijk 
is dat deze bij u past en u deze vol 
kan houden. 
 
Heeft u interesse in ons programma 
en wilt u meer weten over de 
inhoud of prijs, bel dan Bernadette 
Blauwhoff 06-10095999 of kijk op 
www.deli-line.nl/actueel. 
Veelal vergoeden zorgverzeke-
raars mee.

Ze voelde zich altijd moe 
en gespannen en was het 
spuugzat. Denise van der 
Zee besloot een behandeling 
te proberen die totaal 
nieuw voor haar was: 
shiatsu massagetherapie. 
Nu voelt ze zich niet alleen 
fitter, ze is ook verlost van 
haar heftige hooikoorts en 
menstruatieklachten.

Als een ander het haar zou vertel-
len, zou ze het niet kunnen geloven. 
Maar Denise van der Zee (45) heeft 
het zelf ervaren en nu zweert ze 
bij shiatsutherapie. “Ik las er voor 
het eerst over in een artikel in de 
krant”, vertelt ze. “Ik vond het een 
interessant stuk en heb het uitge-
knipt. Wat me vooral aansprak, was 
dat het een zachte behandeling is. 
Een soort massage, maar zonder 
gekraak of getrek.”
Haar eerste bezoek aan de San Bao 
Praktijk van Petra van der Knaap 
in Aalsmeer was meteen een schot 
in de roos. “Ik kwam binnen in een 
sfeervolle ruimte. Petra was heel 
sympathiek, ze straalde rust uit en 
stelde veel vragen. Daarna mocht 
ik op een grote mat gaan liggen en 
volgde de behandeling. Inderdaad 
heel zacht: met heel lichte druk 
van de duim en zachtjes wrijven. 
Ze hield ook warme sticks tegen 
de plekken waar ik pijn had. Een 
aangename warmte is dat, die net 
wat dieper gaat dan die van een 
kruik.” 
Tot haar verrassing was Denise al 
na twee behandelingen van ver-
moeidheid af. Nog verbazingwek-
kender: de therapie hielp na enkele 

maanden ook tegen kwaaltjes 
waar ze niet voor kwam. “Ik heb af 
en toe erge hooikoorts. Dat zag ik 
als iets waar ik nu eenmaal mee 
moest leven. Zo ook mijn heftige 
menstruatieklachten. Petra zei, 
toen het toevallig ter sprake kwam: 
‘Daar kan ik iets aan doen’. Hoe ze 
het gedaan heeft weet ik niet, maar 
ik heb nu van allebei veel minder 
last. Het is nu draaglijk.”
Shiatsu is een oosterse behan-
delwijze. Een klacht - zoals pijn of 
vermoeidheid - betekent in deze 
leer, dat er een blokkade zit in de 
energiebanen (‘meridianen’) in het 
lichaam. Die blokkade (zeg maar: 
de oorzaak) zit niet altijd op de plek 
waar iemand de klacht ervaart. 
Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Dat 
kan ontstaan door een klap op 
je hoofd. Maar ook omdat je je 
schouders te veel aanspant. Of je 
bovenbenen. De shiatsutherapeut 
spoort de blokkades op en laat de 
lichaamsenergie weer stromen, 
zodat de klacht verdwijnt.
Denise: “Petra legt dat uit tijdens 
de behandeling. Al snap ik er 
soms niet veel van, het is voor mij 
bewezen dat het werkt. Vanwege 
mijn menstruatieproblemen was ik 
twee weken per maand niet mezelf. 
De huisarts zei doodleuk dat er 
niets aan te doen was. Wel dus. De 
kwaliteit van mijn leven is er een 
stuk op vooruitgegaan.”

Shiatsu massagetherapie wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar 
mits je een aanvullend pakket hebt. 
Meer weten of een afspraak 
maken? 
Kijk op sanbaopraktijk.nl.

Lichamelijke klachten en vermoeidheid:

Zijn het je hormonen?

Kwaliteit van leven 
vooruitgegaan 
dankzij shiatsu

10 jaar Finesse 
Bodyline Clinic

Healthyjeltje’s wraps 
met avocado en tonijn

Kwalitatief horen vraagt 
om een hooroplossing 
van Oorwerk audiciens

Doorbraak tegen 
cellulite

In 2007 was Cor Kok van 
Finesse Bodyline Clinic de 
eerste kliniek die ging werken 
met UltraShape, het medische 
systeem dat vetcellen 
vergruist door middel van 
ultrahoge geluidsgolven. 
Tien jaar laten zijn ze nog 
steeds de enige in Nederland. 
Omdat het medische 
apparatuur is, mogen er 
uitsluitend BIG-geregistreerde 
verpleegkundigen mee 
werken.

Veilig en pijnloos alternatief 
voor liposuctie
Cor: “UltraShape is het veilige, 
pijnloze alternatief voor een 
liposuctie. Het is uiterst effectief 
bij het verwijderen van hardnekkig 
opgeslagen vet, denk aan love 
handles, vetophopingen rond 
de bh-bandjes, een buikje en 
borstvorming bij mannen. Het 
is geen operatie, er zijn geen 

bijwerkingen en het effect is 
blijvend. Vetcellen die vergruisd 
zijn, komen niet meer terug, want 
je maakt maar tot je achttiende 
vetcellen aan. Opvallend genoeg 
behandelen we vrij veel slanke 
mannen en vrouwen die sporten 
en gezond eten, maar die ondanks 
hun goede leefstijl niet afkomen 
van storende zwembandjes en 
dergelijke. Omdat deze mensen 
aan het totale plaatje werken, 
behalen we bij hen spectaculaire 
resultaten.” De oorzaak van 
vetopslag kan liggen in leefstijl, 
voeding, schildklierproblemen, 
medicijngebruik, diabetes en 
hormonale invloeden. We geven 
dus veel advies, we doen meer dan 
alleen maar ‘pulsen schieten’.”

Finesse Bodyline Clinic
Pompmolenlaan 19a
3447 GK Woerden
Tel. 0348-409199
www.finessebodylineclinic.nl

Een van onze belangrijkste 
zintuigen, onze oren, vraagt 
om het beste geluid. 
Ons motto : beleef uw 
geluidbelevenissen en 
spraakverstaan zo optimaal 
mogelijk!

Gehoorverlies ontstaat in de 
meeste situaties geleidelijk en 
waarschijnlijk heeft u het zelf niet 
eens in de gaten. Zodra u vermoedt 
dat u alledaagse geluiden niet meer 
mee krijgt, wordt het tijd om uw 
gehoor te laten testen.

Herontdek het horen!
Er is geen reden om te wachten, 
moderne hooroplossingen zijn 
praktisch onzichtbaar te dragen. 
Het zijn kleine technische 
hoogstandjes waarmee u 
kwalitatief veel beter kunt horen en 
verstaan.

Appels en peren 
Er zijn veel verschillende 
hoortoestellen op de markt, zo 
ook veel aanbieders. Wanneer we 
hoortoestellen gaan vergelijken, 
moet er op gelet worden dat er 
geen appels en peren worden 
vergeleken. Door tussenkomst van 
zorgverzekeraars is er de laatste 

jaren een verschil ontstaan tussen 
zorg toestellen en high end vrije 
markt hoortoestellen.
Kwaliteit van horen is daarin het 
belangrijkste.
Op zorg toestellen is een 
vergoeding mogelijk, deze heeft 
te maken met uw zorgverzekeraar. 
Oorwerk heeft contracten met alle 
zorgverzekeraars, zo ook met Zorg 
en Zekerheid.

Bent u nieuwsgierig naar onze 
winkels en deskundige STAR 
gecertificeerde audiciens, kom 
dan naar onze informatiedag 
op donderdag 16 maart. In de 
winkels in Uithoorn, Amstelveen 
en Aalsmeer staan we klaar om u 
antwoord te geven op uw vragen 
betreffende hoorzorg.

Twijfelt u aan uw gehoor? 
Maak dan vrijblijvend een afspraak 
met één van onze gecertificeerde 
audiciens voor een hoortest en een 
professioneel hooradvies

Oorwerk Audiciens 
Uithoorn Tel. 0297-520100 
Amstelveen Tel. 020-3458999
Aalsmeer Tel. 0297-320478 

www.oorwerk.nl

Verslapte huid, striae en ook 
ontsierende putjes, meestal 
op bovenbenen, buik of 
billen komen weer in beeld 
zodra het zonnig weer wordt. 
Hoewel de zomer nog even 
op zich laat wachten wordt 
er bij Instituut Périne nu 
al veel aandacht besteedt 
aan dezehuidproblemen. 
Er is namelijk een 
behandelmethode die 
inmiddels bewezen effectief 
is om deze verslapping en 
putjes aan te pakken. Om er 
van de zomer plezier van te 
hebben is het wel zaak om nu 
te beginnen.

Wat is cellulite? 
Cellulite, ook wel sinaasappelhuid 
genoemd, komt bij 90 % van de vol-
wassen vrouwen voor, meestal op 
billen, bovenbenen en onderbuik. 
Cellulite heeft niet per definitie met 
overgewicht te maken, wel met een 
slechte doorbloeding. 

4 fases 
Cellulite komt in 4 verschillende 
fases voor: 
Fase 1: Bij staan of liggen, zijn er 
 geen bobbeltjes of putjes 
 zichtbaar. 
Fase 2: Bij het naar elkaar toe 
 drukken van de huid, ziet 
 u een duidelijke structuur 
 van een ‘sinaasappelschil’ 
 ontstaan. 
Fase 3: Bij staan zijn er bobbeltjes 
 en putjes zichtbaar, bij 
 liggen zijn ze verdwenen. 
Fase 4: In deze fase zijn er 
 bobbeltjes en putjes te zien 
 bij zowel staan als liggen.

De behandeling 
In de doeltreffende aanpak van 
cellulite is een verbetering van 
de doorbloeding een eerste stap 
en moeten de afvalstoffen uit het 
weefsel gedraineerd worden. Dit 
gebeurt d.m.v. lymfedrainage en 
bindweefselmassage. Vervolgens 
wordt er met Radio Frequentie 
gewerkt. Dit zorgt ervoor dat er 
meer collageen en elastine worden 
aangemaakt, zodat het bindweefsel 
weer stevig en compact wordt. 
Dit wordt gecombineerd met rood 
licht (LED PhotoDynamics) en 
Myo Regenesis. Hierdoor worden 
huid en spieren verstrakt wat een 
zichtbare verbetering geeft van de 
huidstructuur. Er zijn gemiddeld 6 à 
8 behandelingen nodig om de cel-
lulite 1 à 2 fasen terug te brengen. 
Daarom wordt aangeraden er nu 
mee te starten zodat de huid voor 
de zomer bikiniproof is.

Zoals hierboven beschreven heeft 
cellulite vooral te maken met 
doorbloeding en niet zozeer met 
(over)gewicht. Een goede manier 
om de huid te onderhouden en 
vorming van cellulite tegen te gaan 
is uiteraard voldoende te bewegen. 
Daarnaast zorgen intensieve 
massages van het lichaam, m.n. 
een bindweefselmassage, voor 
een optimalisatie van de afvoer 
van afvalstoffen en aanvoer van 
voedingsstoffen. Maar een zijn 

meer massages die een positieve 
werking hebben op de huid en het 
lichaam. 

Een greep uit de massages die elk 
een specifiek uitwerking hebben:

SABAAYDI®-MASSAGE
De Saabaydi massage werkt 
ontstekingsremmend en zorgt 
voor ontspanning. Bij deze oor-
spronkelijk Thaise massage wordt 
gebruikt gemaakt van originele 
kruidenstempels. De behandeling 
is met name geschikt voor mensen 
met reuma- en nekklachten. 

4 ELEMENTEN MASSAGE
Op basis van de vier elementen, 
lucht, water, vuur of aarde wordt 
de energie in het lichaam weer in 
goede banen geleidt. De kruiden-
stempels die gebruikt worden zijn 
aangepast aan het element wat het 
beste bij de persoon past. Lichaam 
en geest komen zo volledig tot rust.

LAVA STONE MASSAGE
Deze massage is ook wel bekend 
als hotstone massage. De massage 
met basaltstenen, van ongeveer 
45 graden, zorgt ervoor dat de 
doorbloeding in het lichaam wordt 
gestimuleerd. Het lichaam herstelt 
hierdoor sneller en de stofwisseling 
wordt gestimuleerd.

SHIA BEHANDELING/
MASSAGE
Een complete behandeling waarbij 
het lichaam wordt gescrubd met 
Himalaya zout, waardoor dode 
huidcellen worden verwijderd. 
Vervolgend wordt het lichaam ge-
masseerd met een speciale zijden 
en verwarmde handschoen die 
gevuld is met Shia-zaden. De huid 
voelt na de behandeling zacht en 
stevig aan.

Voor het beste resultaat van 
deze massages op de huid heeft 
Instituut Périne een deskundige 
bodyspecialist in dienst. In bezit van 
het diploma Medische basis kennis, 
diverse massage-certivicaten en 
een verpleegkundige achtergrond, 
zorgt zij ervoor dat ieder advies 
vakkundig is en de behandeling 
professioneel wordt uitgevoerd. 
Groot bijkomend voordeel van 
deze massages is dat ze heerlijk 
zijn om te ondergaan en de geest 
volkomen laten ontspannen.

Instituut Périne
Genieweg 8 Mijdrecht 
Tel. 0297-273121 
info@perine.nl

Deze wraps met avocado en 
tonijn zijn een lekker gerechtje 
als lunch of als bijgerecht als 
je bijvoorbeeld groentesoep 
eet zoals wij nu. Zo heb je 
een volwaardige maaltijd met 
de goede koolhydraten (wel 
volkorenwraps gebruiken!), 
eiwitten en goede vetten.

Ik heb eerst de avond van tevoren 
een mooie tomaten groentesoep 
gemaakt met een doosje zoete 
tomaten, tomatenpuree, 2 courget-
tes, 1 stengel bleekselder, ui, 
knoflook en verse gember. Uitje en 
knoflook even fruiten in de olijfolie 
en daarna gewoon alles in een pan 
doen, water en biologisch bouil-
lonblokje (zonder smaakversterker!) 
erbij, even laten koken, op smaak 
brengen met peper en kurkuma en 
klaar! 

Voor de wraps heb je het volgende 
nodig voor 3 grote wraps:
- volkoren wraps
- blikje tonijn, beetje mayo, 
 beetje ketchup, wat kurkuma 
 en zwarte peper
- 1 ons fricandeau
- 1 grote rijpe avocado
- 1 grote bosui
- beetje goede olijfolie

Meng de tonijn met een lepel may-
onaise en een lepel ketchup en een 
beetje peper, zout en kurkuma tot 
je een smeuïge tonijnsalade hebt. 
Snij de bosui in dunne ringetjes en 
de avocado in plakjes. Besmeer 3 
wraps eerst met de tonijnsalade, 
leg er vervolgens 3 plakjes frican-
deau op, plakjes avocado, bosui 
en druppel er wat olijfolie over. 
Oprollen en in stukken snijden en 
opeten bij de soep. Soms maak ik 
per persoon 1 wrap en verwarm 
deze eventjes in een grillpan, 
dat is ook heel erg smakelijk!
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  Wordt door de meeste 
zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie is een effectieve behandeling voor 
hoofdpijn, overgangsklachten, menstruatiepijn, 

vermoeidheid, burn-out, stress, slapeloosheid, 
darmklachten, pijn in rug, schouder, nek of andere 

pijnklachten. Shiatsu versterkt uw weerstand en 
is zeer ontspannend. Geeft uw lichaam een 

echte oppepper!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl  

of bel 06-15280701
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MENSTRUATIEKLACHTEN * TE ZWAAR * GEEN FUT
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ONTSTEKINGEN * DEPRESSIES * CELLULITIS * EETBUIEN 
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BRENG JE HORMONEN IN BALANS
HELPT BIJ:
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Hormonen spelen een grote rol bij allerlei processen in het 
lichaam. Zij hebben invloed op ons uiterlijk, gewicht, 
energieniveau, libido, verouderingsproces en onze mentale 
en algehele gezondheid.

Bij het ouder worden zullen je hormoonspiegels langzaam 
gaan dalen. Maar ook bij een verkeerd voedingspatroon, 
diverse lijnpogingen, teveel stressfactoren en bij verkeerd 
bewegen kan er een disbalans in je hormoonhuishouding 
ontstaan, dit zorgt voor vage en minder vage klachten.

*
Gaat van start in week 12 met een persoonlijke intake, uitgebreide 
vragenlijst en gezondheidscheck. We onderzoeken welke hormonen 
uit balans kunnen zijn, en geven richtlijnen hoe u aan de slag kunt. 

We eindigen met een persoonlijke evaluatie: hoe kan ik deze leefstijl 
volhouden!

Bestaat uit 3 workshops: 
Maandag 27 maart 20.00 uur. Hormonen en voeding.
Bernadette Blauwhoff (voedingsdeskundige & trainer hormoonfactor)

Dinsdag 11 april om 20.00 uur. Stress beheersing.
Marianne Buskermolen (psychosomatisch cesartherapeute)

Donderdag 20 april om 20.00 uur. Hoe bewegen en ontspannen. 
Karin Verreussel (psychosomatisch cesartherapeute)

Locatie: Wiegerbruinlaan 8A, Uithoorn

*

Kost €149,50 en wordt veelal vergoed door zorgverzekeraars. 
Neem contact op voor meer informatie.*

DE CURSUS..
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Karin Verreussel (psychosomatisch cesartherapeute)

Locatie: Wiegerbruinlaan 8A, Uithoorn

*

Kost €149,50 en wordt veelal vergoed door zorgverzekeraars. 
Neem contact op voor meer informatie.*

DE CURSUS..

De consument wordt steeds 
kritischer als het gaat 
om veilige cosmetische 
ingrediënten (INCI’s)

De consument anno 2017 kijkt 
steeds kritischer naar de INCI’ s 
(dit is de lijst van ingrediënten die 
een cosmetisch product bevat) en 
wil daarin aantoonbaar zien dat 
een formule het liefst zo natuurlijk 
mogelijk, maar vooral veilig voor 
lijf en leden is én het liefst ook ons 
milieu niet of in elk geval zo min 
mogelijk belast! De tijd is dus echt 
voorbij is, dat je als fabrikant c.q. 
merk zomaar kunt en vooral mág 
claimen dat je merk ‘natuurlijk’ 
en veilig is. Het afbeelden van 
alleen een korenaartje of plaatje 
van botanische ingrediënten op 
een verpakking is al lang niet 
meer voldoende. Men dient het 
veilige- en milieuvriendelijke aspect 
wetenschappelijk geregistreerd en 
terdege onderbouwd te kunnen 
aantonen. De huid is het grootste 
orgaan van ons lichaam en heeft 
een krachtig absorptievermogen. 
Wat je erop aanbrengt, belandt 
dus letterlijk ín je lijf. Steeds meer 
consumenten willen daarom 
zo min mogelijk ‘chemie’ op en 
ín hun lichaam! Deze vraag en 
behoefte wordt gelukkig steeds 
meer beantwoord door diverse 
fabrikanten en merken en wordt 
bewerkstelligd door petrochemi-
sche stoffen zoals bijvoorbeeld 
SLES (Sodium Laureth Sulfaat, 
oftewel het omstreden ingrediënt 
dat zorgt voor het schuimende 
effect in veel cosmeticaproducten) 
parabenen, ftalaten, overige 
sulfaten, plastic (o.a. in de vorm van 
scrubkorreltjes) en siliconen weg te 
laten in hun formuleringen. Dit, om 
op die manier dé nieuwe, veilige 
en ‘eco-chic’-standaard te worden 
in cosmetische verzorging voor de 
milieu- en vooral gezondheidsbe-
wuste consumenten.

Holisme: lichaam en geest 
in balans
In onze huidige tijd is er tevens 
een sterk toenemende vraag van 
consumenten naar hoogwaardige 
en vooral bewezen effectieve huid-
verzorging die lichaam en geest in 
balans brengt. De consument anno 
2017 wordt ook steeds spiritueler, 
zij het met beide benen stevig op 
de grond en dus zonder “te zwe-
verig” te worden. Diverse soorten 
yoga, meditatie en een juiste 
manier van (buik)ademhalen krijgt 
een steeds groetere groep aanhan-
gers! Een holistische benadering 
is hierbij in elk aspect van de 
gezondheid terug te vinden, waarbij 
harmonie tussen het fysieke, 
mentale, emotionele én spirituele 
aspect steeds belangrijker wordt. 
Dit zorgt voor innerlijk welzijn en 
uiterlijke schoonheid.

Meer verplichtingen 
en toezicht binnen 
de professionele 
schoonheidsbranche
De komende jaren gaat er ook veel 
veranderen in de professionele 
schoonheidsbranche (schoonheids-
salons, spa’s etc…). De overheid 
gaat zich meer bemoeien met deze 
sector. Kwaliteit en cliëntveiligheid 
zijn prominente highlights in de 
professionele schoonheidsbranche. 
Vooral het zichtbaar maken van 
professionele kwaliteit speelt een 
grote rol. Er komen meer verplich-
tingen en het toezicht zal tevens 
worden verscherpt. Een goede 
zaak, omdat op deze manier een 
hoogwaardige kwaliteit van salons, 
behandelingen én producten 
kan worden gewaarborgd. Het 
spreekwoordelijke kaf wordt van 
het koren gescheiden in het belang 
van veiligheid voor de consument! 

‘Groene’ cosmetica is en blijft 
‘booming business’
‘Groen’ is en blijft een belangrijk 

issue, en het wordt ook steeds 
belangrijker. Steeds meer merken 
ontwikkelen hun cosmeticaproduc-
ten op basis van 100% biologische 
grondstoffen. Producten die je 
gebruikt en aanbrengt op je huid, 
moet je bij wijze van spreken bijna 
kunnen eten. Mineralen als key 
ingrediënt, die verwerkt zijn in 
make-up blijven populair. Ze zijn 
niet gevoelig voor bacteriën en 
daarmee wordt de toevoeging van 
conserveermiddelen overbodig! 
Een steeds groter wordende groep 
consumenten die duurzaam leven, 
pakken vaker de fiets en ook in het 
boodschappenkarretje is de keuze 
voor ‘bio’ niet hip maar logisch. 
De schoonheidssalons die (gaan) 
werken met natuurlijke producten 
en het beleid ook afstemmen op 
‘eco-vriendelijk’ en ‘maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen’ 
(MVO), hebben een goede kans op 
een sterke toename qua klandizie.

Beauty- & Health food
Een goed gebalanceerde en 
gezonde voeding komt niet alleen 
je gezondheid ten goede, maar 
uit zich tevens in de conditie van 
je huid. Dat geldt ook voor extra 
supplementen die je inneemt. 
Vanaf een bepaalde leeftijd (ca. 
>25) nemen bepaalde natuurlijke 
substanties en bouwstenen die 
zorgen voor de stevigheid en 
elasticiteit in je huid af. Dan is 
een beetje extra hulp van buitenaf 
geen overbodige luxe, wanneer 
je langdurig wilt zorgen voor een 
jeugdige, vitale, gezonde en stevige 
huid. Voeding wordt sowieso meer 
dan ooit functioneel als een 
geïntegreerd, wellnessverhogend- 
en schoonheidsbevorderend 
onderdeel van je algehele lifestyle 
en welzijn. Voedingssupplementen 
zoals drink-of eetbaar collageen, 
vitamine C, krachtige antioxidanten 
(zoals bijvoorbeeld de cartenoïde 
Astaxanthine), hyaluronzuur in 
vloeibare drinkvorm of capsules, 
silicium, zink, selenium en 
eeuwenoude ayurvedische kruiden 
(o.a. kurkuma en gember), theeën 
(matcha en groene thee zijn en 
blijven favoriet) en sapjes (o.a. 
gefermenteerde sappen en berken-
water zijn een opvallende trend) 
zorgen ervoor, dat schoonheid 
letterlijk van binnen uit gaat stralen. 
(Medicinale) cannabisolie (CBD 
olie echter zónder de verslavende 
component THC) is opvallend sterk 
in opkomst, vanwege de legio 
gezondheidsvoordelen. Kurkuma 
wordt hét kruid van de toekomst 
als het gaat om gezondheidspre-
ventie én het bestrijden van diverse 
onstekingsprocessen en meer 
ernstige processen in het lichaam. 
Het is namelijk het meest krachtige, 
natuurlijke antibioticum dat er is, 
mits gemengd met wat zwarte 
peper en een beetje olijfolie voor 
een goede opneembaarheid door 
het lichaam! ‘Beautyfood’ maar ook 
preventief én probleemoplossend 
“Healthfood” zet dus steeds verder 
door. Door de inname van de juiste 
nutriënten kun je er van binnen uit 
(mede) voor zorgen dat je looks 
stralend, jeugdig en gaaf voor de 
dag komen én dat je gezond blijft 
of dit weer opnieuw wordt!

R.E.L.A.X en Balans
Ontspanning op zijn tijd en 
balans tussen werk en privé zijn 
dé antwoorden als het gaat om 
een aangename lifestyle en een 
algeheel gevoel van wellness voor 
de steeds drukker wordende mens. 
Wellness blijft dus een belangrijke 
groeimarkt. We willen we onszelf 
goed voelen en zorgen voor de 
nodige spreekwoordelijke rust, 
regelmaat en reinheid als heront-
dekte kernwaarden. 

Van City Spa naar Country Spa
Het genereren van wellness 
gebeurt in één van de vele 
kuuroorden die steeds omvang-

rijker worden, tussen de drukke 
werkzaamheden door in een 
Day- of City SPA. De ‘Country Spa’s 
(oftewel de Beauty & Wellness 
praktijken in de kleine dorpjes of 
op het platteland vanwege de rust 
en ruimte) zijn echter ook sterk 
in opkomst en draaien overuren! 
Mensen zoeken ook steeds vaker 
thuis naar een gevoel van wellness, 
relaxatie en rust na de hectiek van 
alledag. Cocoonen in de oase van 
je eigen huis of badkamer was nog 
nooit zo populair als in 2016/2017. 
Het aanbod aan luxe, vaak op mon-
diale rituelen- gebaseerde kuurpro-
ducten voor thuisgebruik, neemt 
steeds verder toe. Het assortiment 
van dit soort relatief betaalbare 
‘wellness- producten’ bij de drogist 
in het schap groeit stevig door. Je 
lichaam ontzuren (zorgen voor een 
juiste zuur-base balans) en jezelf 
op de meest bijzondere wijzen 
met een consequente regelmaat 
laten masseren (door middel van 
o.a. bamboe, schelpen, magneten, 
bindweefselmassage, edelstenen, 
veren, cups, rebalancing etc…) is 
o.a. het nieuwe detoxen en zorgt 
mede voor een vitaal en flexibel 
lichaam, een mooie en stevige huid 
en een ontspannen geest.

Natural Beauty, Less is More!
Een perfect gave teint zonder 
oneffenheden en met een egale en 
mooie matte finish, staat al jaren 
hoog, zo niet bovenaan op het 
verlanglijstje van menig vrouw! De 
‘flawless skin’ is en blijft favoriet 
als het gaat om schoonheid. Less 
is more en de zogeheten ‘no 
make-up-look’ is dé make-up-trend 
van nu. Hiermee wordt bedoeld dat 
je een perfect gave teint creëert 
met behulp van lichtgewicht 
make-upproducten die echter de 
illusie creëren alsof je helemaal 
geen make-up draagt. Je verdoezelt 
op een subtiele manier eventuele 
imperfecties en benadrukt je sterke 
kanten, door een juiste balans 
tussen camoufleren, corrigeren, 
egaliseren én accentueren. Mooi 
verzorgde wenkbrauwen en wim-
pers, een subtiele blush, highlights 
op die plekken op je gezicht waar 
normaliter het licht van nature valt 
en een beetje kleurloze glans of 
‘nude’ tint op je lippen maken deze 
natuurlijke look compleet. Kortom, 
je creëert een verbeterde versie 
van jezelf, maar behoudt een zo 
natuurlijk mogelijke uitstraling en 
dito teint! © Mirna van Donselaar, 
www.cosmetitextpr.nl (0418-
672500 of 06-25036365)

Beauty,- Wellness- en 
Gezondheid Trendwatcher 
Mirna van Donselaar
Mirna van Donselaar (44) 
studeerde psychologie, public 
relations, communicatie en 
marketing. Samen met 
echtgenoot André is ze sinds 
2003 oprichter en eigenaar 
van PR-bureau Cosmetitext 
PR, speciaal voor de beauty-, 
wellness- en gezondheidsbran-
ches en is ze mede-eigenaar 
van Beauty-, Gezondheid- & 
Wellness Praktijk AM Beauty & 
Body Balance in Brakel (Gld). 
Tevens werkt ze al diverse jaren 
als trendwatcher én trendcolu-
minst op het gebied van beauty, 
wellness, psychologie, esoterie 
en gezondheid in opdracht van 
en voor diverse media.

Beauty-, Wellness- en 
Gezondheidstrends 2017

In Nederlander wordt suiker letterlijk met de paplepel 
ingegoten. Daardoor zijn we de smaak zoet erg gaan 
waarderen, maar houden we minder van zuur en 
bitter. Veelvuldige inname van suiker in geraffineerde 
vorm kan de alvleesklier uitputten, doordat deze 
telkens insuline produceert in een poging de bloed-
suikerspiegel onder controle te krijgen. Gelukkig zijn 
er volgens marketeers nu ook gezonde suikers!

Steeds vaker zie ik de term ‘gezonde suiker’ opduiken. 
Bijvoorbeeld agave siroop, dadels en oerzoet. Nieuw 
zijn ook palmsuiker en kokosbloesemsuiker. Het 
klinkt heel gezond, maar ze blijven rijk aan glucose 
waardoor ze de alvleesklier blijven pesten. Ze bevat-
ten vaak wel mineralen die de verweking van suiker 
door het lichaam ondersteunen.

In de natuur komen suikers normaal gesproken in 
de vezels voor. Deze vezels vertragen de opname, 
waardoor de insulinepiek uitblijft. Agavesiroop klinkt 
misschien natuurlijk en gezond, maar is ondertussen 
bijzonder rijk aan fructose. Fructose moet eerst door 
de lever worden omgezet naar glucose en is daarmee 
bij een teveel belastend voor dit ontgiftingsorgaan.

Er zijn vele verborgen bronnen van suiker, de grootste 
is frisdrank. Vloeibare suikers worden gemakkelijk 
achterover geklokt en zo komen er ongemerkt 
vele klontjes suiker in het lichaam terecht. Ook 
vruchtensap bevat erg veel suikers. Een truc die de 
industrie regelmatig toepast, is door verschillende 
soorten suiker aan producten toe te voegen. Suiker 
kent meer dan 70 soorten schuilnamen. Denk hierbij 
aan maisstroop, dextrose, maltodextrine, druivensuiker 
en sucrose.

Ook zoetstoffen zonder calorieën zijn geen oplossing. 
Voorbeelden hiervan zijn aspartaam en sucralose. 
Deze stoffen leveren geen energie, maar wel een 
zoete smaak. Het lichaam denkt dat er suiker aankomt 
en reageert hierop door alvast wat insuline aan te ma-
ken. Als de suiker uitblijft, dan volgt er een daling van 
de bloedsuikerspiegel. Dit heeft een onbedwingbare 
trek als gevolg. Het gevaar is dat er een snackaanval 
optreedt, waarbij er gekozen wordt voor suikerrijke 
versnaperingen. Daarbij tonen de laatste onderzoeken 
aan dat zoetstoffen schadelijk kunnen zijn voor de 
darmbacteriën. Weer een reden om weg te blijven bij 
deze kunstmatige producten en te kiezen voor puur 
natuur. 

Ons lichaam heeft wel wat suiker nodig, maar dan 
in de natuurlijke vorm. De ‘gezonde’ ongeraffineerde 
suikers zijn wel gezonder dan witte kristalsuiker. Toch 
zou ik niet willen spreken van gezonde suikers, want 
toegevoegde suiker nemen we voor de smaak en niet 
voor onze gezondheid. Ik kan namelijk wel betere 
voedingsmiddelen verzinnen voor de gezondheid…

Met gezonde groet,
Juglen Zwaan
www.aHealthylife.nl

Veel 
Nederlanders 
ongemerkt 
verslaafd aan 
suiker





Vrijdag 17 februari was het zover, IJsclub Nooit Gedacht was precies 100 jaar geleden opgericht. De 
ijsclub had ten tijde van de oprichting als thuishaven het café waaraan het haar naam ontleende: 
Nooit Gedacht. In die periode waren er nog drie ijsverenigingen in Wilnis: “De Volharding”, “Ons Ge-
noegen” en “De Vriendschap”. Van die drie is IJsclub Nooit Gedacht als enige overgebleven. IJsclub 
Nooit Gedacht is vanaf 1917 uitgegroeid van natuurijsclub tot de schaatsvereniging van De Ronde 
Venen. Met bijna 300 actieve leden en ruim 600 donateurs staat de vereniging midden in de samen-
leving. De hele winter worden schaatslessen en – trainingen aangeboden op de kunstijsbanen in de 
regio en bij betrouwbaar natuurijs is de eigen natuurijsbaan aan de Herenweg in Wilnis beschikbaar. 
Naast activiteiten op het ijs verzorgt de vereniging ’s winters zaaltrainingen en buiten het schaats-
seizoen wordt er door middel van veldtraining, skeeleren en wielrennen aan de techniek en de con-
ditie gewerkt.
Het was dus niet vreemd dat van de vele genodigden er ca. 300 naar de Willistee waren gekomen om 
dit heugelijke feit, met een hapje en drankje, te vieren. Het werd één grote reünie. 
De avond werd geopend met het dweilorkest Dorst waarna de voorzitter, Luciën Wolvers, het woord 
nam en de genodigden welkom heette. Hij ging in op het verleden van de club en schetste enige his-
torie. Ook sprak hij over de betrokkenheid van de club bij de samenleving in De Ronde Venen en dat 
deze club er is voor jong en oud getuige de bloeiende jeugd- en G-schaatsafdeling en de schaatstrai-
ning- en toerschaatsgroep, iedereen kan meedoen, van 6 tot 86 jaar.

Burgemeester
Daarna kreeg burgemeester Divendal het woord. Hij sprak waardering uit over de ijsclub die het jaar 
rond activiteiten verzorgt voor leden en tijdens dit jubileum seizoen ook voor de jeugd uit De Ron-
de Venen actief is geweest. Hij gaf aan dat IJNG kennelijk goed in staat is om vrijwilligers voor al deze 
werkzaamheden op de been te brengen, iets wat in deze tijd niet meer vanzelfsprekend is. Het hoog-
tepunt van de avond was wel dat de burgemeester, namens zijne majesteit de koning, aan de IJsclub 
Nooit Gedacht de koninklijke erepenning mocht overhandigen. Deze werd door een verraste voor-
zitter in dank aanvaard en onder luid applaus aan de aanwezigen getoond. 

Zonnetje
In de loop van de avond kwam er natuurlijk ook een moment om enkele leden in het zonnetje te zet-
ten. De Ereleden en Leden van Verdienste werden naar voren geroepen (ze waren er alle 8) en kregen 
uit handen van de voorzitter een bloemetje uitgereikt. Er was geen mooiere gelegenheid dan nu om 
een nieuw Lid van Verdienste te benoemen. Deze eer viel te beurt aan Wout Berkelaar, die al jaren als 
trainer en coach actief is in de vereniging, en ook Piet Heemskerk, die zich al jaren voor de club in-
spant en de afgelopen 18 maanden de organisatie en de coördinatie van de jubileumactiviteiten op 
zich heeft genomen.
De avond kon verder worden ingevuld met het ophalen van herinneringen zoals dat gebruikelijk is 
bij een reünie. Ook was er een prijsvraag waarvoor het Schaats & Muts Museum uit De Hoef een tien-
tal voorwerpen beschikbaar had gesteld. Verder lagen er archiefstukken en fotoalbums ter inzage en 
kon je natuurlijk ook nog het jubileumboek afnemen. Mocht je een teamfoto willen maken dan was 
daarvoor een hoekje ingericht, altijd leuk voor een volgende reünie.
Met dit feest in de Willistee sloot IJNG haar jubileumactiviteiten af. Eerst werd in september het jubi-
leumboek uitgebracht waarna op 1 november het schoolschaats-evenement voor ca. 850 kinderen 
uit De Ronde Venen op de Vechtsebanen werd georganiseerd. Op 11 februari waren de clubkampi-
oenschappen op de Jaap Edenbaan onder zeer winterse omstandigheden, clubkampioenen werden 
Estelle de Jong en Sven Prins.
 
Eeuwfeest
En dan was er op 17 februari het eeuwfeest. Dit is allemaal mogelijk gemaakt met behulp van heel 
veel vrijwilligers die ook nu weer voor de club klaarstonden. Het was niet mogelijk geweest om dit ju-
bileumseizoen tot een succes te maken zonder de ondersteuning hen en van de vele sponsoren en 
fondsen die hierbij nogmaals worden bedankt. 

100-jarige IJsclub Nooit Gedacht
bekroond met koninklijke erepenning!
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De Ronde Venen - Tijdens de op 
22 februari gehouden ledenverga-
dering zijn de winnaars van het af-
gelopen seizoen gehuldigd. Bij de 
dames werd Mirjam van der Spek 
zowel in het punten- als het kilo-
meterklassement eerste. Zij legde in 
het seizoen 2016 maar liefst 10.066 
km af. Bij de heren legde Sjoerd de 
Boer 15.438 km af en werd daarmee 
eerste, Jan-Willem Bouwman volg-
de met 12.292 km en derde werd Ri-
chard Wagenaar met 12.133 km.
Het puntenklassement werd bij de 
heren tot 55 jaar gewonnen door 
Richard Wagenaar, in de categorie 
55 t/m 64 jaar werd dat Anton van 
Senten en bij de heren vanaf 65 jaar 
werd Enno Steenhuis winnaar.
Het was een ontspannen maar ook 
belangrijke bijeenkomst want naast 
de gebruikelijke terugblik op het 
jaar 2016 en vooruitblik op het ko-
mend seizoen, gaf voorzitter Enno 
Steenhuis na 10 jaar de voorzitters-
hamer over aan André Kroeze. Bij 
monde van Tom Zuijdervliet werd 
teruggeblikt en benadrukt - voorzo-
ver men dat nog niet wist - wat En-
no voor de fietsclub heeft betekend. 
Enthousiast en verbindend waren 
woorden die de boventoon voerden. 
Hij werd door het bestuur in het 
zonnetje gezet en tevens benoemd 

tot Lid van Verdienste. De vergade-
ring sloot dit onderdeel af met een 
staande ovatie.
De rest van de vergadering stond 
bol van allerlei plannen om het suc-
ces van de afgelopen jaren een ver-
volg te geven en de club op te stu-
wen. Eens te meer blijkt TTC de Me-
rel springlevend te zijn. Nieuwe le-
den zijn altijd welkom, kijk daarvoor 
op de website: www.ttcdemerel.nl
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Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Tussen de parencompeti-
ties door vindt traditiegetrouw een 
laddercompetitie plaats. De vijfde 
zitting hiervan werd gespeeld op de 
laatste dag van februari.
Zestien paren namen het tegen el-
kaar op in de A-lijn en hetzelfde 
aantal in de B-lijn. De winst in de A-
lijn ging naar Kitty van Beem & Jan-
ny Streng met 61,61%. Op de twee-
de plaats met een miniem verschil 
eindigden Guus Pielage & Rens-
ke Visser met 61,31% en op drie 
Nel Bakker & An van der Poel met 
58,93%. In de B-lijn was het verschil 
tussen de nummers één en twee 
juist groot. Winnaars Ina Melkman 
& Jetty Weening scoorden maar 
liefst 69,57%. De nummers twee 
10% minder (maar ook geen sco-

re om je voor te schamen) namelijk 
59,01% voor Marja van Holst Pelle-
kaan & Sandra Raadschelders. Op 
de derde plaats volgden Riet Beijer 
& Thea Samsom met 57,14%. Vol-
gende week voor de laatste maal 
in dit bridgeseizoen nog een keer-
tje ladderen.
De top-vijf van de laddercompetitie, 
met nog één zitting te gaan, wordt 
gevormd door: Kitty van Beem & 
Janny Streng, Gerda Bosboom & Nel 
Hamelijnck, Geke Ludwig & Margo 
Zuidema, Nel Bakker & An van der 
Poel en tenslotte Kokkie van den 
Kerkhoven & Corry Smit. Is uw be-
langstelling voor Hartenvrouw ge-
wekt? Bel secretaris Sandra Raad-
schelders: 0297-569910 of mail 
naar: hartenvrouw2015@gmail.com

To & Elly topscorers op rij 
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio - Ver boven de leeftijd der 
sterksten presteerde To van der 
Meer het om samen met Elly Bel-
derink al weer de hoogste score 
van de avond te behalen. De eerste 
avond van de derde ronde haalden 
ze al 61,25% binnen in de C- lijn en 
deze tweede avond waren ze weer 
een ieder te slim af met nu 61,08%, 
klasse! Tini Lotgerink & Jeanet Ver-
meij doen het wat kalmer aan en 
verwisselden de derde plek van 
een week eerder nu voor de twee-
de met 59,75%. Froukje Kraaij & 
Ria Wezenberg volgden keurig met 
58,64% als derde paar en Atie de 
Jong & Ria Verkerk werden vierde 
met 57,67%. Irene Hassink & Hen-
riëtte Omtzigt werden nu vijfde in 
plaats van vier, maar plaatsten zich 
met 53,33% weer wel in dit illuste-
re rijtje. In de B- lijn houden ze el-
kaar wat korter in de scores, maar 
Heleen & Mees van der Roest doen 
het uitstekend door na een tweede 
plaats vorige keer nu eerste te wor-
den met 57,44%. Maria Baas pepte 
maatje Klaas Verrips zodanig op dat 
z’n talenten volledig tot ontplooiing 
kwamen en ze met 56,25% tweede 
werden. 
Tini Geling & Jo Wevers tekenden 

als derde voor 55,65% en blijven zo 
dus volledig in de running. Marja 
van Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders stegen ook in de bridge-
achting door met 54,17% als vier-
de door te komen en Tom de Jonge 
& Herman Vermunicht deelden de 
laatste top plek met Ada van Maar-
seveen & Ans Vogel met een geza-
menlijke 53,27%. In de A-lijn ging de 
grootste eer naar Stenny & Herman 
Limburg die met 59,17% alle cele-
brities versloegen. Johan Le Febre 
& Wim Slijkoord werden weer twee-
de, nu met 57,08% gevolgd door het 
unieke damespaar in deze lijn be-
staande uit Janny Streng-Korver & 
Francis Terra die 53,75 procenten 
verzamelden. Nel & Adriaan Koele-
man werden vierde met 52,92% en 
Renske & Kees Visser vijfde met 
52,08%, waarmee ze toch flink wat 
gerenommeerden achter zich lieten. 
Laat u zich nu ook niet meer door 
uw leeftijd weerhouden, kom dan 
spelen bij Bridgeclub De Legmeer. 
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: e-
mail: gerdaschavemaker@live.nl, te-
lefoon 0297-567458.

Dagprijs BVU naar
Hans & Nico

Regio- Maandag 27 februari vond 
de eerste zitting plaats van de vijfde 
parencompetitie van de BVU.
Hans Wagenvoort & Nico van der 
Meer eisten de dagprijs op met 
een score van 66,67% in de A-lijn. 
Tweede werden hier Tineke van der 
Sluijs & Anke Reems met 62,92% en 
de winnaars van de vorige periode, 
Greet & Henk Stolwijk, behaalden 
de derde plaats met 62,5%.
De B-lijn werd gewonnen door Tini 
Lotgerink & Marja Baris met 64,58%, 
tweede werden Tonny Godefroy & 
Harry Rubens (62,08%) en derde 
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhuizen 

(53,33%). De BVU wil een platform 
blijven bieden voor starters. Zo ge-
ven wij ook bridgelessen.

Bent u een beginnend bridgepaar 
(bijv. thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen en de sfeer te 
proeven.
Voor nadere informatie, opgeven 
en/of lid worden van de BVU kunt 
u contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Bingo Amstelhoek
Regio - Zaterdag 11 maart is er 
weer een bingoavond in Amstel-
hoek. We spelen 10 rondes en er 
zijn weer mooie prijzen te winnen. 
De toegang en het eerste kopje kof-

fie/thee zijn gratis. We beginnen om 
20.00 uur en de zaal gaat om 19.00 
uur open. Tot dan in Buurthuis ‘Ons 
Streven’, Engellaan 3a, Amstelhoek.
De volgende bingoavond is: 22 april.

Bingo bij Hertha
Vinkeveen - Op vrijdag 10 maart 
wordt er weer een gezellige bingo-
avond georganiseerd bij SV Hertha 
in Vinkeveen. In de kantine wordt er 

onder het genot van een hapje en 
een drankje om mooie prijzen ge-
speeld. De kantine is open 19.00 uur 
en ze starten om 20.00 uur.

HSV dames 1 wint van Zeeburgia De Hoef - Afgelopen zondag stond 
er een spannende pot op de plan-
ning. De vorige wedstrijd tegen 
Zeeburgia werd uit met 2-4 gewon-
nen, dus ze wilde dit keer de pun-
ten in de Hoef proberen te houden. 
De Hoefse dames begonnen de 
wedstrijd sterk en dat resulteerde al 
snel in een 1-0 voorsprong. Hierna 
hadden ze de smaak te pakken en 
maakte we het voor de rust 2-0. 
Dit gaf een goed gevoel, als ze zo 
zouden blijven spelen zouden ze dit 
makkelijk kunnen winnen. De twee-
de helft werd vol goede moed ge-
start. Ondanks dat waren ze niet 
lekker aan het ballen. Na coaching 
van de achterhoede stond iedereen 
halverwege de tweede helft einde-
lijk weer op zijn plek, dus het werd 
tijd voor nog een doelpunt. Na dat 
deze viel stonden er nog maat 20 
minuten op de klok, maar er kon 
nog van alles gebeuren. Zeeburgia 
liet het inderdaad niet bij de 3-0 zit-
ten, ze vonden in korte tijd nog twee 
keer het doel waardoor het nog flink 
spannend werd. Met nog enkele mi-
nuten te spelen moesten de Hoefse 
dames het achterin goed dicht blij-
ven houden. De eindstand werd 3-2.

Grote overwinning CSW 
op NITA
Wilnis - Door de afwezigheid van 
de broers Cornelissen was de aan-
val van CSW verzwakt. Desondanks 
kon CSW met de 5-1 uitslag de één 
na grootste overwinning van dit sei-
zoen boeken tegen de tegenvallen-
de bezoekers uit Nieuwer ter Aa. 
Met een absolute hoofdrol voor de 
uitblinkende Sander Kunkeler.
In de aanval moest trainer Servi-
nus puzzelen door de afwezigheid 
van Mike en Dave Cornelissen en 
de blessure van Vincent van Helle-
mondt. Guus Verhoef startte daarom 
op linksbuiten, Menno van der Lee-
den als rechtsbuiten en Berry Kra-
mer als gelegenheidsspits. Kevin 
Blom complementeerde de basis-
formatie. Kramer kreeg reeds in de 
vijfde minuut een uitstekende sco-
ringskans, maar hij schrok zo van 
de vrijheid dat hij de bal iets te ge-
haast op de paal schoot. In de elf-
de minuut was het wel raak; Nick 
van Asselen zette uitstekend door 
op links en zijn voorzet belandde 
via Menno van der Leeden bij San-
der Kunkeler die van dichtbij de bal 
hard in de touwen joeg, 1-0. CSW 
bleef het beste van het spel houden 
en kreeg ook veel ruimte, waar het 
of te weinig mee deed of werd te-
ruggefloten vanwege buitenspel. 
NiTA moest het vooral hebben van 
kopkansen uit vrije trappen of cor-
ners. Telkens stond de komend sei-
zoen naar de Amsterdamse voetbal-
vereniging Swift vertrekkende kee-
per Jordy Wens op de goede plek. In 
het restant van de eerste helft kon 
CSW daar niet veel tegenover stel-
len. Het bleef bij een kopbal naast 
en een schot over het doel. In beide 
gevallen was het Elroy Baas die Ber-
ry Kramer in stelling bracht.

Verhaal
De tweede helft was een ander ver-
haal. Zonder wijzigingen ging CSW 
verder waar het in de eerste helft 
mee geëindigd was: aanvallen. Dit-
maal vonden Guus Verhoef en Men-

no van der Leeden spits Kramer, die 
het maar niet lukte om af te druk-
ken. Sander Kunkeler had daar 
geen moeite mee. Een mooi een-
tweetje met Berry Kramer rondde hij 
beheerst af. Na dit tweede doelpunt 
van Kunkeler ontstond er nog meer 
ruimte op het veld. Binnen 6 mi-
nuten liep CSW uit naar 4-0. Men-
no van der Leeden draaide een vrije 
trap scherp in richting doelman Vos-
sestein, die er geen raad mee wist, 
waardoor de bal voor de voeten van 
Kramer belandde, die eindelijk doel-
treffend kon intikken. Een minuut 
later volgde het hoogtepunt van 
deze middag; na goed doorzetten 
van Guus Verhoef belandde de bal 
op ongeveer 18 meter van het doel 
voor de voeten van Kunkeler. Hij zag 
dat keeper Vossestein een paar me-
ter voor zijn doel stond en aarzel-
de geen moment. De lob was per-
fect uitgevoerd en de daaropvolgen-
de vreugde-uitbarsting bij alle me-
despelers groot èn gemeend omdat 
Kunkeler hard heeft gewerkt om te-
rug te keren na lange afwezigheid. 
Net als de terugkeer van Oscar Leu-
ne, die de laatste minuten in het 
veld kwam voor Erik Mulder. De de-
finitieve 5-1 uitslag kwam tot stand 
na twee opmerkelijke doelpunten. 
Het tegendoelpunt van NiTA ont-
stond doordat een voorzet van Sven 
van Houten door keeper Wens net 
achter de doellijn gekeerd werd. 
Heel knap dat de ietwat pietluttig 
leidende scheidsrechter de Waard 
dit constateerde zonder doellijn-
technologie. Menno van der Leeden 
kreeg ook nog een doelpunt op zijn 
naam. Zijn veel te laag ingebrach-
te corner glipte onder de voet van 
een verdediger door en verdween 
rechtstreeks in het doel. De vreug-
de was nog groter geweest als een 
afstandsschot van Nick van Asselen 
vanaf de middellijn doeltreffend had 
geweest. Deze overwinning was al 
mooier dan verwacht.
Foto’s: sportinbeeld.com

Klaverjassen in De Hoef
De Hoef - Zaterdag 11 maart weer 
gelegenheid om een kaartavondje 
mee te maken in De Hoef. De Bil-
jartclub “De Hoef” organiseert in 
Dorpshuis De Springbok klaverjas-
avonden. Iedereen die van een ge-
zellige kaartavond houdt is van har-

te welkom. Er zijn weer leuke prijzen 
te winnen. De avonden dit seizoen 
zijn nog op 11 maart en 8 april. Het 
kaarten begint om 20.00 uur. Zaal is 
open om 19.30 uur. Wij zien u graag 
voor een gezellige kaartavond in de 
Springbok aan de oostzijde 61a.

Biljarten D.I.O.
Vinkeveen - In het driebanden toer-
nooi van D.I.O./ Café de Merel 2017 
zijn er kwart finalisten bij gekomen, 
in het afgelopen weekend speelden 
zondag zich naar de kwart finales 
nieuwkomer Arie Engel en Stefan 
Vos tevens Robert Daalhuizen van 
bar Adelhof en Edwin v.d. Schaft van 
sport café Cens uit Mijdrecht, ver-
dere kwart finalisten tot nu toe zijn 
Maarten Dulmus, Hans Bras, Mar-
tien Heijman, Ray Kramer, Gijs Rij-
neveld, Frank van Schaik,
RichardSchreurs, Bas Krabben-
dam, Mees Brouwer, Jos Boeijen,J 
ohn Vrielink, Coen Stevens, Edu-

ard v. Heuven, Herman v. Wou-
denberg, Bart Hoffmans, Jeroen 
Vis, Bert Dijkshoorn, Paul Schuur-
man, Cor Bavinck, Jan Eijsker, Ger-
ry Ruimschoot, Ad Wolfs, Bram Ko-
ning en Siep Raap, op vrijdag 10, za-
terdag 11 en zondag 12 maart wordt 
het Open Rond Venen libre kampi-
oenschap gespeeld, inlichtingen en 
opgeven kan op onderstaand adres 
sluiting om zich op te geven 8 maart 
dus wees er snel bij om zich op te 
geven. Dit alles in Café de Merel, 
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, 
tel. 0297-263562 en 0297-264159.
E-mail thcw@xs4all.nl.

Fietsclub TTC de Merel 
huldigt zijn kampioenen

De Vinken A1 beloont 
zichzelf (nog) niet
Vinkeveen - In een nogal sfeerlo-
ze sporthal in Almere trad De Vin-
ken A1 afgelopen zaterdag aan te-
gen een van de naaste concurren-
ten, het plaatselijke EKVA A3. Voor 
de tegenstanders was het de laatste 
kans om nog aanspraak te blijven 
maken op de titel. Slechts bij winst 
zou EKVA blijven meedoen. De Vin-
ken A1 staat er een stukje gunsti-
ger voor. Bij winst kunnen ze – met 
nog twee wedstrijden te gaan – al-
leen kampioen zijn. Bij een gelijk-
spel is een eerste plaats ook zeker, 
al kan een andere concurrent (Lu-
no) dan nog op gelijke hoogte ko-
men. Kortom, De Vinken A1 heeft 
alles nog in eigen hand. Met de van 
een enkelblessure teruggekeer-
de Deena Dankelman, Lotte Bouw-
man, Bart van Eenennaam en Finn 
Kroon in de verdediging en Fen-
ne Claassen, Lisa van Diemen, Ti-
mo Pronk en Dylan Bras in de aan-
val begon de ploeg ietwat onrustig. 
De eerste minuten werden geken-
merkt door plaatsfouten en matige 
schoten. Lisa van Diemen was het 
die de ban doorbrak en De Vinken 
op een 0-2 voorsprong zette. Slordig 
verdedigen gaf de ploeg uit Alme-
re kans om weer snel langszij te ko-
men: 2-2. Zonder echt goed te spe-

len nam De Vinken het heft in han-
den en liep het uit naar 3-6. Maar 
in de laatste paar minuten voor rust 
gaf het deze voorsprong weer bij-
na in het geheel weg: 5-6. Na rust 
hetzelfde spelbeeld. Een iets beter 
De Vinken dat dit maar niet in sco-
re wist uit te drukken. EKVA kon in 
het spoor blijven en werd niet ge-
noeg onder druk gezet, terwijl de-
ze ploeg toch echt geen hoogvlie-
ger bleek te zijn. Desondanks nam 
De Vinken elke keer een paar pun-
ten voorsprong. Alleen gaf het die 
veelal weer net zo snel uit handen. 
Kenmerkend voor de wedstrijd wa-
ren de laatste vier minuten. Lisa van 
Diemen scoorde met haar vierde 
treffer 8-10. De wedstrijd leek be-
slist. Maar ook nu weer was het EK-
VA dat terug kon komen en zelfs in 
de laatste seconde de gelijkmaker 
(10-10) wist te maken. Hoewel de 
Vinkeveners met dit resultaat al mi-
nimaal gedeeld kampioen zijn, was 
er van blijdschap niet veel te mer-
ken. Volgende week wacht de her-
kansing. Dan komt EKVA naar Vin-
keveen. Wanneer De Vinken er dan 
nog een schepje bovenop weet te 
doen en meer overtuigd is van de ei-
gen kwaliteiten, dan kan het kampi-
oenschap echt gevierd worden.



Regio - Het kon niet uitblijven natuurlijk, de reacties op het plan van een 
aantal inwoners en ondernemers om de Prinses Irenebrug met een viaduct 
te verlengen in het ‘Voorstel Langebrug Uithoorn’. Het onderwerp is uitge-
breid aangeroerd en verwoord in de krant van 22 februari jl. Maar ook de 
lokale politieke partij Ons Uithoorn heeft niet stil gezeten en heeft via haar 
website, Facebook en Twitter – buiten het voorstel Langebrug Uithoorn om 
– inwoners gevraagd om mee te denken met de invulling van het nieuwe 
dorpscentrum en vooral wat er met het doorgaande en lokale verkeer moet 
gebeuren. Zie het als een vorm van participatie waar ook het college van 
B&W, maar ook de andere politieke partijen in de raad, graag gebruik van 
maken om dit op gezette tijden uit te dragen als het zo uitkomt... “Op de op-
roep in deze krant om mee te praten over de in richting van het Dorpscen-
trum zijn 19 reacties binnengekomen. Dertien via Facebook, één via Twitter 
en verscheidene via email. De meest opvallende reactie kwam van de groep 
inwoners die via Gerard Troost het ‘Voorstel Lange Brug Uithoorn’ presen-
teerde,” laat fractievoorzitter Benno van Dam van Ons Uithoorn weten. Dat 
klopt en daaraan is recent ook aandacht aan besteed. “Gezien de reacties 
hebben ook wij het gevoel geslaagd te zijn in onze opzet om belangheb-
benden de gelegenheid te geven mee te laten denken bij dit onderwerp. 
Het college, daarin gesteund door een meerderheid in de raad, was immers 
van plan zonder enige vorm van participatie de plannen voor inrichting van 
het gebied uit te (laten) werken. Nu zijn er ook duidelijke geluiden van in-
woners die hun mening hierover geven.” De inhoud van de reacties laten wij 
hier (veelal) zonder commentaar de revue passeren. Op 5 april staat het on-
derwerp volgens de planning weer op de agenda van de gemeenteraad. Ons 
Uithoorn betrekt de binnengekomen reacties bij het bepalen van haar in-
breng bij de komende discussies!

Reacties
De opstellers van het ‘Voorstel Langebrug Uithoorn’ komen met een initia-
tief om de Irenebrug verhoogd door te trekken. Hiermee wil men twee be-
langen behartigen: bereikbaarheid van het dorpscentrum met de auto (ook 
voor doorgaand verkeer en landbouwverkeer) én het aaneen smelten van 
twee dorpshelften. NB.: Deze optie is ook gepresenteerd op Facebook (Lan-
ge Brug Uithoorn) en daar riep het plan ook negatieve reacties op (direct 
omwonenden zijn niet benaderd voor het geven van hun mening, willen geen 
beton voor hun slaapkamerraam, enzovoort.).
Wat betreft de overige reacties: veel pleidooien voor behoud Irenebrug, 
sommigen pleiten voor het weren van vrachtauto’s door middel van ver-
smalling of hoogtebegrenzer. Ook zijn er enkele pleidooien voor behoud 
marktplein, burgemeesterswoning en weekmarkt. Zie hierna voor de details 
die ons zonder naamsvermelding van de inzenders werden toegestuurd 
en integraal worden weergegeven. Het is door de redactie in een leesba-
re vorm gegoten.

Burgemeesterswoning
“Eerder heb ik mijn ongerustheid reeds kenbaar gemaakt over de plan-
nen, waarbij mijn oog gericht was op de voormalige oude in verval raken-
de burgemeesterswoning. Ik neem de vrijheid om mijn brief hierover met 
twee bijlagen mee te zenden. Ik ga er van uit dat slechts weinigen in de 
zittende raad hiermee bekend zijn.”

Sluipverkeer
“Ik vraag aandacht te besteden aan het toenemend sluipverkeer over de 
‘Aan de Molenvliet’, dat de laatste twee jaar enorm is toegenomen. Ik bedoel 
dan met name het groot aantal (dubbele) vrachtwagens, dat via de Amstel-
dijk, Aan de Molenvliet, Laan van Meerwijk richting de N196/Mijdrecht rijdt. 
Het idee om de Irenebrug af te sluiten voor met name vrachtwagens juichen 
wij enorm toe, maar we vragen ook oog te hebben voor dit ‘sluipverkeer’, 
dat bij afsluiting aankomt bij de kruising Laan van Meerwijk/N196 en ver-
volgens geen kant meer op kan. Dus afsluiten van de Irenebrug graag (be-
halve voor bestemmingsverkeer) en de Amsteldijk bij de Vrouwenakkerse-
brug afsluiten voor vrachtwagens.”

Leegstand
“Wij zijn voorstander van een dorpsplein en uitbreiding van de bestaande 
supermarkt AH. Deze is vaak erg druk en daardoor te vol. De overige win-
kels zijn voldoende, al wordt een groentewinkel wel gemist. De leegstand 
van winkelpanden op het Amstelplein en in het dorp is niet alleen hier een 
probleem en is lastig op te lossen. Misschien een idee om het gebruik in het 
bestemmingsplan wat breder te maken, bijvoorbeeld door een ruime ge-
mengde bestemming aan de panden te geven? Gezien het grote aantal ple-
zierboten in de zomer stellen wij voor de kade wat meer in te richten voor 
passanten/toeristen, zoals meer restaurants met terrassen. Dat nodigt uit 
tot meer bezoekers van de horeca.”

Veel reacties op plannen invulling dorpscentrum Uithoorn
Participatietraject van ‘Ons Uithoorn’ zet aan tot discussie

Confucius
“Doe iets aan de enorme bouwput (Confucius). Een mooi streven destijds, 
maar heb altijd het idee gehad, dat de ontwikkelaar eigenlijk toen al liever 
appartementen wilde. Daar verdienen ze toch het meeste aan. Het is ech-
ter een gegeven, dat er met name voor de pubers weinig of niets te beleven 
is in Uithoorn, dus een bioscoop zou een goede invulling zijn. Maar goed, 
geen exploitanten die dat aandurven. Realistisch zijn dus. Toch de wens 
voor de bibliotheek in het dorp. Ook hier weer een zeer ruime gemengde 
bestemming bestemd voor horeca (met overnachting zodat een hotel mo-
gelijk wordt), detailhandel, maatschappelijk en woningen op de bovenver-
dieping. Een hotel zou dan ook eventueel voorzieningen kunnen bieden aan 
de bootpassanten, zoals toilet en douches.”

Weekmarkt
“Ook deze neemt landelijk af; je gulden is ook daar tenslotte al lang geen 
daalder meer waard. Een weekmarkt heeft alleen overlevingskans als het 
aanbod groot is, dus zullen er een ruime plek en nieuwe marktverkopers 
gevonden moeten worden.”

Parkeren
“En dan het parkeren. Als de bestemmingen in het bestemmingsplan wor-
den herzien dan zal het aantal benodigde parkeerplaatsen (her)berekend 
moeten worden. Aan de hand daarvan dus de (te bouwen) parkeervoorzie-
ningen. Geldt ook voor uitbreiding van het Amstelplein. Ik ben 25 jaar werk-
zaam geweest in de ruimtelijke ordening en heb zeer veel ervaring in het 
opstellen van bestemmingsplannen.”

Participatietraject
“Ik ben het met Ons Uithoorn eens om nu al een participatietraject te star-
ten. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het maken van plannen. 
En het kan voorkómen dat er een richting wordt ingeslagen die later een 
niet gewenste richting blijkt te zijn. Bovendien lijkt het me niet zo ingewik-
keld om de mening van bewoners en ondernemers te vragen. Ik woon pas 
tien maanden in Uithoorn en heb nu al meegemaakt dat er zaken uit het 
winkelcentrum zijn verdwenen, zonder dat er anderen voor de in de plaats 
zijn gekomen: een schoenenzaak, Blokker, computerzaak e.d.. Ook staat er 
al sinds ik hier woon een groot pand leeg tegenover het Kruidvat. Door ver-
keer vanaf de oostkant van de Irenebrug te weren, zal het aanbod van klan-
ten m.i. alleen maar teruglopen. Wie gaat er nog zo een eind omrijden om 
naar het Amstelpein en het marktplein te komen. Zo uniek zijn die plekken 
nou ook weer niet. En Albert Hein zit overal.”

Treiterstoplichten
“Het doorgaande verkeer wordt op dit moment geregeld met behulp van z.g. 
‘treiter-stoplichten’, zoals iemand dat zo treffend uitdrukte in de krant. Het 
lijkt mij niet zo moeilijk om vast te stellen dat het wat het aantal voetgan-
gers en fi etsers betreft dat van de oversteekplaats gebruik maakt, echt niet 
om enorme aantallen gaat. En door het autoverkeer sneller te laten door-
stromen zullen deze niet bepaald worden gedupeerd! Nu springen de stop-
lichten voor het autoverkeer al op rood als ik in mijn eentje aan kom wan-
delen, terwijl er een veelvoud aan auto’s moet stoppen en weer optrekken! 
Leve het milieu! Nou, ik wacht wel een paar tellen meer. U ziet, ik heb mijn 
mening al gegeven, want waar gaat het helemaal om? Te simpel voor woor-
den, volgens mij. Laat de gemeente liever iets doen aan die afschuwelijke 
leegstaande kerk. Neem initiatieven. Vraag daar ook de mening van bewo-
ners over. En zet het bisdom onder druk!”

Via Facebook:

“De bezwaarprocedure voor dit gebied is nog (steeds) 
niet afgerond. (Intussen wel. Red.). Het lijkt nuttig om 
eerst het gedetailleerde advies van de (onafhanke-
lijke) bezwaarschriftencommissie, wat de gemeente al 
7 (zeven) weken onder de pet houdt, te kennen. Dan 
kun je, in tegenstelling tot wat de gemeente doet, over 
realistische mogelijkheden gaan nadenken!”

“Ireneburg versmallen en aanpassen voor alle verkeer 
m.u.v vrachtauto’s. Nieuwe brug is geen geld voor en 
N201 alleen is te kwetsbaar in spits voor verkeers-
aanbod. Brug voorzien van mooie in oog springende 
verlichting. Behouden van een markt ergens op ge-
schikte plek in Uithoorn. Snel duidelijkheid over kerk 
toekomst. Dorpshelften zoveel mogelijk aan elkaar 
smeden maar met verkeersmogelijkheid zoals aange-
geven. Zorg dat er een plein (Amstelplein of gelijk-
waardig) blijft. Supermarkten uitbreiden prima, maar 
zorg voor fraaie bouw, passend in oude dorp. Burge-
meesters woningbehouden en goede bestemming er 
aan geven.”

“Zeker brug open houden. De nieuwe N201 is veel te 
druk en als je naar Mijdrecht wil moet je erg omrij-
den. Alleen nu met het stoplicht bij het Kruidvat wat 
alleen maar op rood staat voor niks en niemand is 
het levensgevaarlijk. De auto’s staan her en der op 
de kruising bij de Laan van Meerwijk! Dat eerst maar 
eens opheffen!!!!”

“Zet nu eindelijk eens een hoogtebegrenzer op of bij 
de Irenebrug, eventueel te openen door de brandweer 
en dat scheelt je een heeeeele hoop verkeer dat er 
dan niet meer door kan, waarom moet ik dit verzin-
nen???”

“Het Masterplan was op basis van de uitgangspunten 
merendeels prima. Maar de uitvoering leek verkeers-
technisch nergens op. We hebben nu een eigen 
innovatiever ontwerp dat beter aan de eisen voldoet. Dat 
vraagt om open participatie van Gemeente Uithoorn en de 
Stadsregio.”

“Dé kans om doorgaand verkeer te weren! In samen-
werking met een goede ontwerper kan een ontwerp 
gemaakt worden dat het doorgaande verkeer weert en 
tegelijkertijd het centrum goed bereikbaar houdt.”

“Dé kans om de burgemeesterswoning te behouden 
en in de nieuwe plannen op te nemen. Een woning 
met historie voor Uithoorn. Een woning als belangrijk 
onderdeel voor behoud van historisch dorpscentrum.”

“Er kan in goed overleg met Amstelhoek, De Ronde 
Venen en Aalsmeer gewerkt worden aan innovatievere 
oplossingen dan er tot nu toe bedacht waren. Zowel 
bouwkundig als verkeerstechnisch.....”

“Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Kijk naar wat ze 
in Hoofddorp hebben gerealiseerd na het omleggen 
van de N201. Er zijn weinig automobilisten die richting 
Heemstede rijden en nu nog door het centrum gaan. 
Alleen de stoplichten aanpassen is niet genoeg!’

‘Laat de Irenebrug alsjeblieft open voor doorgaand 
verkeer. Het is nu al zo ongelofelijk druk op de nieuwe 
N201; als de Irenebrug wordt afgesloten dan wordt 
het verkeer een puinhoop!”

“Herinrichting gaat niet alleen over de brug maar ook 
over het winkelcentrum c.q. Gezondheidscentrum De 
Waterlinie. De Irenebrug moet (verkeersluw) open 
blijven voor toegankelijkheid vanuit Amstelhoek en 
betere bereikbaarheid van mijn praktijk. Tevens open 
als veilige route voor landbouwverkeer.”

“Vind ik ook. Brug openhouden!”

Via Twitter:

“Door de ontwikkeling van het Zijdelwaardplein 
lijkt mij een grootschalige aanpak van het Amstelplein 
niet aan de orde voor Uithoorn.”

Via e-mail:

Uitkomst discussie bij sportvereniging:
“iedereen is voorstander van het openhouden van onze 
Irenebrug voor alle verkeer (vrachtauto’s uitgezonderd). 
Het eerder ingenomen standpunt van de gemeente 
daarover begrijpt men niet. Verder vindt men de hui-
dige fasering van het verkeerslicht bij de oversteek van 
de Dorpsstraat een vorm van ‘weggebruikers pesten’. 
Argumenten voor openhouden brug zijn o.a. een extra 
mogelijkheid om gemeente uit/in te rijden, Amstelhoek 
te bezoeken, Amstelhoekers zijn noodzakelijk voor win-
kelnering hier, nieuwe N201 in spits vaak nu al bottle-
neck door fi levorming en belasting etc, etc. Gepasseerd 
station?”

Tot zover de reacties die Ons Uithoorn aan deze krant toestuurde en 
waarvan wij meenden er goed aan te doen deze kenbaar te maken. Dit 
om te laten zien dat een andere invulling van het dorpscentrum en zaken 
rond de Prinses Irenebrug niet alleen in politieke kringen spelen, maar ook 
bij veel inwoners hun belangstelling hebben en dit hierbij laten merken.
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