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Koks gezocht

Zonnehuisgroep tekent voor
een goede ouderenzorg
De Ronde Venen - Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA) blijft het
voor kwetsbare ouderen met een
(lichte) zorgvraag mogelijk maken
om beschermd te blijven wonen in
hun eigen vertrouwde omgeving
(thuis), zelfstandig in de nabijheid
van een zorginstelling (De Kom) of
binnen een zorginstelling (Gerardus Majella en Zuiderhof). Op de
plaats waar ooit Nieuw Avondlicht
stond in Mijdrecht wordt op termijn
nieuwbouw gepleegd en verschijnt
‘Zonnehof Mijdrecht’ op die plaats.
In dit geval in de vorm van een ultramodern gebouw waar mensen
die langdurige zorg nodig hebben,
kunnen wonen. In de volksmond
heet dat een ‘verpleeghuis’ maar alom wordt die benaming steeds vaker gezien als ouderwets. De pro-

fessionele behandeling en de ambiance van de woonlocatie zijn
van dien aard dat beter gesproken
kan worden van een ‘klinisch geriatrisch wooncentrum’, maar dat
ligt niet zo lekker in het gehoor. Er
is sinds 1 januari 2015 wel het een
en ander veranderd in de zorg door
de intrede van de Wet Langdurige
Zorg (WLZ) en het afschaffen van
de overheidsfinanciering. Locatiemanager Netty van der Kaa en bestuurssecretaris Petra van Werkhoven van de Zonnehuisgroep gaven
op ons verzoek uitleg wat die veranderingen zoal inhouden. “Er zijn nog
steeds twee zorgcentra van de Zonnehuisgroep in De Ronde Venen. In
Zuiderhof worden uitsluitend mensen opgenomen met lichamelijke
klachten onder zorgindicatie ZZP4

somatiek en ZZP6. In Gerardus Majella zijn dat mensen met psychogeriatrische klachten. Het blijven beide verzorgingshuizen tot het moment dat er verhuisd gaat worden
naar Zonnehof Mijdrecht; dat wordt
dan een verpleeghuis,” vertelt Netty. “Op 1 januari dit jaar is de Wet
Langdurige Zorg in gegaan. Daarbij zijn de ZZP-indicaties vervallen.
Maar bij mensen die hem al hadden
blijft dat nog zo. Om echter intramuraal te worden opgenomen als men
24 uur intensieve zorg moet krijgen
is een WLZ-indicatie nodig. Nadeel
is dat sinds 1 januari het veel minder makkelijk is geworden om daarvoor in aanmerking te komen,” vult
Petra aan.
(Vervolg elders in deze krant)
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Prinses Irenebrug beetje
van slag?

KORT NIEUWS:
De Ronde Venen - Bij het
woord ‘kok’ denk je aan iemand die de hele dag professioneel achter een groot fornuis
staat en daar ingewikkelde recepten bereidt. Dat is één uitleg van het woord kok. Daarnaast zijn er ook vele andere
koks, zoals bijvoorbeeld gewone huis-, tuin- en keukenkoks.
Eigenlijk iedereen die wel eens
achter een fornuis staat is een
kok. De een is daar wat handiger en creatiever mee dan de
ander, de een vindt het leuker
dan de ander maar toch ben je
een kok. Zulke mensen zoeken
zij nu. Zij, dat is de kookploeg
van het Johannes Hospitium in
Wilnis. Zij zijn met z’n zeventienen. Veel? Dat lijkt maar zo. Er
wordt elke dag vers gekookt,
ook in het weekend. En als je
om de week kookt, dan heb je
al 14 koks nodig. Maar er zijn er
altijd wel een paar met vakantie, ziek of die om andere reden
niet regelmatig kunnen koken.
Uitbreiding van de kookploeg
is dus gewenst. En met hoe
meer zij zijn, des te gemakkelijker kunnen de kookdiensten (ook in het weekend) verdeeld worden. Dan hoeft iedereen zo eens in de zes of zeven
weken een zaterdag of zondag
voor zijn of haar rekening nemen en doordeweek invallen
waar nodig. Dat is toch niet teveel gevraagd? Afhankelijk van
de trek van de bewoners maak
je de ene keer wat soep, kleine hapjes en een toetje of soms
een volwaardige maaltijd. Bij
de kookploeg van het Johannes Hospitium kun je je creativiteit kwijt. Niet zo creatief?
Ook geen probleem. Een lekkere eerlijke maaltijd koken voor
de bewoners geeft al heel veel
voldoening. Kom maar eens
praten. Mail naar info@johanneshospitium.nl of bel voor een
afspraak 0279230290 en vraag
naar Wilma Weidgraaf.
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Succesvolle economische
handelsmissie China voor Walraven
Mijdrecht - Op 24 en 25 maart jl.
heeft Walraven deelgenomen aan
de multisectorale economische handelsmissie in Shanghai (China). Het
doel van deze missie was o.m. de
bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking. Er zijn goede
contacten opgedaan en verschillende overeenkomsten getekend. De
reis naar China stond in het teken
van de verdere versterking van de
diplomatieke en economische banden tussen Nederland en China. Nederland is binnen de Europese Unie
de tweede handelspartner van Chi-

na. In 2013 bedroeg de handel tussen beide landen zo’n 40 miljard euro. Minister-president Mark Rutte
en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, waren ook bij deze reis aanwezig. Walraven is sinds 2012 actief met een
verkoopvestiging in China. Vanuit
de vestiging In Shanghai verzorgt
het team de volledige engineering
en ondersteuning voor toonaangevende projecten. Momenteel werkt
het team aan het Shanghai Disney
Resort. Naast een brunch met de
Consul General en een presentatie over zakendoen in China op 24

maart, was er een speciaal diner met
Mark Rutte en de complete delegatie op 25 maart. Vanuit Walraven waren CFO Joop Standaert, Stan Zhu,
Fei Peng en Aram Plans aanwezig,
evenals twee gasten vanuit Changshu. Tijdens dit diner werden verschillende overeenkomsten getekend, waaronder twee met Walraven
onder begeleiding van minister-president Mark Rutte. Met de economische handelsmissie heeft Walraven
zich kunnen profileren, zijn er goede contacten opgedaan en is er een
goede aansluiting gevonden bij het
Nederlandse consulaat.

Uithoorn/Amstelhoek - De Prinses Irenebrug heeft kort geleden
een ‘grote onderhoudsbeurt’ ondergaan. Toegegeven, het ziet er allemaal weer netjes uit. Maar hoe
zit het met de elektrische installaties? Is daar ook wat aan gedaan?
Woensdagmiddag 1 april- en dat is
geen grap – werd kennelijk geoefend met de brug in het open- en
dichtgaan.
Dat opengaan ging maar moeizaam. Bovendien bleven de (dubbele) rode lichten voor het vaarverkeer branden. Een bewoner aan
de Mennonietenbuurt constateerde
dat de brug nadien maar niet naar
beneden wilde. Uiteindelijk kreeg
de brugwachter het toch voor elkaar, maar dat ging heel langzaam
en moeilijk alsof de brug er geen
zin in had. Het verkeer stond toen
al zo’n 20 minuten te wachten. Toen
de brug uiteindelijk weer met moei-

te gesloten was duurde het nog geruime tijd alvorens de slagbomen
weer omhoog gingen. Die hadden
kennelijk ook last van ‘opstarten’. Dit
bericht kon worden onderschreven
omdat de redacteur van deze krant
toevallig ook voor de brug stond te
wachten. De vraag rijst in hoeverre het onderhoud van de installatie
hier debet aan is, dan wel dat alles
eerst weer even moet ‘indraaien?’
Of is het geheel ‘van slag?’ Mocht
dit nu vaker gaan voorkomen dan is
er straks wel een probleem als het
vaarseizoen is begonnen en de brug
vaker open en dicht moet. Dan zullen verkeersdeelnemers er veel last
van ondervinden. Maar misschien is
het slechts een incident? Even afwachten hoe het de volgende keer
in het écht gaat als de brug voor
een schip open moet. En anders is
het weer tijd voor een onderhoudsbeurtje…

Te huur: Werken uit de
gemeentelijke kunstcollectie
De Ronde Venen - Met een kleine,
eenmalige tentoonstelling gaat op
zondagmiddag 12 april de Kunstuitleen De Ronde Venen (KuRVe) van
start. Inwoners en bedrijven kunnen
via KuRVe werken uit de gemeentelijke kunstcollectie lenen. De openingsexpositie is voor iedereen toegankelijk. De gemeente De Ronde Venen beschikt over een grote kunstcollectie. Die van de voormalige gemeente Abcoude, in 2011
met het ‘oude’ De Ronde Venen gefuseerd tot de huidige gemeente, is
onlangs geïnventariseerd. Op basis hiervan hebben deskundigen
een kerncollectie samengesteld die
via de uitleen voor het publiek beschikbaar is. Het gaat om 62 schilderijen van zeer uiteenlopende aard.
Ze zijn de creatieve producten van
in totaal negen schilders, van wie
het merendeel inmiddels is overleden. Allen van hen hebben gedurende hun leven enige tijd in Abcoude
gewoond. Of wonen daar nog, zoals
kunstenaar Koos Haykens, de maker
van acht werken uit de collectie. Ook
Gozen Doorn (1928-1999), Jan van
Evelingen (1923-2008) en Jan Vluggen (1941-2009) zijn, met elk meer
dan tien schilderijen, goed vertegenwoordigd in de verzameling.

gen vijf euro per maand. De uitleen
van de werken gebeurt via de website www.kurve.nl. Het merendeel van
de schilderijen heeft Abcoude verworven via de BKR-regeling. Deze
in 1987 afgeschafte Beeldende Kunstenaars Regeling verschafte kunstenaars een inkomen. In ruil daarvoor leverden zij kunstwerken.
Eenmalige expositie
Een selectie uit de schilderijen die
KuRVe uitleent, is zondag 12 april
tussen 12.00 en 17.00 uur te bezichtigen in het Viscentrum aan de Molenweg 19 in Abcoude. Inwoners en
bedrijven zijn van harte uitgenodigd
voor deze eenmalige tentoonstelling.
KuRVe gaat op den duur ook kunstwerken uitlenen uit de collecties van
de andere gemeenten die zijn opgegaan in De Ronde Venen. Op welke
termijn is nog niet bekend.

Uitleen via website
Inwoners en bedrijven binnen en
buiten De Ronde Venen kunnen de
schilderwerken lenen. De minimale
uitleentermijn is drie maanden, het
maximum een jaar. De kosten bedra-

Lezing over Natuurverbinding
Groot-Wilnis Vinkeveen in uitvoering
Vinkeveen - In het kader van het
gebiedsconvenant Groot Wilnis-Vinkeveen 2010-2020 wordt o.a. gewerkt aan de realisatie van de natuurdoelen in het gebied rond Wilnis
en Vinkeveen. Na een periode van
voorbereidingen, overleg, verwerven en vrij ruilen van de benodigde
gronden zijn in het afgelopen jaar
verschillende concrete stappen gezet. Via verschillende deelprojecten
komt langzaam de realisatie van een
doorgaande natuurverbinding in
zicht. Onderdelen zijn recent uitgevoerd of zijn in uitvoering: de agrariers uit het gebied spelen hierbij een
grote rol. Voor andere deelprojecten
is de uitvoering in het komende jaar
gepland of worden voorbereidingen

getroffen om in 2016 de uitvoeringswerken te realiseren. De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft samen met de milieuverenigingen de
Groene Venen, IVN Ronde Venen
en Uithoorn en Stichting De Bovenlanden het initiatief genomen om
de heer Terlouw van Buitengewoon
groenprojecten, die in de afgelopen jaren bij verschillende deelprojecten nauw betrokken is geweest,
uit te nodigen om een presentatie
te verzorgen. De heer Terlouw werkt
in opdracht van Gebiedscommissie Utrecht-West aan de inrichtingsplannen voor natuurontwikkeling.
Tijdens een presentatie op woensdag 22 april, aanvang 20.00 uur in
het dorpshuis De Boei in Vinkeveen

zal de heer Terlouw ons nader informeren over de stand van zaken,
de gerealiseerde inrichtingsmaatregelen en de plant- en diersoorten waarvoor de verbinding een rol
kan gaan vervullen. Van noord (Vinkeveense Plassen, ecoduct onder de
A2, Loosdrechtse Plassen) naar zuid
(Nieuwkoopse Plassen, Wilnisse Bovenlanden) wordt het gehele gebied
doorlopen en de stand van zaken,
behaalde resultaten en in voorbereiding zijnde ontwikkelingen op het
gebied van natuur doorgenomen.
Naast de leden van de organiserende verenigingen is eenieder die geinteresseerd is in de uitwerking van
het convent van harte welkom de
avond te bezoeken.
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Wordt uw kind voldoende
uitgedaagd op school?
Regio - De kenniseconomie, de verdere digitalisering van onze samenleving, de toenemende internationalisering en wereldburgerschap. Zomaar een greep uit het assortiment
waar onze kinderen op moeten worden voorbereid, zodat zij straks kunnen meedraaien in en een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de
maatschappij. Hoe kun je bijblijven,
plezier blijven houden in leren en bovendien jezelf blijven onderscheiden in
een maatschappij die zich zo snel ontwikkelt?
Met enkel goede cijfers voor de vakken taal en rekenen, zijn onze kinderen onvoldoende voorbereid. Net zo
belangrijk zijn kwaliteiten als persoonlijk leiderschap, zelfkennis, creativiteit
en het vermogen om te kunnen samenwerken. Het onderwijs moet kinderen hierin uitdagen en stimuleren
om het beste uit zichzelf te halen. Dat
betekent onderwijs op maat met voor
elk kind persoonlijke leerdoelen.
Florencius
Vanuit deze overtuiging is Basisschool
Florencius anno 2008 gestart in Het
Gooi en al snel volgde een uitbreiding
in de gemeente Amstelveen. Dat er
een groeiende behoefte vanuit ouders
is ontstaan naar een dergelijke aanpak, is gebleken. In 6 jaar tijd is Florencius uitgegroeid van één school met

vier leerlingen, naar 2 vestigingen en
een huiswerkinstituut met gezamenlijk 100 leerlingen. Peter van Kranenburg, directeur Florencius: “We merken dat we in een grote behoefte voorzien. Bij ons wordt ieder kind op zijn
of haar eigen talenten en aandachtspunten aangesproken. Door met kleine groepen, specialisten en vakdocenten te werken, sluiten we beter aan op
de individuele onderwijsbehoeftes van
ieder kind, waardoor kinderen tot bloei
komen.”
Tweetalig onderwijs
Vanaf augustus 2015 gaat Florencius
ook tweetalig onderwijs als optie aanbieden. De kinderen krijgen 30% van
de tijd in het Engels les. Een native
speaker is aangetrokken om deze lessen te verzorgen.
Ouders krijgen dus de keuze voor een
Nederlands curriculum of een tweetalig curriculum, aldus Van Kranenburg.
Open avond
Mocht u geïnteresseerd zijn in Florencius, op maandagavond 20 april a.s. is
er een open avond van 18.00 tot 21.00
uur. U kunt de school bekijken en er
worden verschillende presentaties
verzorgd. U kunt zich hiervoor via de
site aanmelden.
Florencius, De Savornin Lohmanlaan 2
Amstelveen

3JS in ‘Bronnen Unplugged’
Regio - 27 Februari cancelde gitarist Jaap Kwakman voor het eerst
een voorstelling van de 3JS, omdat
hij ziek was. In de pers verkondigde hij dat de inhaalshow dan wel de
beste zou worden van de tour. PR
medewerkster van het Crown Theater legt hem dit voor. Jaap begint te

lachen en zegt: “Jullie marketingteam is goed op de hoogte! Wat ik erover kan zeggen is dat wij het natuurlijk bijzonder vervelend vonden
dat mensen die een kaartje hadden
gekocht, voor een dichte deur kwamen te staan. We gaan dan ook alles geven om dat leed te verzachten.

Veensteker verlengt
sponsoring bedrijventoernooi
De Ronde Venen - Sinds 2006
sponsort het populaire restaurant
De Veensteker het Veensteker Bedrijventoernooi van volleybalclub
Atalante, ook dit jaar zijn ze weer
van de partij en kan de Vinkeveense club een mooie afsluiting van het
seizoen organiseren.
Op vrijdag 24 april staat het mix
toernooi gepland, teams van minimaal 6 spelers kunnen zich aanmelden voor het niveau gezellig (voor
voornamelijk recreatieve spelers)
of sportief voor teams met een me-

rendeel aan sporters/volleyballers.
Bij voorkeur staan 2 dames in het
veld, dat is geen eis, maar wel gezellig natuurlijk. Max 16 teams kunnen meedoen, het toernooi start ongeveer 19:00 tot 22:30u. Deelname
is 30 euro per team. Inschrijven via
Annemarie Bakker: mail naar pr@
vv-atalante.nl met teamnaam, captain en niveau.
Afgelopen donderdag speelden een
aantal liefhebbers van Atalante het
jaarlijkse 3 tegen 3 beach toernooi
in de beachhal in Aalsmeer. Toch

En het voordeel is dat we in
Aalsmeer een van de laatste voorstellingen van onze tour spelen.
Naarmate deze vordert spelen we
steeds losser en gaat het meer vanzelfsprekend. We garanderen dan
ook een heerlijke avond en zetten
een extra tandje bij. Dat beloof ik”.
Jaap zegt aan de telefoon dat geen
enkele show van de tour hetzelfde is. “Het hangt af van de zaal en
de plek waar we spelen. Het repertoire staat vast, maar de interactie
met het publiek is natuurlijk wisselend. We hopen overigens op volle
zalen, maar het valt wel op dat dat
tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is. Het aanbod is enorm.
Wijzelf doen al twee verschillende
per jaar. En mensen die denken dat
ze hetzelfde voorgeschoteld krijgen, hebben het mis. Het is iedere keer anders. We zijn net in Los
Angeles geweest, gaan binnenkort naar Beiroet en hebben afgelopen jaar ook nummers in Frankrijk geschreven. We komen derhalve steeds met iets nieuws.” De voorstelling Bronnen Unplugged duurt
twee maal een uur. Wil jij erbij aanwezig zijn op donderdag 16 april

om 20:00 uur? Dat kan! Er zijn nog
kaarten. De reguliere prijs is € 27,50.
Op
www.crowntheateraalsmeer.
nl zijn ook arrangementen te vinden. Bij het ‘all you can eat’-restaurant Eetze bijvoorbeeld vanaf €
38,00 Kaarten zijn tevens verkrijgbaar bij Espago in de Ophelialaan,
Het Boekhuis in de Zijdstraat, Primera op het Poldermeesterplein of
een uur voor aanvang aan de kassa
van het Crown Theater aan de van
Cleeffkade 15. Na de show nemen
Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jaap
de Witte uitgebreid de tijd voor hun
bezoekers. Volendammer Jan tot
slot: “We nemen ook ons ‘winkeltje’
mee. Hierin zitten dvd en cd’s én natuurlijk onze nieuwe singel. Mensen
moeten gewoon komen. Bronnen is
een interessante muzikale reis door
de muziekgeschiedenis in het algemeen.” Zijn collega Jaap vult aan:
“We gaan knallen! En na afloop mag
je natuurlijk met ons op de foto, delen we handtekeningen uit en drinken gezamenlijk een borrel met de
mensen.” Binnenkort zullen de 3JS
te zien zijn in het populaire tv-programma ‘De Winter Voorbij’ bij de
NPO.

weer een hele ander tak van sport
vergeleken met het indoor volleybal. Na de eerste ronde was het
in de finalepoule het team van Robert, Saskia en Denise dat op punten achter de komma de eerste prijs
wegkaapte net voor de neus van
Brent, Bas en Irma. Derde werden
Han, Daan en Judith.

Feddema (0297-287952) óf door
een mail te sturen naar Annemarie (pr@vv-atalante.nl) met teamnaam, captain en poule ‘recreanten’ of ‘superrecreanten’. Minimaal
6 personen, bij voorkeur 2 dames in
het veld. Op twee niveaus wordt gestreden om de wisseltrofee: het recreatie toernooi is voor een gezellig
dagje sportief bezig zijn, het Super
recreanten toernooi voor teams met
volleybalervaring. En het springkussen voor de kids halen we natuurlijk
ook weer van stal.
Voor deelname vrageze 30 euro
per team, op de toernooidag te voldoen. Twee weken vantevoren sluit
de inschrijving en wordt het programmaboekje gepubliceerd en
aan de captains gestuurd.

En dat de jaarlijkse toernooien van
Atalante gezellig bezocht blijven
worden bewijst wel het enige echte gras volleybaltoernooi in de Ronde Venen: editie 27 van het Assuline Turfstekerstoernooi staat gepland op zondag 7 juni van 10:00u
tot ca 16:30u op de korfbalvelden
van De Vinken.
Aanmelden kan telefonisch via Han

3x 1ste plaats voor CSW voetbalmeiden

ME1, MD2 & MC1 winnen
toernooi bij Roda’23
Wilnis - Afgelopen zaterdag 4 april
2015 was er geen speelronde in de
KNVB competitie, daarom namen er
3 meidenteams van CSW deel aan

het ochtendprogramma van het meidenvoetbaltoernooi bij Roda’23 in
Bovenkerk. De ochtend begon koud
en nat, maar het ontvangst op deze

koude ochtend was goed geregeld
door Roda’23. Een warm ontvangst
met voor alle teams krentenbollen, appels en heerlijke chocolade

Weidevogels kijken in de polder
ten noorden van Uithoorn
Regio - Op dinsdagavond 21 april
gaan wij van de Groengroep weidevogels kijken, met de fiets, langs de
Middenweg in de Bovenkerkerpolder en in de natuurgebiedjes langs
de nieuwe N201. De Middenpolder
is dichtbij Uithoorn de beste plek om
weidevogels te bekijken. Het is een
kaal stuk polder tussen Uithoorn en
Amstelveen. De waterstand wordt
kunstmatig hoog gehouden en de
boeren zijn heel weidevogel vriendelijk bezig. Je ziet dan ook overal
grutto’s, kieviten, graspiepers, kwikstaarten en nog veel meer moois
baltsen en foerageren. Zelfs watersnippen laten zich hier regelmatig horen. Ook de nieuw aangelegde
plassen langs de N201 is het in deze

periode een eldorado voor watervogels. Je kunt hier alles op je gemak
vanaf het nieuwe fietspad bekijken.
Al met al prima plekken om eens op
een avond te bezoeken. Een telescoop nemen wij mee, om u de vogels goed te laten zien. Wij vertrekken, met de fiets om 19.00 uur vanaf de Churchillflat. Neem een verrekijker en voldoende warme kleding
mee want het kan best fris zijn zo
in de open polder. We zijn dan terug
als het echt donker begint te worden. We gaan op de fiets omdat het
anders op een avond te lang duurt
om de goede vogelplekken te bereiken. Laat u verrassen door zoveel
verschillende soorten zo dichtbij!
Aanmelden niet nodig.

TTC de Merel houdt op
zondag 12 april open dag

De Ronde Venen - Zondag 12 april
houdt TTC de Merel weer een open
dag. Hebt u een racefiets en wilt u
meer gaan fietsen? Misschien wel in
groepsverband?

Vogelexcursie Scharrelkids
Regio - Onder de naam Scharrelkids biedt IVN De Ronde Venen &
Uithoorn vier keer per jaar een excursie aan voor kinderen van 8-12
jaar. Op 18 april gaat de excursie
naar de Waverhoek. Daar verwachten we veel soorten watervogels te
zien: slobeenden, smienten, wintertalingen, ganzen en ook grutto’s en
kieviten. Maar…wat is er nou zo bijzonder aan vogels? Waarom komen
bepaalde vogels juist hier voor?
En…wat is het verschil tussen een
donsveer en een dekveer? Ben je
nieuwsgierig en heb je vragen? Ga

mee! We verzamelen om 14.00 uur
op het parkeerplaatsje van het natuurgebied “de Waverhoek” aan
de Botsholsedwarsweg, ongeveer
200 meter vóór de kruising met de
Hoofdweg in Waverveen. Om 16.00
uur kunnen ouders hun kinderen
weer ophalen. Advies: trek warme
kleding en stevige schoenen aan.
Neem een verrekijker mee als je die
hebt. De excursie is voor IVN-gezinsleden gratis. Niet-leden betalen
2.50 euro. Graag aanmelden vóór 13
april per e-mail bij: pbetlem@casema.nl

Kom dan naar de open dag van TTC
de Merel op zondag 12 april. Iedereen is welkom. Jong en oud, mannen en vrouwen, hardrijders en recreatieve fietsers, voor iedereen is

er een geschikte groep om mee te
fietsen. Hebt u nog geen helm? De
Merel heeft helmen beschikbaar om
te lenen. TTC de Merel, de fietsvereniging in De Ronde Venen, wil het

paaseieren. Eerst maar eens aftrappen. CSW ME1 speelde in een poule
met 4 andere verenigingen. Op een
half veld werd met een zevental gespeeld en na de wedstrijdjes van 20
minuten ging het eindsignaal van de
jeugdscheidsrechters en kon de verdeling van de punten worden opgemaakt. Na een gelijkspel in de eerste
wedstrijd, werd door CSW ME1 alle andere wedstijden winnend afgesloten. Met 10 punten uit 4 wedstrijden kon dat maar één ding betekenen: een prachtige 1ste plaats! CSW
MD2 moest het, net als in de competitie, uitsluitend opnemen tegen
MD1 elftallen. Er werd met veel enthousiasme gevoetbald en door het
goede samenspel was het genieten
langs de kant. Met twee overwinningen en een strijdvol gelijkspel waren
de speelsters super blij dat ook zij de
1ste plaats in de wacht hadden gesleept. CSW MC1 wilde hier natuurlijk niet bij achterblijven en gaven in
de eerste wedstrijd van 25 minuten
hun visitekaartje af met een overtuigende 5-0 overwinning. De andere MC-elftallen moesten ook hun
meerdere erkennen in dit elftal. Met
drie keer winst op rij werden ook
zij winnaar van hun poule! De CSW
meiden hebben een geweldig visite
kaartje afgegeven door alle 1ste prijzen van het ochtend toernooi in de
wacht te slepen! CSW ME1, MD2 &
MC1 konden ieder met de grootste
beker terugreizen naar Wilnis. En de
heerlijke paaseieren werden na afloop in rap tempo opgesnoept. Maar
ze hadden het (h)eerlijk verdiend.
Het was weer een gezellige en geslaagde voetbaldag.
toerfietsen in groepsverband meer
populair maken, daarom houden wij
open dag.
Bezoekers aan de open dag krijgen
informatie van ervaren toerfietsers
over de vereniging, ze krijgen tips
over het racefietsen en het fietsen
in groepsverband. Daarnaast geeft
de vereniging de mogelijkheid vrijblijvend mee te fietsen in een groep
ervaren toerfietsers.
Tijd
De open dag wordt gehouden op
zondag 12 april en begint om 8.30
uur. U wordt ontvangen met een
kopje koffie, waarna er rond 9.00
uur 3 groepen zullen vertrekken.
Ook na afloop van de rit krijgt u iets
te drinken aangeboden.
Groep 1 rijdt 60 km met een snelheid van ongeveer 30 km/uur,
Groep 2 rijdt 50 km en zal ongeveer
27 km/uur aanhouden,
Groep 3 rijdt 50 km met een snelheid rond 25 km/uur.
Locatie
Eetcafé de Schans, Uitweg 1 Vinkeveen. Elke zondagochtend is er een
fietstocht in groepsverband. Elke
donderdag fietst er een seniorengroep. In de zomertijdperiode wordt
ook op woensdagavond in groepsverband gefiets.
Kijk voor informatie over de fietsvereniging op de website: www.ttcdemerel.nl
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
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Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

Zaterdag Turkse braderie
Mijdrecht - De braderie van de
Turkse Stichting Hakyol is in de
loop der jaren in de Ronde Venen
een begrip geworden. Deze braderie wordt sinds 2005 in het gebouw
van Hakyol gehouden. In het begin
wisten de inwoners van de Ronde
Venen niet wat ze konden verwachten. De meeste mensen waren weleens in Turkije op vakantie geweest
en wisten wel wat baklava, Turkse thee of Turkse pizza was (lahmacun), maar eigenlijk hadden ze
geen idee wat bijvoorbeeld gevulde druivenbladeren of engelhaartjes waren totdat ze op deze braderie waren geweest. Deze en andere
typisch Turkse hapjes en lekkernijen
zullen ook weer op deze dag worden verkocht. Daarnaast zal er döner met Turks brood verkocht worden. Inmiddels kan er gezegd worden dat de Hakyol braderie vaste
klanten heeft. Hakyol zet zich geregeld in voor goede doelen, zowel
in binnen- als buitenland. Dit jaar is
er een verzoek gekomen van Dr. Ingenieur Hamam, mede initiatiefne-

mer tot het realiseren van het gebouw van Hakyol, om een steentje
bij te dragen aan het neerzetten van
een gebouw in Somalië. Dit gebouw
komt op een grondstuk van 10.000
m2 te staan. Het wordt een multifunctioneel gebouw met een school,
ziekenhuis, kinderopvang, verzorgingshuis en opvang voor weeskinderen.
Hakyol zal een gedeelte van de opbrengst aan dit multifunctioneel gebouw doneren. Voor de mensen die
nooit de gelegenheid hebben gehad om deze braderie cq. open dag
te bezoeken, is het nu een uitgelezen kans. Zo kunt u een rondleiding krijgen, meer te weten komen
over de Turkse gemeenschap en informatie vragen over de actie voor
Somalie. Heeft u inmiddels door het
lezen van dit stukje trek gekregen,of
bent u gewoon nieuwsgierig geworden, kom dan op zaterdag 11 april
a.s. tussen 10.00 en 17.00 uur naar
Grutto in Twistvlied. Wij heten u alvast van harte welkom, ho€geldiniz.

Huiskamerconcert met
verhalen in Vinkeveen

De Ronde Venen - Dit voorjaar is
er een nieuwe muzikale verhalenavond met Elza Vis, verhalenvertelster en Letta van Maanen, pianiste. Het huisconcert met verha-

Mijdrecht - Met als titel “The Colours of an Organ” is er op zaterdag
18 april a.s. om 20.00 uur een concert in de Janskerk te Mijdrecht. De
organist Dirk Jan Warnaar zal dan
het monumentale Bätz orgel bespelen en de vele klankkleuren laten horen die het rijk is. Er is een
groot verschil tussen het gebruik
van het orgel bij de erediensten en
b.v. de klassieken uit de orgelliteratuur. Hoewel niet gelijk verwacht
kan ook populaire muziek prachtig
worden vertolkt op het orgel. Al deze klankkleuren, en misschien nog
wel meer, gaan allemaal langskomen in dit concert waaraan ook
wordt meegewerkt door Dick van
Vliet die de dwarsfluit en cajon zal
bespelen en de Mijdrechtse zanger Jeroen Molenaar. Het orgel in
de Janskerk is een bijzonder orgel,
gebouwd in 1842 door de vermaarde orgelbouwers dynastie Bätz. De
veelzijdigheid van dit instrument
kan worden ervaren in dit concert
waar naast muziek voor orgel, voor
orgel en fluit, ook de mooiste popballads zullen klinken, bewerkt voor
orgel, piano, cajon en zang. Een
programma voor zowel jong als ouder. Dit concert is de eerste in een
serie waarin de Concertcommissie
Bätz orgel Mijdrecht vernieuwingen
door gaat voeren zoals een iets langer programma met een pauze. Er
wordt een bescheiden entree geheven maar er is dan wel een gratis kopje koffie of thee bij inbegrepen. Zo zijn er nog wel een aantal
plannen welke het nog aantrekkelijker moeten maken om deze concerten te bezoeken.

Tribune school stort in

Paasviering Kon. Julianaschool
Wilnis - Woensdagavond vierden we
met alle kinderen van de Kon. Julianaschool Pasen in de kerk. De kerk
zat vol met ouders, opa’s en oma’s
die dit samen met ons en de kinderen mee wilden vieren. Het thema
van deze Paasviering was “Nieuwsgierig”. De kinderen hoorden via een
‘journalist’ wat er met Pasen in Jeruzalem gebeurde. De journalist interviewde diverse mensen die ermee te
maken hadden: Thomas, Maria, Jo-

zef, Pilatus en Malchus. Ook zongen alle groepen een mooi paaslied voorin de kerk. En dit jaar was
er ook een muziekgroepje samengesteld dat onder begeleiding van
een ouder en oud-leerling prachtig speelde! De muziek was speciaal voor deze avond geschreven. De
jongste kinderen van de school beeindigden de bijeenkomst met een
prachtig dankgebed. We kijken terug op een bijzondere Paasviering!

Vinkeveen - Tijdens een optreden
van de musical van groep 8 stort
de tribune in. Verschillende aanwezigen raken hierbij gewond. Tante Leen ziet het gebeuren, wil wegrennen en struikelt over haar eigen
voeten. Zij heeft een hoofdwond en
haar bovenarm gebroken. Ome Jan
komt onder de tribune vast te liggen
met zijn onderlichaam en raakt in
shock. Piet zit op de 3e rij, valt voorover en breekt zijn val met zijn linkerarm. Hierdoor raakt zijn schouder uit de kom. Hij maakt zich erg
bezorgd over Marianne, zijn vrouw.
Marianne is eveneens van de 3e rij
gevallen maar blijft liggen. Er komt
bloed uit haar oor en bij aanraken
kreunt ze, maar ze blijft bewusteloos. Karel verzwikt bij het wegrennen zijn enkel. Ron valt 3 meter naar
beneden en breekt zijn been, mogelijk heeft hij ook bekkenletsel. Edwina zat halverwege de tribune; is met
haar ribben op de tribune geval-

len en moet even op adem komen.
Na verloop van tijd krijgt zij het benauwder en geeft bloed op. Gelukkig is Annie ook aanwezig. Zij heeft
alles zien gebeuren en gaat op zoek
naar hulp. In het EHBO-gebouw is
hulp aanwezig en toevallig hebben
de leden het eerste gedeelte van
de les informatie gehad over triage. Het is toch wel even slikken als
je ineens geconfronteerd wordt met
meerdere slachtoffers, maar de leden van EHBO-vereniging Lucas
sloegen zich er goed doorheen. Alle slachtoffers zijn waar mogelijk, ter
plaatse geholpen en afgevoerd naar
het ziekenhuis.
Ook Annie kreeg nog wat extra zorg
daar zij zo in paniek was zij ging hyperventileren. Een leuke en leerzame oefening die door de kaderinstructeur Anke in elkaar was gezet
en waarbij de leden van de EHBOvereniging Lucas weer een hoop
geleerd hebben.

Paasfeest op de Antoniusschool
De Hoef - Tien uur in de ochtend
vertrokken alle kinderen en vele ouders naar de kerk en was er een korte viering met als thema “Opbloeien”. De PowerPoint van een prentenboek over het paasverhaal werd
verzorgd door groep 7/8. Het kinderkoor onder leiding van Julia en
Anno zong leuke paasliedjes. Doordat de liedjes in alle groepen geoefend waren, hoorde je het gezang
tot ver over de dijk! Voor de groepen 1 t/m 4 werd een spelletjescircuit in paassfeer georganiseerd. De
kinderen werden begeleid door de
leerlingen van groep 7 en 8. Om 12
uur begon de paaslunch voor deze

groepen. Elk kind had een leuk versierde paasdoos met een lunch voor
een ander kind gemaakt.
De groepen 5 en 6 hadden als taak
het paas high tea voor de bovenbouw voor te bereiden. De verschillende groepjes maakten gerechten
klaar met door de kinderen meegebrachte ingrediënten, dekten de tafels mooi en maakten een prachtige
tafelversiering. Na een uur zag de
aula er supergezellig uit en stond er
een heerlijk buffet klaar!
Door de onmisbare hulp van de ouders van de paascommissie werd
het weer een sfeervol en gezellig
feest!

acetaat, goud, platina, diamant en
hoorn. Tijdens deze Lindbergdagen
geven Sijbrants & van Olst 10% korting op een Lindberg montuur. En
bij aankoop van een Lindberg zonnebril heeft u al vanaf 29 euro een
paar enkelvoudige zonneglazen op
sterkte en kleur naar keuze. De dag
wordt extra gezellig gemaakt met

overheerlijke hapjes en een drankje.
Let wel op, want op vrijdag 10 april
starten Sijbrants & van Olst vanaf
16.00 uur.
Op zaterdag 11 april is de collectie
de hele dag te bewonderen in het
filiaal in Uithoorn. De kortingen gelden die dag tot een maximum van
100 euro.

St. Jozefschool geniet van Pasen
Vinkeveen - De Sint Jozefschool
heeft volop genoten van het Paasfeest.
Nadat vorige week ouderen en de
voedselbank werden verrast met
allerlei lekkers, gingen de kinderen deze week voor elkaar aan de
slag: thuis werden schoenendozen
versierd en gevuld met lekkernijen.
Op Witte Donderdag namen de kinderen de schoenendozen mee naar
school om aan een klasgenootje te
geven. Na het bewonderen van alle
dozen mocht ieder zijn doos open-

maken en genieten van een heerlijk ontbijt. De vrolijke orde werd
verstoord door een rondspringende Paashaas. Zij was in paniek en
had een lege mand bij zich. Alle eieren waren door de harde wind weggewaaid! Gelukkig wilden de kleuters wel helpen met zoeken en kon
de Paashaas opgelucht ademhalen toen alle eieren teruggevonden
waren. Daarna was de Paashaas zo
moe dat ze zich met een winkelwagentje liet rondrijden. Zo werden
toch nog alle klassen bezocht.

Stijlvolle monturen met Deense elegantie
Uithoorn - Op vrijdag 10 en zaterdag 11 april houdt Sijbrants & van
Olst Optiek een Lindbergdag. Een
dag vol inspiratie en een unieke gelegenheid om de gehele collectie
van Lindberg te bekijken.

Oord de Palmpaasviering. De mix
van de bewoners en de jonge kinderen maakt het altijd een bijzondere viering. Voorganger Els Speet
vertelde aan de hand van de symbolen aan de Palmpaasstok het lijdensverhaal. Na de viering hebben
de kinderen hun palmpaasstokken
naar de bewoners van Maria Oord
gebracht.

ehbo oefening Vinkeveen:

Bingo bij Argon

Kleurrijke klanken
in de Janskerk

Vinkeveen - Vrijdag 27 maart stond
de deur van de pastorie van de Heilig Hart van Jezus kerk in Vinkeveen
open om palmpaasstokken te komen maken. Sowieso kwamen de
kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie gaan doen. Zij hadden ook hun broers, zusjes en vriendinnen meegenomen. Op zondag 29
maart was in Brinkzicht van Maria

len vindt, net als vorig jaar, plaats
op Reigerstraat 11 in Vinkeveen op
vrijdagavond 10 april. De avond begint om 20.30 uur en vanaf 20.15 uur
van harte welkom! De verhaalcompositie “De blinde Minstreel” is dit
keer een legende over het ontstaan
van verhalen en liederen. Ook deze avond belooft een unieke avond
in intieme sfeer te worden! In verband met de beperkte ruimte in de
huiskamer, is reserveren noodzakelijk. Kaarten à 8 euro zijn te reserveren bij Elza, tel. 0623150498 of via
elza@binnenste-buitenverhalen.nl.

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Mijdrecht - Op 10 april organiseert
de Lijnkijkers de maandelijkse BINGO in de kantine van sport vereniging ARGON. De BINGO van deze
maand heeft naast de prijzen bestaande uit o.a. elektrische apparatuur en VVV waardebonnen als
klapper van het seizoen een wasmachine met een waarde van € 348
euro. Zaal open 19.00 uur, de aanvang is 20 uur, en natuurlijk is het
eerste kopje koffie weer gratis.

Palmpaas viering in
Brinkzicht Maria Oord

Lindberg monturen zijn elegant,
hebben een geweldige pasvorm en
zijn vederlicht. Het Deense monturenmerk neemt daarom, in de wereld van de optiek, een unieke plaats
in. Alle brillen worden nog steeds op

bestelling en met de hand vervaardigd. Elk montuur is daarom een
statement, van schoonheid, technische innovatie en feilloos vakmanschap. Exclusieve materialen waarmee Lindberg werkt zijn; titanium,

08 Nieuwe Meerbode

• 8 april 2015

Jan Eijsker en Rob Gels in
finale driebanden

Wie neemt de beker mee
naar huis?

De Ronde Venen - Afgelopen
weekend werd in cafe biljart de Merel te Vinkeveen de halve finales gespeeld van het driebanden toernooi van biljartclub D.I.O. betekend
( Door Inspanning Ontspanning )
en Cafè de Merel van het jaargang
2015. Van de 16 spelers in de halve
finale zijn er toch verrassende spelers gekomen om op zaterdag 11 en
zondag 12 April te spelen. Een van
de spelers was Mees Brouwer die
zaterdag verrassend doorging door
favoriet Bert Dijkshoorn uit te schakelen.

De Ronde Venen - De competitie loopt op zijn einde, de meeste teams in de eerste divisie moeten
nog twee wedstrijden spelen en dan
zit het reguliere seizoen er weer op.
Dan breekt ook de tijd om de prijzen
te verdelen weer aan. Wie wordt er dit
jaar algemeen biljartkampioen van de
Ronde Venen? Net als vorig seizoen
blijft het tot het einde toe spannend.
In theorie zijn er nog vijf kandidaten
voor de titel. De Schans/Lutis ventilatietechniek, zij zijn met een hele goede reeks bezig en wonnen ook afgelopen week uit bij de Merel/Heerenlux 1 met 3-6. Bar Adelhof 2 heeft ook
nog kans maar verloor uit tegen de
huidige nummer 2, de Springbok 1,
met 8-1.

Ook onze Mijdrechtse vrienden
Hans Bras en Henny Versluis konden het niet redden tegen Maarten
Dulmus en Frank Bijlhouwer. Joop
Luthart kon in de laatste wedstrijd
geen vuist maken tegen Rob Gels.
Joop kwam slechts 1 carambole te
kort en werd ook uitgeschakeld,
ondanks dat Joop de kortste partij van het weekend, 9 caramboles
in 7 beurten had neergezet. Verder
plaatste zich voor de finale: Jan Eijsker. Hij is de winnaar van verleden

jaar. Hij zit er ook dit jaar weer goed
bij. Ook Frank van Schaik op zaterdag en Paul Schuurman op zondag,
hij liet teammaat Bram Koning geen
schijn van kans. Eduard van Heuven
moest het afleggen tegen een goed
spelende Mees Brouwer, en Carlos van Oosterom gaf Herman van
Woudenberg geen schijn van kans.
Deze 8 spelers staan dus aankoment weekend in de finale aan de
biljart-tafel in cafe de Merel te Vinkeveen. Aanvang beide dagen 13.00
uur, waarna de voorzitter van b.j.c.
D.I.O. de prijzen op zondag uit zal
reiken.
Ook kunnen wij nog enkele biljarters plaatsen voor de nieuwe competitie of voor de ‘De Ronde Venen’ competitie,. Opgeven kan in
ons clubhuis, zowel voor de dinsdagavondclub, B.J.C. de Merel als
voor de donderdagavondclub B.J.C.
D.I.O. Ook dames zijn uiteraard van
harte welkom! Dit alles in Cafe de
Merel, tel. 0297-263562. Arkenpark
Mur 43, 3645 EH, Vinkeveen. Email
thcw@xs4all.nl

Atlantis B1 keert met een
bestolen gevoel terug uit Haarlem
Mijdrecht - Het door van Walraven
gesponsorde Atlantis B1 team van
Atlantis ging zaterdag 4 April onder leiding van interim coach Serge Kraaikamp in de wedstrijd tegen
Aurora B1 van start met in de aanval
Sven van Putten, Jurjen Bakker (uit
de C1), Nina Baars en Saskia Veenboer. Het startende verdedigingsvak bestond uit Max van Vliet, Sander van der Sluis, Elise van Walraven en Marijn Maarsseveen. Het begin van de wedstrijd was goed, maar
die laatste goede bal om tot scoren te komen kwam er steeds helaas net niet. Aurora had op dit punt
een betere start en kwam al vrij snel
op een 2-0 voorsprong. Het was nu
aan het nieuwe aanvalsvak om op
zoek te gaan naar de aansluitingstreffer en deze werd direct gemaakt
waardoor de stand op 2-1 kwam. De
rest van de eerste helft bleef Atlantis qua score achter Aurora aanlopen en wist helaas lastig dichterbij
te komen. Dit had zeker niet alleen
te maken met het spel van het team,
laten we zeggen dat de leiding helaas meer invloed had op het wedstrijd/scoreverloop in deze helft dan
zou moeten. Dit zelfs naar de mening van spelers van het thuisspelende team.
Er werd gerust met een achterstand
van 7-4. Ondanks de stand hadden

zowel het team, de coach als ook
de flinke groep meegereisde supporters het gevoel dat deze stand
door een sterke tweede helft nog
zeker omgebogen zou kunnen worden naar minimaal een gelijkspel
en met wat geluk misschien zelfs
winst. De start van de tweede helft
was goed en de B1 wist de tegenstander te naderen tot de stand van
8-6. Opnieuw eiste de scheidsrechter echter in de hierop volgende periode in een flink aantal situaties de
hoofdrol op, en drukte hierdoor een
te belangrijk stempel op de wedstrijd in het voordeel van de thuisploeg. Aurora kon hierdoor de voorsprong verder uitbouwen naar 12-8.
Er werd 2 maal gewisseld waarmee
verse krachten Sam Verweij (uit de
C1) en Lynn Loman in het veld kwamen voor Jurjen en Nina.
Het laatste deel van de wedstrijd
liet Atlantis B1 zien veel veerkracht
te bezitten en ze wisten de achterstand terug te brengen naar uiteindelijk zelfs 1 punt verschil (13-12)
met nog zo’n 4 minuten te spelen.
Door sterk te verdedigen bleef deze
score lang op het scoreboard staan.
In de voorlaatste minuut werd de terechte gelijkmaker echter afgekeurd
en een twijfelachtige score wel geteld waardoor het team de wedstrijd
uiteindelijk zou verliezen met een
uitslag van 14-12.

Wilnisse scholieren bij
regionale Cruyfcourt finale
Wilnis - Op 1 april was het zover, de
regionale finale van het Cruyffcourt
in Volendam. De Ronde Venen waren
sterk vertegenwoordigd door de jongens van groep 8 van de Koningin Julianaschool en de meiden van groep
van de OBS-Willespoort. Koen, Jendrick, First, Thom, Mark en Arie begonnen de wedstrijd in mooie hagelnieuwe blauwe shirts. Rick was helaas ziek dus die kon er niet bij zijn.
De jongens speelden heel sterk maar
de mannen uit Diemen waren net te
sterk. De tegenstand was net een matje te veel en de resterende wedstrij-

den werden ook verloren. Daarna waren Suus, Charlotte, Elisa, Anne, Janey, Saskia en Dirkje aan de beurt. Zij
speelden eveneens heel sterk maar de
1e wedstrijd werd ook verloren maar
de 2 daarop volgende wedstrijden
werden glansrijk gewonnen. Al met
al was het een leuke middag met alle
weertypen, hagel, stormachtige wind
en zon. De jongens en meisjes hebben
echt fairplay gespeeld volgens de regels van Johan Cruyff. De meiden van
de OBS-Willespoort hebben zelfs de
respectaward gewonnen. We kunnen
dus super trots op onze kanjers zijn!

De Kwakel - Vrijdag 17 april en zaterdag 18 april kunt u een kijkje komen nemen bij Poldersport. Niet alleen het sportieve gebeuren van het
buitensportbedrijf staat centraal
maar ook natuurlijk de boerderij met
de nieuwe stal en uiteraard ook de
lammetjes en de kalfjes. Boerderij
“Leeuwarden” is gebouwd in 1894
en al 5 generaties bewoond door de
familie Blommestijn. Al die tijd werden er melkkoeien en schapen gehouden. De laatste 21 jaar komen er
ook nog groepen poldersporten. In
2014 is er een nieuwe stal gebouwd,
de Roundhouse. De enige ronde stal

in Nederland voor melkvee. Dit jaar
wordt er gewerkt aan een nieuw sanitair gebouw, wat bijna af is. Alles
is te zien en er valt genoeg te beleven.
Er is een wandelroute langs de stallen en de Poldersport onderdelen en
er kan kennis gemaakt worden met
Poldersport onder leiding van een
instructeur. Iedereen is welkom, vrijdag overdag komen er vooral collega’s uit de agrarische wereld, zaterdag is meer de familiedag. Vrijdag
17 april van 10.00uur tot 21.00uur en
zaterdag 18 april van 09.00uur tot
17.00uur.

Naarmate het seizoen vorderde leek
de vorm minder te worden en haakte men af in de strijd om het kampioenschap. Ook de laatste wedstrijd tegen de Kromme Mijdrecht 2
werd met 2-7 verloren. Met deze uitslagen is de kampioen bekend (Bar
Adelhof 1) en zijn ook de teams voor
de nacompetitie bekend, de Kromme
Mijdrecht 1 en CenS 1. Er moet echter nog een wedstrijd gespeeld worden. Bar Adelhof 3 is de kampioen
maar moet de wedstrijd tegen CenS
1 spelen.
Deze wedstrijd zal komende week
gespeeld worden en daarmee wordt
dan nog duidelijk wie er uiteindelijk
nummer 2 en wie er nummer 3 van
de 2e divisie zal worden. Spelers van
de week. Uiteraard was er nog een
speler met de kortste partij van de
week en een speler met de hoogste serie. De kortste partij was voor
John Vrielink van de Merel/Heerenlux 1 (150 caramboles in 18 beurten),
Kees de Zwart van de Kuiper/Stee
Inn maakte de hoogste serie (38 caramboles, 34,55%).

Kwinkslag Paastoernooi
Senioren
Vinkeveen - Afgelopen donderdag was het weer tijd voor het jaarlijkse en altijd gezellige, Vrienden- en
Vriendinnen Paastoernooi bij Badminton verenging Kwinkslag te Vinkeveen. Net zoals voorgaande jaren weer een druk bezochte avond,
in sporthal De Boei in Vinkeveen,
met nieuwe en bekende gezichten.
Anders dan voorgaande jaren, weer
eens een keer met vaste koppels i.p.v.
wisselende, speelden deze koppels
elk 3 ronden van 15 minuten. Deze geweldige, sportieve en fanatieke avond resulteerde in de volgende
winnende koppels: Nr.1, team Jasper
van Peursem en Johan de Jong, nr.
2, team Ton Bunschoten en Kitty, nr.
3, team Henny Versteeg en Nel Kok.

De drie winnende teams gingen uiteraard niet met lege handen naar
huis maar kregen heerlijke prijzen.
Aankomende donderdag is er een inloopavond zodat iedereen boven 12
jaar eens kan kennismaken met deze toegankelijke sport van 19:30 tot
22:30 in de sporthal van Dorpshuis
De Boei aan de Kerklaan 32 te Vinkeveen. Rackets hebben wij voor u klaar
liggen en onze trainer zal u de basistechnieken graag aanleren. Mocht u
lid worden van onze vereniging dan
krijgen de eerste 4 nieuwe leden een
racket aangeboden namens Kwinkslag. Bij aankomst graag even vragen
naar Tristan Frese of Johan Donkervoort. Meer informatie is te vinden op
www.BVKwinkslag.nl

CSW F5 behaalt 1e prijs
Paastoernooi Abcoude

Open dagen bij Poldersport

Zowel de Schans/Lutis ventilatietechniek als Bar Adelhof hebben alleen nog kans als de 3 koplopers veel
punten laten liggen. Dan de top 3.
DIO won thuis met 7-2 van de Kuiper/Stee Inn en staat daardoor derde. Zij hebben echter nog maar een
wedstrijd te spelen en moeten daarin zelf goed scoren maar zijn dan nog
afhankelijk van de uitslagen van de
nummers 1 en 2. De Merel/Heerenlux 3 (nummer 1) was vrij en zag dat
zowel DIO als de Springbok 1 tot op 4
punten genaderd zijn. Onderin de 1e
divisie lijkt de Paddestoel, 4-5 tegen
de Merel/Heerenlux 2, rechtstreekse
degradatie niet meer te kunnen vermijden. Mochten zijn nog twee keer
de volle winst halen dan zijn zij nog
afhankelijk van de teams boven hen.
Voor de nacompetitie zijn er eigenlijk nog 5 kandidaten. Daarvan deed
Stieva/Aalsmeer de beste zaken door
thuis Bar Adelhof 1 met 7-2 te verslaan. Het gat tussen de hoogste geklasseerde (de Kuiper/Steen Inn) en
de laagst geklasseerde (Bar Adelhof
1) is maar 6 punten dus ook onderin zullen de teams nog flink aan de
bak moeten om de nacompetitie te
vermijden.

Nacompetitie
Hier gaat het juist om het behalen
van de nacompetitie, waarmee eind
april misschien toch nog promotie
afgedwongen kan worden. Op een
wedstrijd na, is hier de competitie afgerond. ASM 1 en de Springbok 2
mochten onderling uitvechten wie de
rode lantaarn in de 2e divisie zou krijgen. ASM won de onderlinge strijd
met 6-3 en daarmee is de Springbok
2 dan laatste geworden in de 2e divisie. ASM 2 was de laatste weken
goed bezig en ook deze week werd er
weer een ruime overwinning behaald.
CenS 1 moest er met 7-2 aan geloven. Helaas werd de eindsprint net te
laat ingezet waardoor zij de nacompetitie mislopen. Onze Vrijheid/de Biljartmakers begon heel goed aan het
seizoen en bleef lang in het spoor van
Bar Adelhof 3.

Wilnis - Afgelopen zaterdag was CSW
F5 uitgenodigd bij FC Abcoude voor
het Paastoernooi voor de F-jes.
In een poule van 4 teams moest er
gespeeld worden tegen Hertha en 2
teams van FC Abcoude. De mannen
van de F5 hadden er zin in en begonnen geconcentreerd aan de 1e wedstrijd tegen FC Abcoude. Het werd een
zenuwslopende wedstrijd maar in de
allerlaatste minuut werd er toch nog
gewonnen met 2-1. De tweede wedstrijd speelden wij tegen Hertha deze
eindigde in een 2-2. Met nog een wedstrijd te gaan tegen een ander team van
FC Abcoude, die wij toch echt moesten

winnen om op de eerste plaats te eindigen, was de spanning om te snijden.
Maar ook deze wedstrijd werd gewonnen en wel met een ruime overwinning 5-1. Nu was het wachten op de
wedstrijd van Hertha, als zij dik zouden winnen waren wij tweede maar als
Hertha met minder dan 3-1 zou winnen of zelfs verliezen waren wij eerste in de poule. De mannen van CSW
F5 lagen langs het veld en moedigden
FC Abcoude aan (sorry Hertha). Hertha
verloor en CSW F5 mocht de grote beker in ontvangst nemen. Knap gedaan
Dion, Finn, Levy, Nathan, Mohammed,
Gerco, Wessel en Kick

“Oh wat was dit belangrijk!”
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 4
april stond er in het paasweekend
een belangrijke wedstrijd op het
programma voor het door Rabobank
gesponsorde Atlantis 1. Het team uit
Mijdrecht moest op bezoek bij Triaz uit Amsterdam wat in de ranglijst
de nummer laatst was. Beide ploegen hebben elkaar al vaker dit seizoen ontmoet waarbij het onderlinge resultaat 2-1 is voor de ploeg uit
Amsterdam. Atlantis moest winnen
om Triaz definitief de genadeklap
van degradatie toe te dienen en zelf
de kans op handhaven te vergroten. Voor het eerst sinds lange tijden
knalde Atlantis uit de startblokken.
Triaz kwam er in de beginfase niet
aan te pas en Atlantis liep al snel uit
naar een 0-3 voorsprong. Maar de

thuisploeg begon wakker te worden en betere aanvallen te draaien. Het vlaggenschip van Atlantis deed dit ook, maar zoals wel vaker ontbrak het gebrek aan scherpte in de afronding. De ploegen kwamen op 4-4 gelijk waarna Triaz het
eerste gaatje sloeg naar 7-4. Atlantis maakte de ruststand nog net iets
dragelijker door met 7-5 te gaan
rusten. In de rust voelde de ploeg
onder leiding van Hans van Dasler
en Marijke Pauw dat er meer mogelijk was dan er nu geleverd werd.
Het team had het idee dat ze gewoon veel beter waren dan de tegenstander maar dat ze dat alleen
nog op het veld moesten laten zien.
En zo geschiedde! Atlantis kwam terug naar 8-8 waarna beide ploegen

Hertha E1 tweede plek op
KDO-toernooi
Regio - Hertha daalt Paas-zaterdag
graag af naar het goed georganiseerde WA Verlaan-toernooi bij KDO
in De Kwakel. Ook dit jaar, met onder andere de E1. Toen het zonnetje de plaats in nam van regen, begon de E1 van Hertha tegen het E1thuisteam op een strakke kunstgrasmat. De andere tegenstanders waren Roda ‘23 E2 uit Bovenkerk en
RKAVIC E1 uit Amstelveen. En dat
deed de E1 zonder Alfie Irving die
donderdag zijn pols brak en waarschijnlijk tot het eind van het seizoen is uitgeschakeld. De vliegensvlugge E2’er Jaydi Smit was zijn vervanger. De eerste tien minuten had
Hertha het zwaar: keeper Andy Theijsmeijer redde twee keer goed en de
paal deed ook net zo vaak zijn werk.
Geheel tegen de verhouding in won
Hertha 0-2, door twee goals van Jaydi die in beide gevallen op de goede plek stond om binnen te tikken.
RKAVIC won van Roda ‘23, dus was

Hertha-RKAVIC de wedstrijd die deze poule zou beslissen. Na wat slap
verdedigen en een schitterend afstandsschot keek Hertha tegen een
2-0 achterstand aan. De zeer goed
spelende aanvoerder Niels Schoonderbeek wist nog de 2-1 te maken op
een mooie pass van Tijn Eekhoudt,
maar daar bleef het bij. RKAVIC won
de daaropvolgende wedstrijd en de
strijd om de eerste plek was gestreden. Hertha moest en zou de laatste
wedstrijd winnen om met een lekker gevoel tweede te worden. Na een
goede start was het Cayden Hoekman die goed doorging op links, Jaydi wist te vinden die netjes zijn derde goal tegen de touwen schoot. Dat
was nog niet genoeg en Jaydi schoot
zelfs nog een vierde goal binnen! Roda ‘23 maakte vlak voor tijd nog 2-1,
maar Hertha won de wedstrijd. Komende zaterdag staat om 10.00 de
thuiswedstrijd op het program tegen
het Loosdrechtse Victoria.

zich opmaakten voor een spannend
slot van de wedstrijd. Triaz sloeg nog
een gaatje van twee: 11-9, maar ook
dit trok Atlantis al snel weer gelijk.
Het maken van het 12de doelpunt
bleek een belangrijke vraag te zijn
en de ploeg uit Mijdrecht kreeg dit
als eerste voor elkaar. Eindelijk was
er weer een voorsprong en op een
belangrijk moment, maar Triaz reageerde gelijk terug en maakte met
nog 8 minuten te spelen weer gelijk.
Aanvallend goede aanvallen draaien en verdedigend scherp verdedigen was de taak van het eerste. Atlantis kreeg een strafworp die gemist werd, waarna Triaz een vrije
doorloopbal kreeg die ook gemist
werd. Beide ploegen hielden elkaar
in leven, maar drie minuten voor het
einde kwam daar toch die goal. En
om in de paassferen te blijven, godzijdank viel deze aan de kant van

Atlantis. Triaz kreeg nog een laatste
aanval om de stand gelijk te trekken, maar ook hier viel geen doelpunt uit. Atlantis voelde zich even
als een kampioen na afloop.
Nadat de ploeg een zeer matig zaalseizoen gedraaid heeft met meerdere dieptepunten en vorige week
tegen Velocitas het idee had dat er
wat te halen viel maar het gewoon
niet goed deed. Zoals de kop al aan
gaf: deze was oh zo belangrijk voor
Atlantis, want hierdoor is het team
weer een stap dichter bij handhaving. Volgend weekend zal er geen
wedstrijd zijn, maar 18 april zal de
ploeg er weer staan tegen Fluks uit
Noordwijk. Deze wedstrijd vangt
aan om 16:00 op het veld van KV Atlantis aan de Hoofdweg. Wij hopen
al onze steun en toe verlaten dan
weer te verwelkomen om ons naar
de overwinning te supporteren.
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Cafetaria MoYi, voor sushi
en meer
Mijdrecht - Het centrum van
Mijdrecht is weer een smakelijk ogende horecagelegenheid rijker onder de mystieke naam MoYi.
Waarbij Mo staat voor heerlijk en Yi
voor herinnering. Zo is de uitleg althans van Huiqiong en Zhigao Liu,
de jonge eigenaren van het cafetaria met Chinese roots en horeca ervaring. Zij spreken voortreffelijk Nederlands. Hun voornamen mag u wel
vergeten maar MoYi niet. Hier worden lekkere sushi gerechtjes in een
grote verscheidenheid vers gemaakt
waar u (als liefhebber) bij staat. Dus
niet van te voren en vanuit de koelkast afgesneden, nee écht vers in de
zin van het woord! En het is de bedoeling dat u zich die lekkernij zult herinneren, vandaar MoYi. Maar ook nietsushi genieters zijn hier van harte
welkom want er zijn ook andere gerechten zoals snacks, warme broodjes en uitsmijters tot complete menu’s die beslist de moeite waard zijn
om te gaan proeven. Naast de traditionele snacks zijn er ook Aziatische
snacks, Gunkan snacks, salades en
overheerlijke verse friet mét. Er wordt
hoofdzakelijk gewerkt met verse producten die met veel zorg worden bereid. Vanzelfsprekend zijn er frisdranken, bier en witte en rosé wijnen, allemaal tegen een betaalbare prijs. Kopje koffie? Dat krijgt u van een bijzondere soort bonen; afkomstig van een
speciale leverancier, een nieuw bedrijf (Q-Blend), dat slechts 15 kilogram koffie per week(!) brandt. Dus
niet zomaar bij de groothandel ingekocht. Bij MoYi is plaats voor 25 gasten – waarbij ook kinderen welkom
zijn - die er ter plekke kunnen eten of
even moeten wachten op hun bestelling. Want dat laatste kan ook waarna u het kunt afhalen. Bij MoYi staat
de menukaart op alle tafeltjes, maar
thuis kunt u eventueel via de website bekijken welke gerechten en gerechtjes er op de kaart staan (www.
moyi.nl).
Vers is echt vers
“Op maandag 9 maart zijn we open-

gegaan maar zijn daarvoor vier weken
bezig geweest met schoonmaken,
schilderen en opnieuw inrichten van
de keuken, het buffet en de restaurantruimte. Alles hebben we zelf gedaan,” laat Zhigao weten. Daar mag
hij met zijn vrouw trots op zijn want
het ziet er niet alleen erg schoon,
maar ook leuk aangekleed en efficiënt uit met nieuw meubilair. Begin
februari dit jaar hebben zij de zaak
van de vorige eigenaar overgenomen.
Huiqiong: “Wij willen ons onderscheiden van anderen met onze horecagelegenheid. Vers is ook echt vers wat
we maken. Dat kunnen onze gasten
zelf zien als ze hier op hun bestelling moeten wachten want we hebben een open keuken.” Zhigao geeft
aan dat het idee om er een sushi-bar
met cafetaria van te maken is ontstaan met de achterliggende geachte
om ook gasten te kunnen ontvangen
die niet zo van sushi houden maar natuurlijk ook iets willen eten. Dat kan
tegelijkertijd. Maar ook voor kinderen die met hun ouders mee komen
en die vaak een frietje willen met een
kroket of een kaassouflé, om maar
iets te noemen. Aan hen is dus ook
gedacht. “Behalve binnen mogen we
deze zomer bij mooi weer ook voor de
deur de ruimte als een klein terras gebruiken. Daar zetten we dan een paar
tafeltjes en stoelen neer zodat men
ook buiten een hapje kan eten of een
drankje drinken. We hebben daarvoor
alle vergunningen in huis om dit te
doen. Op Koningsdag willen we een
kraampje buiten zetten om passanten van onze producten te laten proeven en sushigerechtjes te verkopen.
Wij passen onze gerechten aan op
de vraag van onze klanten en gasten.”
Concurrentie?
“Wij varen onze eigen koers en gaan
voor absolute kwaliteit van onze producten. Nu al zijn er veel klanten die
regelmatig bij ons binnen komen om
iets te bestellen. Dat wekt vertrouwen voor de toekomst,“ aldus Zhigao. MoYi vindt u aan Bozenhoven 9,
hoek Croonstadtlaan in Mijdrecht. Tel.
0297-769112.

Kom in de kas vol activiteiten
Regio - In het weekend van 11 en
12 april openen 6 kwekerijen aan de
Hoofdweg in Kudelstaart weer hun
deuren, om de consument weer de
mogelijkheid te bieden hun producten van dichtbij te bekijken. Zo wordt
er bij Olij rozen een groot assortiment
pot rozen geshowd. Bij de ZuiderLegmeer maakt u kennis met de tuin Hortensia. Bij Orchids Plaza loopt u tussen de Orchideeën bij van Klaveren
maakt u kennis met de snij Hortensia
bij Koster waant u zich op het Keukenhof en bij Lex+ ziet u de rozen van
heden en van de toekomst.
Gratis entree
Dit evenement is echt een leuk uitje
voor het gezin. Het is gratis en biedt
vertier voor de volwassenen maar ook
voor de kinderen. Zo kunnen de kinderen gratis gebruikmaken van het
springkussen ze kunnen zich gratis laten schminken en ook nog eens

gratis poffertjes eten. Speciaal voor
de kinderen is er op zondag een optreden van een ballonnenclown van
12.00 tot 14.00 uur bij van Klaveren. Daarna treedt Opera Familia op
met prachtige Popclassics en operette muziek. Op zaterdagochtend is er
een optreden van het Show en Jachthoorn Korps uit Kudelstaart en in de
middag om 14.00 uur is er een optreden van het Shantykoor de Brulboeien.
Parkeren
Het gebied aan de hoofdweg biedt
weinig parkeerruimte voor auto`s.
Daarom hebben wij de parkeerruimte van Flora Holland ter beschikking
gekregen. Vandaar uit vertrekt er elke tien minuten een bus naar het gebied. Voor fietsers is er natuurlijk parkeerruimte genoeg bij de bedrijven.
De bedrijven zijn op beide dagen van
10.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Open dag NzuriPlaza
Mijdrecht - Het is weer tijd voor een
open dag bij Nzuriplaza. Op 11 april
kun je je van 10:00 tot 14:00 heerlijk laten verwennen. Schoonheidssalon Nzuri geeft gratis een hannah huidconditie-check door een
professional van hannah zelf. Het is
natuurlijk altijd handig om te weten
of er nog verbeterpunten zijn in de
huid-verzorging. Wanneer je op deze dag een hannah behandeling inboekt betaal je voor een behandeling
van 60 min. 45,00 i.p.v. 60,00! Zonnestudio SunCare geeft aan iedereen die komt zonnen een gratis verzorgende crème voor onder de zonnebank. Slimness geeft informatie
hoe ze te werk gaat met een gratis weegmoment + BMI-check. Bij
BNN en Newlook kan je gratis je nagels laten oppimpen. De visagisten
van Get Styled organiseren dit keer
een B- eauty B- ubbles B- ites XXL.
Get Styled neemt je dit keer stap
voor stap mee en laten je de wondere wereld van Make-Up ontdekken! Van reiniging van de huid tot

aan finishing touch van de Make-Up!
BBB XXL start 13:00 tot 14:30. Kosten; € 22.95 P.P. Inclusief Goodiebag!
BBB XXL gaat door bij minimaal 10
deelnemers. Je kunt je opgeven bij
SunCare of Get Styled. Tel. 0297 283
132. Tot 14:00 staat het gehele team
voor je klaar. De zonnestudio is uiteraard tot 20:00 open!! Bozenhoven
19a | Mijdrecht | nzuriplaza.nl

den. Bijvoorbeeld ter ontlasting
van de mantelzorg of om zelf weer
wat structuur in het leven te krijgen. Sinds 1 april wordt dat in Gerardus Majella gedaan, waar ook
de bewoners van Zuiderhof naartoe
gebracht worden. Er is met de gemeente een afspraak gemaakt om
dit op die manier te verdelen omdat Careyn iets dergelijks aanbiedt
in de regio Vinkeveen. Aangezien
de groep te klein is willen we dat er
meer ouderen aan gaan deelnemen.
Wie dat wil kan zich via de Servicepunten in de gemeente laten informeren en/of aanmelden. Zij krijgen
dan op indicatie een dagbesteding
van halftien ’s morgens tot halfvijf ’s
middags. Ze worden elke keer opgehaald en weer thuisgebracht door
een taxibedrijf.”

Zonnehuisgroep tekent voor
een goede ouderenzorg

vervolg van de voorpagina
In de zorgcentra Gerardus Majella
in Mijdrecht (43 bewoners) en Zuiderhof in Vinkeveen (49 bewoners)
wonen nog steeds mensen met een
zorgindicatie waaronder ook die zoals we dat kennen van vóór alle veranderingen in de zorg. Die blijven
dat behouden. Maar inmiddels wonen er ook mensen die een intensievere verpleging nodig hebben.
Ondanks alle bezuinigingen die de
centrale overheid oplegt heeft Zonnehuisgroep Amstelland het niettemin voor elkaar gekregen dat er
voldoende zorg voor ouderen beschikbaar is en kan worden gegeven. Sterker nog, het kan in bepaalde gevallen zelfs worden opgeschroefd. Wat meer is, er is ook
weer plaats voor zelfstandig wonen met gebruikmaking van zorg
in De Kom. Verder kunnen er mensen op de wachtlijst worden gezet
voor Gerardus Majella en Zuiderhof. Daarnaast is er een breed opgezet plan om ouderen vaker te laten bewegen. Een prettig bericht is
ook dat Gerardus Majella voorlopig
open blijft zolang het nieuwe Zonnehof Mijdrecht er nog niet staat en
in gebruik is genomen. Pas daarna
wordt een beslissing genomen. Ook
het wooncomplex De Kom (90 appartementen) blijft nog jaren lang
bestaan. Zodra het nieuwe Zonnehof Mijdrecht is gebouwd kan gebruik gemaakt worden van de lokale zorg die dan weer beschikbaar is.
Tevens wordt in de nieuwbouw een
multifunctionele ruimte opgenomen waar elke bewoner en aanwonende welkom is. Er zijn momenteel
weer appartementen beschikbaar
en wie daarvoor in aanmerking wil
komen kan zich wenden tot de Zonnehuisgroep in Amstelveen (09000401441).
Extra zorg inkopen
Alvorens Nieuw Avondlicht werd

gesloopt zijn er destijds elf bewoners vanuit Nieuw Avondlicht verhuisd naar Zuiderhof en zes naar
Gerardus Majella. De overige anderen hebben ergens anders onderdak
gevonden. Petra: ”Er zijn ook ouderen met een indicatie die nog thuis
wonen. Zij willen het daar met thuiszorg zo lang mogelijk zien te redden.
Dit jaar wordt gezien als een overgangsjaar naar de nieuwe situaties in de ouderenzorg. Zo moeten
ze moeten beslissen of zij van hun
indicatie gebruik willen maken om
naar een zorgcentrum te gaan of die
willen omzetten in een thuiszorgindicatie. Dus thuis blijven wonen met
zorg aan huis. Die zorg wordt vergoed via de zorgverzekeringswet.
Wie daarnaast extra thuiszorg wil
kan die zelf inkopen. Dit kan zowel
bij de Zonnehuisgroep – minimaal
een half uur extra - als bij een andere particuliere aanbieder. Vooropgesteld dat men daar het geld voor
(over) heeft. Verder blijft Instroom
van nieuwe bewoners bij de zorgcentra mogelijk zodra er plaatsen
vrijkomen. Maar die moeten dan wel
een WLZ-indicatie hebben.

uit. “Buiten dat, vrijwilligers die wij
hebben zijn het ook niet gewend
zelfstandig activiteiten te ontplooien omdat ze dat altijd onder begeleiding van een professional hebben
gedaan. Toch roeien we met de riemen die we hebben en kunnen we
minimale activiteiten doen met de
bewoners. Als begin 2017 Zonnehof
Mijdrecht een feit is, willen we dat
rond De Kom en het nieuwe complex er een centrum voor ouderen
ontstaat. Daar zijn behalve bewoners ook (oudere) omwonenden van
harte welkom.
Dagbesteding
Ook in de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) kan er wat gedaan worden voor ouderen. Hierbij gaat het
behalve de huishoudelijke hulp
ook over de begeleiding van mensen. Netty: “Wij hebben hier in Zuiderhof een groep mensen met een
dagbesteding. Maar ook degenen
die een indicatie hebben en nog
thuis wonen kunnen we vijf dagen
in de week een dagbesteding bie-

Wegbezuinigd
Vanwege de bezuinigingen die
de zorgaanbieders zijn opgelegd,
moest er wel gesneden worden in
de dienstverlening. Dat heeft zich
veelal vertaald in de randvoorwaarden zoals geen receptie/gastvrouwen meer in beide instellingen en in
de professionele activiteitenbegeleiding. Daar staat tegenover dat er
zich wel vrijwilligers aanmelden die
activiteiten met de bewoners willen doen. Maar dat moet wel onder leiding van een professionele medewerk(st)er om dat te coördineren. En die zijn juist wegbezuinigd. Blijft dus een moeilijk verhaal.
“Alle vrijwilligers zijn goed, maar niet
voor alle taken geschikt, dat bewijst
de praktijk” legt Netty van der Kaa

Deal Stroomversnelling Koopwoningen past in
gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

Project maakt energieneutrale
koopwoningen mogelijk
De Ronde Venen - De Ronde Venen gaat deelnemen aan een project
waarbij eigenaren van koopwoningen de mogelijkheid geboden krijgen om hun woning energieneutraal
te maken. Dat betekent dat in de
woning evenveel energie wordt opgewekt als wordt gebruikt. Het project is met name interessant voor eigenaren van woningen uit de periode 1950 tot 1980. De verwachting is
dat de eerste woningen volgend jaar
worden gerealiseerd. Het college

van B en W heeft dinsdag 31 maart
besloten deel te nemen aan het project met de titel ‘Deal Stroomversnelling Koopwoningen’. In de Deal werken verschillende partijen samen,
zoals overheden, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars, banken, etc. De partijen hebben afgesproken dat eigenaren van koopwoningen het aanbod krijgen hun woning compleet en duurzaam te vernieuwen van het geld dat zij normaal
gesproken kwijt zijn aan de energie-

Hoflandschool met groep 6
naar het Spoorwegmuseum
Mijdrecht - Op dinsdag 31 maart
had groep 6 van de Hoflandschool
een uitstapje naar het Spoorwegmuseum te Utrecht. Net na acht uur ’s
ochtends vertrok de hele klas onder
leiding van juf Stephanie en begeleiders met auto’s naar station Breukelen om daar de trein te nemen naar
Utrecht Centraal en vervolgens een
trein naar Station Maliebaan waar
het museum zich bevind. Wat was dat
spannend en leuk om de met de hele klas met het openbaar vervoer te
reizen. Aangekomen bij het museum
kreeg de klas een rondleiding van een
enthousiaste medewerker van het
spoorwegmuseum. Hij vertelde onder
anderen een verhaal over de Oriënt
Expres die vroeger vanuit Parijs naar
vele Europese steden reisde. Reizen

Meer bewegen
Nog een punt is dat de Zonnehuisgroep ouderen meer wil laten bewegen. Want bewegen draagt bij aan
een goede lichamelijke en geestelijke conditie. “We hebben hier in
huis mensen die best beter kunnen
en willen bewegen. Daarvoor is een
werkgroep opgezet met twee fysiotherapeuten. Er is bij Zuiderhof een
ruimte die gebruikt wordt voor dagbesteding. Die willen we geschikt
maken om onder begeleiding gezellig met elkaar te kunnen bewegen en aan bijvoorbeeld valpreventie te doen,” laat Netty weten. “Niet
alleen de bewoners van Zuiderhof maar ook senioren die rondom
wonen, vrijwilligers en medewerkers van Zuiderhof zijn van harte
uitgenodigd om eraan mee te werken. Daarvoor proberen we sponsors aan te trekken die apparatuur beschikbaar willen stellen, zoals (veilige) apparaten als hometrainers, loopbanden etc. Misschien dat
sportscholen in de buurt ons willen
helpen. In elk geval is alles welkom.
Als het mooi weer is kunnen we
misschien ook buiten wat doen. De
groep is enthousiast, nu de bewoners nog.” En zo ontplooit de Zonnehuisgroep in weerwil van de bezuinigingen allerlei initiatieven om de
zorg voor ouderen in De Ronde Venen op te krikken en zelfs uitbreiding daarvan te realiseren. Compliment! Meer weten? Kijk op de website: www.zhga.nl.

die destijds uiteraard alleen bestemd
waren voor de allerrijksten, graven
en hertoginnen. Verder werd er verteld over het reizen met de trein in de
vroegere jaren en liet hij verschillende items zien om een indruk te krijgen. De rondleiding werd afgesloten
met een speurtocht door het museum
waar de kinderen fanatiek aan mee
hebben gedaan. Na de speurtocht
hebben de kinderen genoten van een
show in het theater Droomreizen. Tussendoor werd er geluncht en was er
nog tijd over voor wat attracties zoals de ‘vuurproef’, ‘stalen monsters’
en de speeltuin. Het was een heerlijke dag en alle kinderen, juf en begeleiders hebben er van genoten. Met
dank aan juf Stephanie voor de organisatie van dit leuke uitje

rekening. Met de renovatie besparen eigenaren energie en op termijn
ook geld. Daarnaast wordt de woning comfortabeler.
Besparen
De deal sluit aan bij de ambitie van
De Ronde Venen om energie te besparen en de uitstoot van CO2 te beperken. Het streven is om het percentage duurzame energie bij inwoners de komende jaren te vergroten
naar 8 procent, op dit moment be-

draagt dat de helft. Wethouder David Moolenburgh: “Deelname aan
de Deal Stroomversnelling Koopwoningen is met name interessant voor
eigenaren van woningen die zijn gebouwd in de periode 1950 tot 1980.
Daar valt veel winst te behalen. De
Ronde Venen telt relatief veel woningen uit deze periode.” Doel is deze woningen voor een bedrag van
45.000 euro te verbouwen zodat ze
wat betreft energie evenveel opwekken als nodig is voor verwarming en
verbruik. Voor de 45.000 euro kunnen bewoners een extra hypotheek
of lening afsluiten. De maandelijkse
extra hypotheeklasten voor de verbouwing zijn even hoog als de besparing op de energierekening zodat de totale woonlasten gelijk blijven. Voor hetzelfde geld worden
deelnemers eigenaar van een comfortabelere woning en leveren ze
een bijdrage aan energiebesparing
en beperking van de klimaatveranderingen.

