Tel: 0297-581698

WWW.MEERBODE.NL

Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

DEZE WEEK:
Reactie lezers

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. Nederland is dan om
20.00 uur twee minuten stil. Tijdens de dodenherdenking worden in het
hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse
oorlogsslachtoffers. Het programma in de gemeente De Ronde Venen
ziet er uit als volgt:

Dagopvang viert 1 jarig
bestaan
29 onderscheidingen

Mijdrecht
18.00 uur
19.45 uur
19.45 -19.57 uur
19.50 uur
19.58 uur
20.00-20.02 uur
20.02 uur
20.05 uur

Joop en Mary 60 jaar
getrouwd

KORT NIEUWS:

Caravan ramt
benzinestation

Grondprijs breekpunt in Westerheul IV?
Vinkeveen - Het zou best eens
kunnen zijn dat de hoge grondprijs
van 500 euro per vierkante meter (!)
die de gemeente vraagt om woningen te mogen bouwen in Westerheul IV, voor vertraging van het project zorgt.
Vorige week berichtten wij in deze
krant dat er hoegenaamd niets gebeurt op de bouwlocatie waar de
nieuwe woonwijk Westerheul IV gepland is. De gevraagde grondprijs
wordt genoemd in een brief van de
stichting SIR-55, d.d. 10 april 2014
aan de leden van de gemeenteraad.
SIR-55 met hoofdvestiging in Eind-

hoven, is voornemens om voor medioren en senioren tien woningen te
bouwen in Westerheul IV. In de brief
staat ook dat de grondprijs geldt
voor elke laag van een gestapelde
woning op dezelfde plaats, dus zowel voor de begane grond als eerste verdieping. Dat komt neer op
een totaal van 1.000 euro/m2. In feite wordt de grond dus twee keer
verkocht! De stichting zegt hierdoor
te moeten afhaken omdat eerdere
belangstellenden daardoor massaal
afhaken. De hoge grondprijs blijkt
de doodsteek voor het project te
zijn. De woningen zouden worden
gebouwd volgens het systeem van

het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Net zoals de stichting
Afbouwwoningen Westerheul IV dat
wil realiseren. Stichting SIR-55 pleit
voor een lagere grondprijs en zegt
daardoor eventueel weer kansen te
zien de woningen te kunnen aanbieden, want er blijkt wel degelijk
belangstelling voor te bestaan. Dat
bleek al op 30 oktober 2012 toen er
in Dorpshuis De Boei te Vinkeveen
in samenwerking met Rabobank
Veenstromen, een informatieavond
werd georganiseerd voor belangstellenden. Die avond was vol bezet!
Vervolg zie elders in deze krant.

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Geen krant
OntVanGen?

0297-581698

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
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Programma Nationale
Herdenking De Ronde Venen

Koningspelen

Wilnis - Bij een tankstation
aan de Mijdrechtse Dwarsweg
in Wilnis vond maandagavond
een vreemd ongeval plaats.
Een caravan boorde zich in een
benzinepomp . De bestuurder
en omstanders kwamen met de
schrik vrij. De eigenaar van de
caravan kwam net van de garage waar de caravan een onderhoudsbeurt had gehad.
Ter hoogte van het tankstation schoot de caravan plotseling los. Er brak door het beveiligingssysteem van de pompen
geen brand uit, maar er hing
wel een sterke benzinelucht.
De brandweer heeft metingen
verricht en de pompen dichtgedraaid. Het tankstation is
vervolgens afgesloten met linten. De politie onderzoekt hoe
de caravan kon losschieten en
niet automatisch afremde.

30 april 2014

20.20 uur
20.30 uur

Vlaggen halfstok
Verzamelen voor gemeentehuis
Luiden van de kerkklokken
Stille tocht naar monument Dorpsstraat
VIOS speelt Last Post
2 minuten stilte
VIOS speelt het Wilhelmus
Bloem-/kranslegging
- Gemeente
- Oranjevereniging
- Veteranen
- Overigen
VIOS speelt koraalmuziek; een koor samengesteld
uit leden van het ROM koor zingt twee liederen
Einde herdenking: Stille tocht terug naar
gemeentehuis

Vinkeveen
18.00 uur
19.30 uur

Vlaggen halfstok
Betrekken erewacht door leden
Scouting Groep Vinkeveen bij Monument
19.30 uur
Koraalmuziek gespeeld door Brassband Concordia
(opgesteld op trottoir tegenover monument)
19.45 uur
Vertrek stille tocht vanaf RK Kerk aan de Kerklaan
naar monument hoek Heulweg/Herenweg
19.45-19.59 uur Luiden van de kerkklokken
20.00-20.02 uur 2 minuten stilte
20.02 uur
Brassband Concordia speelt Wilhelmus
20.04 uur
Bloem-kranslegging
- Gemeente
- Overigen
Wilnis
18.00 uur
19.40 uur

Vlaggen halfstok
Verzamelen nabij de Koningin Julianaschool,
hoek Stationsweg en de Kon. Julianalaan
19.45 uur
Vertrek stille tocht.
Na aankomst bij monument koraalmuziek
door Viribus Unitis
20.00-20.02 uur 2 minuten stilte
20.02 uur
Zingen en spelen van twee coupletten van het
Wilhelmus
20.04 uur
Bloem-/kranslegging
- Gemeente
- Comité Herdenking Wilnis
- Vrijwillige brandweer
- Vertegenwoordigers van scholen
- Oranjevereniging
- Ouderenbonden
- Nabestaanden verzetsstrijders
- Inwoners Wilnis
20.08 uur
Vertrek naar het N.H. Kerkhof.
Op de begraafplaats speelt Viribus Unitis
koraalmuziek, gevolgd door de Last Post
ca. 20.15 uur
In stilte gelijktijdige bloemlegging namens het comité
op de graven van de drie Canadese officiervliegers.
Tot slot wordt het Canadese volkslied gespeeld en
gezongen
ca. 20.20 uur
Einde plechtigheid

Nieuwe faunapassage onder N212
Wilnis - Naast de aanleg van ’nieuwe natuur’ in de Wilnisse Bovenlanden heeft de Provincie gemeend nu
ook maar een bredere ‘faunapassage’ – met de naam ‘Aan de Zuwe’
- onder de N212 te moeten realiseren. Doel daarvan is dat (water)diertjes en al het andere wat kan zwemmen, gemakkelijker vanuit de Wilnisse Bovenlanden onder de N212
(ir. Enschedeweg) door via deze
ecologische verbinding naar de polder Groot Wilnis-Vinkeveen kunnen
komen. Het moet een schakel vormen binnen de Ecologische Hoofd
Structuur (EHS) van de Vinkeveen-

se Plannen naar de Nieuwkoopse
Plassen en verder. Maar er ligt sinds
jaar en dag al een duiker onder de
N212 ter hoogte van de Veldwetering van 3 meter breed en 2,40 meter hoog. Dat moet toch groot genoeg zijn voor onder andere otters
(waarvan er twee gesignaleerd zijn
bij de Nieuwkoopse Plassen), de
Noordse Woelmuis en de ringslang.
Tenzij men verwacht dat deze dieren zodanig in grootte gaan toenemen dat de huidige duiker te klein is
om er door te zwemmen...

in de N212 tussen de rotonde bij de
Bovendijk en de Geerbrug. Goed te
zien onder de weg voor wie per fiets
of brommer de Wilnisse Zuwe afrijdt
en bij het recreatiegebied ‘De Kievit’ het terrein op gaat. De Provincie
wil nu deze duiker verwijderen en er
eentje van 7 meter breedte voor in
de plaats aanleggen. Men kan zich
afvragen wat de zin daarvan is en
of de diertjes zo’n dure uitbreiding
wel nodig hebben. Want het gaat
weer het nodige (gemeenschaps)
geld kosten.

De duiker bevindt zich halverwege

Vervolg elders in deze krant.

CDA voert nu besprekingen met
RVB, CU/SGP en PvdA/GroenLinks
De Ronde Venen - Op vrijdag 25
april hebben PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en ChristenUnie-SGP
positief gereageerd op de uitnodiging van het CDA en Ronde Venen
Belang om gezamenlijk overleg te
voeren. Dit overleg moet leiden tot
samenwerking in een stabiele coalitie. Hiermee is een nieuwe stap gezet in het formatieproces. Sinds 11
april overlegden CDA en Ronde Venen Belang met D66 over coalitievorming. Na 10 dagen maakte D66
via de media plotseling bekend die
besprekingen met onmiddellijke ingang te beëindigen. D66 zag samenwerking met de VVD als een
steviger basis. Tegelijkertijd kondigden D66 en de VVD aan, zonder medeweten van CDA en Ronde

Venen Belang, D66-coryfee de heer
Boele Staal te hebben gevraagd op
te treden als informateur. Vervolgens hebben alle fracties zich bereid verklaard in te zullen gaan op
een uitnodiging voor een gesprek
met de heer Staal.
Rapportage
Afgelopen vrijdag heeft de heer
Staal, naar aanleiding van de ontstane situatie, een onafhankelijke
inventarisatie gepresenteerd. In zijn
rapportage adviseert hij langs welke weg gekomen kan worden tot
een college dat kan vertrouwen op
een meerderheid in de gemeenteraad. Heropening van de afgebroken besprekingen is volgens hem
geen optie, omdat beide kanten

hebben aangegeven te willen zoeken naar andere combinaties van
partijen. De heer Staal heeft vastgesteld dat de combinatie CDARonde Venen Belang, PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en ChristenUnie-SGP de meest kansrijke optie
is om een collegevorming succesvol
af te sluiten. Onderhandelaars van
de vier fracties hebben inmiddels al
overleg gevoerd met de gemeentesecretaris over het ambtelijke overdrachtsdocument.
Deze week volgen meer gesprekken tussen de vier partijen, die het
vertrouwen uitspreken over de vorming van een college. Op advies
van de heer Staal zullen die besprekingen plaatsvinden onder leiding
van een externe voorzitter.

donderdag 1 t/m zondag 4 mei
tafel 1: ltb/jacK&jones/only/cars

1e jeans 49,95

2e jeans voor 10,tafel 2: ltb/petrol/levi’s/only/jacK&jones

2

1e jeans 59,95

e jeans voor

20,-

tafel 3: g-star/diesel/pme

2

1e jeans 69,95

e jeans voor

Kids jeans

30,-

1e jeans 29,95
2e jeans 10,-

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177
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Diamanten huwelijk voor
Joop en Mary van der Meer
wens, waardoor wij nu geen feestje bouwen. Omdat wij toch ook veel
waarde hechten aan het kerkelijk
huwelijk, gaan wij de feestelijkheden daarop afstemmen. Bij leven en
welzijn is dat dus mei volgend jaar.”

Mijdrecht - Iedereen mag het weten: Joop en Mary van der MeerSindelka vierden maandag 21 april
het moment dat zij zestig jaar met
elkaar lief en leed hebben gedeeld.
Met andere woorden, dat zij een
diamanten kroonjaar in hun huwelijk hebben bereikt. Wat het geheim
is om dit ook mee te maken? “Door
aandacht aan elkaar te blijven besteden en leuke dingen te blijven
doen; maar vooral actief te zijn, zolang de gezondheid dat toelaat. Dat
laatste heb je helaas niet helemaal
in eigen hand,” vertelt Mary van de
Meer die behept is met de mooie
eigen meisjesnaam Sindelka. “Van
Tsjechische komaf,” legt de gezellig pratende Mary uit,“ maar dat is
een lang verhaal.” Kort en goed, Maria Juliana Gijsberta (Mary) Sindelka werd geboren op 21 april 1935
in Bovenkerk en trouwde op 21
april 1954 voor de wet in Amstelveen met haar Johannes Hendrikus
(Joop) van der Meer die op 26 oktober 1932 in Wilnis het levenslicht
zag. Een jaar later, op 26 mei 1955,
trouwde het paar in de St. Annakerk, eveneens in Amstelveen. Mary had toen nog de Tsjechische nationaliteit, maar kreeg de Nederlandse toen zij met Joop in de echt
werd verbonden. Uit het huwelijk

werd zoon Eduard geboren, tegenwoordig woonachtig in Vreeland.
Mary en Joop hebben twee volwassen kleinkinderen (dochters) waarvan er een in Mijdrecht woont, de
andere in Amsterdam.
Hoe zij elkaar voor het eerst hebben ontmoet? “Tijdens het dansen
bij dansschool Liebregts in de Brakke Grond aan de Nes in Amsterdam.
Joop had dansles in Uithoorn maar
werkte destijds in ploegendienst
bij textielbedrijf Andex in Uithoorn.
Een keer in de drie weken moest hij
een dansles inhalen en dat gebeurde in Amsterdam bij de dansschool
waar ik danste. En hij wilde altijd alleen met mij dansen, hij legde gewoon beslag op mij,” grinnikt Mary. “Ik woonde toen in Bovenkerk en
Joop in Wilnis. Hij zag wat in me.”
Joop grijnst: “Dat klopt, ik was erg
verliefd op haar en uiteindelijk zijn
we samen een keer naar de bioscoop gegaan. Zo kwam van het een
het ander, waaronder een trouwpartij en kregen kort daarna in 1956
onze zoon. Toen konden we ook
een huis krijgen. Van meer kinderen is het nooit gekomen, maar we
zijn wel mooi 60 jaar met elkaar getrouwd. Dat is dus wel gelukt. Helaas verliep het de afgelopen weken
qua gezondheid niet allemaal naar

Ereleden OKK
Het echtpaar kwam in Mijdrecht terecht en woonde eerst op kamers
aan de Hoofdweg, vervolgens op
Bozenhoven. Later werd verhuisd
naar de huidige woning in Proostdijland-Zuid. Daar wonen Mary en Joop tot op de dag van vandaag met veel plezier. Behalve dat
Joop een aantal jaren in Uithoorn
heeft gewerkt, was hij 21 jaar werkzaam bij Drukkerij Verweij die toen
nog gevestigd was in het centrum
van Mijdrecht (nu de Passage). Omdat tuinieren zijn lust en zijn leven
is werkte hij ook nog een poosje bij
een hovenier in Wilnis. Tot slot wisselde hij echt van baan en kwam
bij de PTT terecht. Uiteindelijk ging
Joop in 1993 met (vervroegd) pensioen. Mary heeft ook een werkzaam leven achter de rug, veelal in
de detailhandel en in de huishoudelijke dienstverlening “Ik heb tot mijn
75e gewerkt. Ik wilde altijd wat geld
verdienen om samen met Joop leuke dingen te doen, zoals vakanties.
Wij houden van skiën en langlaufen
en dat hebben we veel gedaan, zelfs
tot enkele jaren geleden nog. Maar
ook genieten van de natuur in onze eigen regio. Als Joop gaat vissen
neem ik een boek mee voor aan de
waterkant. Als hobby had ik ook het
zelf maken van kleding. Het naaiwerk vind ik nog steeds leuk,” aldus Mary. Haar andere grote hobby
is toneelspelen bij Toneelvereniging
OKK in Mijdrecht, waarvan zij samen met Joop meer dan 50 jaar lid
is. Joop verleende hand- en spandiensten bij de vereniging, zocht
donateurs enzovoort. Ze zijn beiden
erelid. Maar ook een mooie voetbalwedstrijd kan hen bekoren. Ze zijn
een echte fan van Feyenoord…
Burgemeester Maarten Divendal
kwam het jubilerende echtpaar persoonlijk gelukwensen en nam als
traditioneel geschenk het boek ‘De
Plassen’ mee. Een dag na Pasen had
de gemeente een fraai bloemstukje
laten bezorgen. Ook de gelukwensen van de Koning en de Commissaris van de Koning in Utrecht werden zeer op prijs gesteld. Burgemeester Divendal onderhield zich
in een prettige sfeer met het echtpaar waarvan hij toch wel graag wilde weten wat je ervoor moet doen
in een huwelijk, om het 60 jaar vol
te houden. Niet zelden leidt dat tot
hilarische antwoorden.

Aanleg rotonde begraafplaats
Wilnis medio juli?
Wilnis - Naar aanleiding van een
aantal verkeersongevallen op het
kruispunt N212/Pastoor Kannelaan ,
nabij de Algemene begraafplaats in
Wilnis, heeft de provincie besloten
om dit kruispunt in 2014 om te bouwen naar een rotonde. De provincie
heeft een dringend verzoek gedaan
aan de gemeente om een kwart van
de realisatiekosten mee te betalen.
Enerzijds vanwege de aanwezigheid van twee gemeentelijke aansluitingen op deze rotonde, anderzijds vanwege de invloed die de woningbouwlocatie Marickenzijde in
de toekomst heeft op deze rotonde.
Door de korte voorbereidingstijd
van het besluit van de provincie
heeft de gemeente niet de mogelijkheid gehad hierover een besluit te
nemen. Wel heeft het college gegin
dit jaar aan de gedeputeerde kenbaar gemaakt bereid te zijn een bijdrage te verlenen. In een bestuurlijk
overleg op 19 maart 2014 zijn nadere afspraken gemaakt over de bij-

drage aan en de realisatie van de
rotonde.
Kernboodschap
In dit overleg zijn de volgende afspraken gemaakt tussen gedeputeerden Van Lunteren (Mobiliteit)
en Krol (RO) en wethouders Schouten (Verkeer) en Moolenburgh (RO):
1. De gemeente De Ronde Venen betaalt 25% tot maximaal
400.000,- aan provincie Utrecht
voor de aanleg van de rotonde.
De betaling geschiedt in principe als de eerste paal van de woningen in Marickenzijde wordt
aangebracht/geheid maar uiterlijk op 1 januari 2016.
2. Eventueel minderwerk wordt in
de verhouding 13 (provincie) en
4 (gemeente) verrekend.
3. Verkoop van grond (van provincie aan gemeente en/of van gemeente aan provincie) geschiedt
voor een symbolisch bedrag van
1,- per transactie

4. Gemeente De Ronde Venen voert
in overleg met provincie Utrecht
de afhandeling van de noodzakelijke vergunningen voor zowel
de faunapassage als de rotonde
zo spoedig mogelijk uit. Daarbij
rekening houdend met de belofte om dit jaar beide klussen (fauna passage en rotonde) aan te
leggen met zo min mogelijk hinder voor het verkeer op de N212.
Consequenties
Er heeft nog geen formele besluitvorming plaatsgevonden over de te
betalen bijdrage. Het beschikbaar
stellen van dit bedrag is een bevoegdheid van de raad. De beschikbare raming ging uit van het type Turborotonde. Dit type heeft gedeeltelijk meer rijstroken, zodat deze meer verkeer kan afwikkelen dan
een (kleinere) enkelstrooksrotonde.
De werkzaamheden aan de A2 zijn
inmiddels voltooid.
Dit resulteert in een afname van
het verkeer op de Ir. Enschedeweg/N212. Na het (provinciale) besluit over de aanleg van een rotonde blijkt uit verkeersonderzoek dat
op de locatie N212/Pastoor Kannelaan een enkelstrooksrotonde volstaat. Er is hiervoor naar verwachting minder budget nodig.
Krediet
Een raadsvoorstel met betrekking
tot de kredietverlening is in voorbereiding. Voor de zomer zal de raad
gevraagd worden een krediet beschikbaar te stellen voor de bijdrage
aan de provincie. Los van de formele besluitvorming, worden de voorbereidende werkzaamheden door
zowel de provincie als de gemeente met voortvarendheid uitgevoerd.
Aanleg van de rotonde lijkt vooralsnog mogelijk in de periode van 19
juli tot 1 september 2014

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandagmiddag 26 mei van 13.30 tot 15.30 uur in de
Tympaan en De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
Buurtkamer G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. Het
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt op
wordt een creatieve middag. Om in te kunnen schatten
deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijdhoeveel mensen er komen, wordt het op prijs gesteld
recht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelals u zich vooraf even aanmeldt bij het Klanten Contact
hoek.
Centrum.
Repair Café Mijdrecht
ACTIVITEITENOVERZICHT MEI
op 8 en 22 mei het Repair Café open om samen te repaNiet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina.
reren! Het Repair Café is open van 14:00–16:00 uur in de
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kijBuurtkamer Mijdrecht.
ken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 0297230280.
Eetcafé het Pruttelpotje
Op maandag 12 en 26 mei. Aanmelden: 06-12888962/
hetpruttelpotje@gmail.com.
Open Tafel
Op donderdag 22 mei in Zuiderhof. Aanmelden tot mini- U kunt via de vacaturebank op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info vrijwilligersvacatures vinden. Wilt u overleg
maal 9 dagen van tevoren!
over uw mogelijkheden? Neem dan contact op met DyRollatorspreekuur
anne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk via
Op donderdag 8 mei van 10:00 tot 11:00 uur in de d.vantessel@stdb.nl.
buurtkamer Wilnis (Dorpscentrum Willisstee (via achteringang), adres: P. Joostenlaan 24. Van te voren opgeven De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
- Huiswerkbegeleider voor maandagmiddag in
is niet nodig.
Mijdrecht of dinsdagmiddag in Wilnis. Vac. nr. 11 034
Brunch in de Kweektuin
- Medewerker bibliotheek Vinkeveen. Vac. nr. 10 951
Zondag 8 juni a.s. is de eerstvolgende brunch.
- Begeleider kinderactiviteiten die houdt van roeien,
Aanmelden vanaf 16-5-2014.
picknicken, gps-tochten, wilgen knotten of vogelnestCinemaplus
kastjes maken Vac. nr. 10 949
Do 15 mei in de Angstelborgh, Abcoude. Elke 3e donder- - Organisatoren voor de Open Monumentendag.
dag van de maand. Prijs: € 7,00. aanvang 14:00 uur, zaal
Vac nr. 10 940
open 13:30 uur. Vooraf opgeven is niet
- Kok of kookfan voor Eetgroep in Wilnis 2 maal per
maand op vrijdagmiddag. Vac. nr. 10 918
Eetgroep
Op vrijdag in de oneven weken in Buurtkamer Wilnis, Pie- Voor een nog veel groter vacatureaanbod, ook voor vacater Joostenlaan 24, Wilnis. Deze maand op 9 en 23 mei. tures in Uithoorn, kunt u terecht op onze website: www.
steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u overleg over de
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdagavond 14 mei van 19.30 tot 21.00 uur in Zorg- vacatures en/of uw mogelijkheden? Neem dan contact
centrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U bent op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via d.vantessel@
welkom vanaf 19.00 uur. U bent welkom vanaf 19.00 stdb.nl of 0297 230280.
uur. Thema “levensboek”. Gastspreker is Angelika Koot, Zoekt uw organisatie ook vrijwilligers?
Praktijk Complementaire zorg. Hoe belangrijk is het om Neem dan vooral contact op met het Steunpunt Vrijwileen levensboek te maken voor een dementerende. Voor ligerswerk.
meer informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, tel. (0297) 230 280. Aanmelding vooraf
is niet nodig.
Alzheimer Café Abcoude
Eerstvolgende op 28 mei a.s. heeft als thema “vrijwillige
levenseinde bij patiënten met dementie” Gastspreker is
Dr. P.G.J. Janssen, huisarts in Baambrugge.
Dorpszicht 22, Abcoude van 14.00 tot 15.30 uur. Toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, tel. (0297) 230 280.
Aanmelding vooraf is niet nodig.

De kracht van verbinden en versterken!

Buurtkamers De Ronde Venen
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
(55 plussers)
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu e 5,- / e 7,- opgave
op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info:
Annie van Gelder, coördinator
Di/do tel. 06-17970016
mail: a.vangelder@stdb.nl
Mijdrecht, g. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (e 5,-)

Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. (06) 28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
(€ 8,50 met drankje)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
tel. 0297-250692
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1 x per kwartaal 12.00-13.15 uur (e 5,-)
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info:
Annie van Gelder, coördinator
Di/do tel. 06-17970016
mail: a.vangelder@stdb.nl

PLUSBUS PROgRAMMAOVERZICHT APRIL 2014
datum
donderdag 1 mei
maandag 5 mei
dinsdag 6 mei
woensdag 7 mei
donderdag 8 mei
vrijdag 9 mei
maandag 12 mei
woensdag 14 mei
donderdag 15 mei
donderdag 15 mei
vrijdag 16 mei
dinsdag 20 mei
woensdag 21 mei
donderdag 22 mei
donderdag 22 mei
vrijdag 23 mei
maandag 26 mei
dinsdag 27 mei
woensdag 28 mei
woensdag 28 mei
donderdag 29 mei
vrijdag 30 mei

activiteit
Boodschappen + Markt
Bibliotheek
Vislunch Thalassa
Circus Sijm
Boodschappen + Markt
Eetgroep Buurtkamer
Vislunch
Pannenkoekenrestaurant De Strooppot
Boodschappenochtend
Film in De Angstelborgh
Tuincentrum Global Garden
Lunch Restaurant De Oude School
PlusBus Diner s’Anders
Boodschappenochtend
Smederijmuseum
Eetgroep Buurtkamer
Bibliotheek
Dr. Jac. P. Thijssepark
Winkelen/weekmarkt
PlusBus Diner De Fransche Slag
Hemelvaartsdag
Strandrups De Vrijbuiter

bestemming
Mijdrecht
Mijdrecht
Zandvoort
Hilversum
Mijdrecht
Wilnis
Thalassa
De Hoef
Mijdrecht
Abcoude
Zwaanshoek
Ter Aar
Vinkeveen
Mijdrecht
Nieuwkoop
Wilnis
Mijdrecht
Amstelveen
Woerden
Uithoorn

ophalen v/a
13.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
12.30 uur
13.00 uur
16.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
13.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
09.00 uur
13.00 uur
16.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
09.00 uur
17.00 uur

kosten
€ 3,00
€ 3,00
€ 15,00
€ 12,00 *
€ 3,00
€ 11,50
€ 15,00
€ 9,00
€ 3,00
€ 7,00
€ 15,00
€ 13,00 *
€ 3,00
€ 3,00
€ 16,00 *
€ 11,50
€ 3,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 5,00

Noordwijk

09.00 uur

€ 27,00 *

De prijzen met een * zijn totaalprijzen
VOOR ALLE RITTEN VAN DE PLUSBUS AANMELDEN OP WERKDAgEN
VIA TEL. 0297-760260 TUSSEN 10.00-12.00 UUR.

Gevarieerd lenteconcert Studio Rotschild
De Ronde Venen - Vrijdagavond
2 mei is het maandelijkse huiskamerconcert in Studio Rotschild met
zangoptredens van leerlingen van
Greetje de Haan. Het wordt deze keer een vrolijk lenteconcert
met voor ‘elck wat wils’, want behalve zang staat er ook een geva-

rieerd aanbod voor het ‘open podium’ op het programma. Het muziekmenu van vrijdag is erg afwisselend. Van jong tot een beetje ouder, van pop tot en met opera, van
Emilie Sande en One Direction tot
en met Fauré en Purcell. “Ik voorzie
op het open podium weer heel wat

spannends. Een voordracht van Moniek van Dam uit haar nieuwe gedichtenbundel Zwevend, improvisatietoneel van Monica Heller, plus
natuurlijk wat er spontaan kan gebeuren. Want misschien zitten er
toehoorders in de zaal die kunnen
zingen?! Dus uit die hoek verwacht
ik wel wat jazz,- pop,- en klassieke
zang,” zegt Greetje de Haan, zangdocente van Studio Rotschild. Vrijdag staan zes leerlingen op het podium, onder wie haar zoon Stijn die
onlangs in het jongenskoor meezong in de Matthäus Passion van
Bach in het Concertgebouw.
Samen met hem zing De Haan
een duet. Het begint om 19.30 uur
en het kost 6,- per persoon, inclusief een hapje en een drankje. Studio Rotschild, Bozenhoven 128A,
Mijdrecht. Toegangskaarten via:
gretele.rotschild@gmail.com of tel.
06- 20743560

06 Nieuwe Meerbode

•

30 april 2014

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.

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

Kinderdagverblijf
De Blauwe Muis naar
de Bibliotheek!
Mijdrecht - Op donderdag 24 april
hadden alle kinderen mooi weer
meegenomen. Wat een geluk, want
vandaag had iedereen een uitnodiging gekregen om mee te gaan
wandelen naar de Bibliotheek in
Mijdrecht.
Sandra van de Bibliotheek had allemaal mooie boekjes van Kikker voor
hen uitgezocht. Het waren er een
heleboel, die moesten natuurlijk al-

lemaal bekeken worden en samen
met de juffen gingen ze de boekjes
ook lezen.
Van het lopen hadden ze best trek
gekregen, daarom mochten ze onder het voorlezen picknicken in
de Bibliotheek. Wat een feest!
Moe en voldaan en met een tas vol
mooie boekjes liepen ze weer terug
naar de Oosterlandweg.

Mijmeringen
KONINGSDAG
De eerste officiële koningsdag is een
feit. We hebben deze achter de rug en
eigenlijk moet ik concluderen dat het
niet heel anders was dan Koninginnedag. De vraag is natuurlijk wat koning
Willem Alexander gaat doen komend
jaar, maar dat zien we dan wel weer.
Vrijmarkt
Nederland schijnt wat bijzondere tradities te hebben, gezien door
het oog van de buitenlanders. Met name onze Koninginnedag en
de manier waarop we het vieren kan rekenen op vreemde blikken.
Welk ander land viert een nationale feestdag door alle troep en oude spullen van zolder te halen, op straat uit te stallen, te verkopen
en vervolgens weer nieuwe “troep” te kopen? In een feestdag kun je
een stuk cultuur tonen en dit fenomeen toont een stuk sociaal gebeuren en ondernemerschap.
Het is misschien een beetje vreemd, maar voor zowel verkopers als
kopers en toeschouwers is het een gezellig gebeuren. Midden in de
nacht schijn je al ter plaatse te moeten zijn voor de beste plaatsen.
Zeker al vijf uur in de vroege ochtend, en ik dacht met mijn kwart
over zeven dus al vroeg te zijn, dus niet!
Sfeer
De vrijmarkt vind ik wel een essentieel onderdeel van het hele feestelijke gebeuren rond de koninklijke verjaardagen. Afgelopen jaar
had ik niet meegedaan met de vrijmarkt en vooral genoten van al het
moois op de televisie. Dit jaar wilde ik dan ook graag weer meedoen,
zeker omdat ik niet alleen zou gaan zitten. Grootse plannen hadden
we gemaakt, op een geheel andere plek zitten dan voorgaande jaren
, vroeg erbij zijn, weken van te voren zou ik al mijn rommel hebben
opgeruimd. Zoals zo veel goede voornemens sneuvelde ook hiervan een aantal. Maar met wat pijn en moeite ging ik dan toch 6.45
de deur uit met zoonlief en een achterbak vol spullen. Aangekomen
op de plaats van bestemming, het lieftallige Mijdrecht schrok ik wel
even. Het hele dorpscentrum zat dus al vol toen wij er aankwamen.
Duidelijk was dat we niet meer een A-locatie konden bemachtigen,
al snel hadden we een prachtige locatie B met bankje. De sfeer zat
er al goed in bij iedereen.
Ondernemen
De een gaat zitten met het idee om zoveel mogelijk centjes te verdienen, de ander wil vooral al zijn spullen kwijt, een volgende hoopt
vooral om niet met te veel nieuwe troep thuis te komen en dan heb
je de algemene deler, iedereen wil er gewoon plezier in hebben. Ik
hoopte vooral iets te verkopen, omdat ik voorheen op het evenementen terrein van de Legmeer in Uithoorn te vinden was en daar
nog geen pepernoot verkocht. Ik kan u vertellen dat dat toch een
stuk minder gezellig is en zonde van alle moeite. Dit keer probeerde
ik het dus in Mijdrecht en was ik samen met mijn zus blij dat meteen na het uitstallen er voldoende aanloop was. Bij elk verkocht item
keken we elkaar aan en dachten, dat scheelt weer met sjouwen. Het
ging ons niet om het geld, maar om de lol.
Pareltjes
Het verkopen van je oude spullen, tezamen met vele anderen schept
een gezellige sfeer.
Aandoenlijk was het meisje dat langskwam en zo blij was dat het
knuffelbeest er nog stond waar ze aan het begin al verliefd op was
geworden. De hele vrijmarkt had ze met haar ouders afgelopen,
maar haar zinnen had ze gezet op dat poesje. Voor 20 cent kocht zij
de knuffel en waren er twee mensen erg blij! Hilarisch was de vrouw
die dvd’s uitzocht en tussen alle goeie films een titel aantrof “neuken
doe je zo”. De eigenaar haalde zijn schouders op en zei laconiek “ja,
daar moet ik ook vanaf, geloof het of niet maar die kreeg ik gratis bij
een lidmaatschap van BNN”. Velen mensen kwamen langs voor een
vluchtige blik, sommige kochten wat, anderen bleven lang staan om
eindelijk een praatje te kunnen maken in alle rust. Het grootste en
plezierigste succes van de dag vond ik dat mijn zoon ging portrettekenen. Hij keek de kunst af hoe zijn tante aan voorbijgangers vroeg
of ze een portret wilde en deed dit daarna vol verve na. Zo kon hij op
deze ochtend prachtig alle sociale vaardigheden oefenen, van groeten, iets (durven) vragen en het ontvangen van complimentjes. Het
was zo leuk om te zien en hij was duidelijk helemaal in zijn element.
Love to share
Mijn zus en ik hadden vooraf al gesteld dat we niets meer mee naar
huis wilde nemen, maar achteraf in een container gooien vind ik
ook geen optie. Beide waren we het erover eens dat het dan gewoon naar een goed doel zou kunnen gaan. Allebei hadden we gelezen over Love to share, een uitdeelpunt waar iedereen, woonachtig in gemeente Uithoorn, gratis spullen kan halen (en natuurlijk kan
brengen). Daar wordt kleding, schoenen, speelgoed en klein huishoudelijk spul ingezameld. Love to share staat simpelweg voor een
ander blij maken met spullen die we zelf niet meer nodig hebben.
Een heel mooi streven in deze consumptie maatschappij. Elke dinsdag- en vrijdagochtend van 09.30-11.30u kan men daar terecht bij
de Evangelische Christen Gemeenschap (ECG) (zij-ingang) op de
Herman Gorterhof nummer drie.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV.
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Wajir 2014 - 6
Onderwijs (1)

Onderwijs was van meet af aan een speerpunt van de stichting; het
antwoord van zuster Teresanne op onze eerste vraag hoe de stichting
Wajir zou kunnen helpen was overduidelijk: onderwijs! De 28 basisscholen die we in de afgelopen jaren van klaslokalen hebben kunnen
voorzien hebben daardoor meer mogelijkheid gekregen om een beetje op een fatsoenlijke school te lijken maar zullen vooralsnog veel behoeften aan basale middelen hebben. De nieuwe regering is hier niet
blind voor, maar dit onderwijs blijft in de portefeuille van ‘Nairobi’. De
belangstelling tijdens het werkbezoek ging met name uit naar een
paar speciale scholen. In de eerste plaats natuurlijk het paradepaardje
van de stichting: de Furaha Mixed Day Secondary School. Deze school
startte in 2002 met zo’n 15 leerlingen in een geleend lokaal van de basisschool. Nu worden daar 1024 leerlingen opgeleid en is de school
een van de beste in de wijde omgeving. De school had ook al een
paar keer de prijs gewonnen voor de meest ‘groene’ school en inderdaad is de beplanting succesvol geweest: overal staan serieuze bomen die zorgen voor een goed microklimaat. In de schaduw van deze
bomen is het goed les krijgen. Tijdens het bezoek aan die school werden natuurlijk speeches gehouden waarin de leerlingen alle goede eigenschappen kregen voorgehouden die maar wenselijk waren om tot
goede studieresultaten te komen. Voor het team voelde het bezoek
als een afronding. De school kan zich uitstekend bedruipen. Niet dat
er geen wensen waren: wat dacht de stichting bijvoorbeeld van een
schoolbus? Volgens dezelfde formule heeft de stichting de Makoror
Mixed Day Secondary School opgericht. Makoror is een arme buitenwijk van Wajir. Twee jaargroepen worden inmiddels opgeleid en de
derde jaargroep stond op het punt van beginnen. Alleen waren er nog
geen banken en stoelen. Tja, het was tenslotte ‘onze’ school en hoewel
de stichting steeds meer de nadruk legde op : ‘zelf financiering zoeken in Kenia’ was dit niet gelukt. Dat gaf discussie binnen de stichting,
maar uiteindelijk hebben we in onze reserves geld gevonden om er
voor te zorgen dat deze kinderen op school kunnen zitten en schrijven.
Eén van de andere speerpunten van de stichting is het bestrijden van
de jeugdwerkloosheid. Wij hadden gemerkt dat de leerlingen vooral gericht waren op het behalen van het diploma in de hoop daarmee kans te krijgen op een ‘witte boorden functie’ . Maar ‘Educated
Unemployed Youth, Edunyo’ is er genoeg, terwijl er veel behoefte is
aan mensen die met een goede opleiding kunnen bijdragen aan de
opbouw van Wajir. Er moeten huizen en gebouwen komen, er moeten
goede elektrische installaties komen en goede sanitaire voorzieningen
en veilig drinkwater en... Hiervoor zijn mensen nodig die plannen kunnen uitwerken en die weten hoe zij met hun handen moeten werken.
Het team heeft indringend ingepraat op zowel leerlingen als docenten. Immers er moeten veel Ecosan-toiletten worden gebouwd en waterputten om de kostbare watervoorraad te beschermen tegen vervuiling. Volop perspectief op een baan na je schoolopleiding. Het team is
er nog niet van overtuigd geraakt dat de boodschap goed is ‘geland’.
De stichting wacht dit gespannen af.
Ad Groeneveld

Robert Kranenborg op
bezoek bij Kaas en Zo
Gezellige brunch voor
bewoners Veenstaete

Mijdrecht – Brasserie de Waard uit Wilnis heeft de bewoners van Veenstaete met de paasdagen verblijd met een heerlijke brunch. Zij doen
dit tegen kostprijs voor deze bewoners, die hier erg dankbaar voor zijn.

Regio - Er wordt momenteel een
promotiefilm gemaakt over ECHTE Hollandse Kaas. Daarbij wordt
aandacht geschonken aan elke
fase in het traject van koe naar consument. Elke stap wordt in die promotiefilm gevolgd, dus van koe naar
boer, van boer naar kaasmakerij,
van kaasmakerij naar groothandel,
van groothandel naar kaaswinkel
en van kaaswinkel naar de uiteindelijke consument. Om daarbij aan te
tonen dat kaas niet uitsluitend gebruikt kan worden als broodbeleg,
maar dat er ook allerlei lekkere gerechten mee gemaakt kunnen worden bezocht top-kok Robert Kranenborg de KAAS en ZO-winkel
van Stijn Melenhorst in winkelcentrum Amstelplein te Uithoorn.
Promotiefilm
De makers van de promotiefilm kozen speciaal voor deze winkel omdat
daar het kaasassortiment erg groot
is: maar liefst ruim 90 verschillende Hollandse kazen en ruim 80 verschillende buitenlandse kazen vormen het vaste en toch steeds wisselende assortiment in de winkel.
Robert Kranenborg had dus keuze
genoeg. U ook als u de winkel van
Stijn Melenhorst bezoekt!

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist.
- Uithoorn, v.Deyssellaan: Zwarte kat met 1 oog. Heet Duster.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Rode 18-jarige kater.
Heeft witte bef en pootjes.
Gevonden:
- Wilnis, Veenweg: Zwart-witte kat.
- Uithoorn, Burgenmeester Padmoslaan: Zwart-Witte kat.
- Vinkenveen, Waverveensepad: Cyperse poes.
Erg lief en al wat ouder.
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Nieuwe faunapassage
onder N212
Vervolg van de voorpagina.

Waar bij de overheid op tal van essentiële zaken wordt bezuinigd,
schijnt financiering van dergelijke overbodige projecten gewoon te
kunnen blijven doorgaan. Zolang de
eigen doelstellingen maar behaald
worden.
Maar als je nu toch bezig bent,
waarom dan niet deze huidige duiker zo laten en op een andere plaats
in het gebied een tweede duiker aanleggen? Hebben de diertjes twee passages. De centen moeten tenslotte toch op uit het ‘flora en
faunapotje’ van de Provincie, waar
ook al 2,6 miljoen euro van gereserveerd is voor de aanleg van nieuwe natuur in de Bovenlanden. Prima dat er aan de natuur wordt gedacht, maar zoals vaak schiet het
hier ook weer aan alle kanten door.
De vergelijking met de ‘eekhoorntjesbrug’ over de A44 tussen Den
Haag en Wassenaar dringt zich hierbij op. Ruim anderhalf miljoen euro
heeft dat ding gekost om eekhoorn-

tjes de kans te bieden van het ene
gebied naar het andere te komen.
Maar die hebben een territorium en
blijven waar ze zijn. Er loopt vrijwel
geen eekhoorn over de (dure) brug.
Geldverspilling ten top. Een aantal recreanten aan de picknick tafel
bij De Kievit heeft er een duidelijke
mening over: “Het zou beter zijn het
geld aan onderhoud van bestaande
natuur in de regio te besteden. Wij
wonen in Nieuwkoop en hebben al
heel veel natuur om ons heen. We
zitten echt niet te wachten op meer.
Wel zou het een goed idee zijn om
meer natuur voor recreatiedoeleinden toegankelijk maken met wandel- en fietspaden, of het behoud
van de unieke legakkers in de Vinkeveense Plassen ermee te betalen.
Daar heeft iedereen wat aan. Otters
– als ze er al zijn, muizen en ringslagen zijn maar heel kleine dieren. Die
vinden hun weg toch wel door een
drie meter brede duiker. Wat een
onzin om te denken dat ze met zeven meter beter af zijn. En kijk dan
eens wat dat moet kosten...”

Dataplanning werkzaamheden
Al met al gaat het niet alleen weer
veel geld kosten maar ook overlast met zich meebrengen. De N212
gaat dit jaar tijdens de zomervakantie tussen 18 juli en 1 september
voor een poosje dicht voor alle (gemotoriseerd) verkeer om de duikers
onder de weg te verwisselen. Om
verkeersdeelnemers toch vice versa
op hun bestemming te laten komen
wordt momenteel een omleidingsplan voorbereid.
Verder wordt het naast het recreatiegebied liggende tweerichtingen brede fietspad tijdelijk afgesloten en verlegd. Het zou anders
te dicht op de bredere faunapassage komen te liggen en het krijgt om
die reden een ander tracé. Vanwege deze verlegging moeten ook kabels en leidingen worden omgelegd.
Van het een komt het ander… De
Provincie geeft aan dat in de periode vanaf 19 mei tot 1 oktober het
fietspad wordt afgesloten en verlegd. Een nadere omschrijving van

een precies tijdstip staat er niet bij,
maar of het ruim vier maanden achtereen afgesloten blijft valt te betwijfelen. Er wordt voor (brom)fietsers een omleidingsroute ingesteld.
Van half mei tot half juli is er ver-

keersoverlast op de N212 vanwege de omlegging van de kabels en
leidingen. Er worden voor dat gedeelte snelheidsbeperkende maatregelen ingesteld terwijl bovendien
de hoofdrijbaan wordt versmald. Als

alles volgens plan verloopt, is eind
september de rust weergekeerd bij
De Kievit en kunnen de waterdiertjes gebruik maken van een bredere onderdoorgang. Zullen die even
opkijken!

Byzantijnse kerkmuziek in Mijdrecht

Aalsmeer - De Ronde Venen - Op
zaterdag 10 mei zal het Hoorns Byzantijns Mannenkoor, Byzantijnse
kerkmuziek ten gehore brengen
De leden van de Oud-Katholieke parochie i.o. van de H.Elia hebben voor deze viering de Veenhartkerk gehuurd, adres Grutto 2a te
Mijdrecht. Aanvangstijd: 19.00 uur.
De voorgangers zijn de Oud-Katholieke priesters Henk Schoon en
Klaas Jan Homan.

In de viering zullen enkele iconen
worden gewijd.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor
(HBM) is in 1985 opgericht en bestaat momenteel uit circa 30 zangers. Het koor is niet kerkgebonden en streeft naar een zo authentiek mogelijke vertolking van de Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek in de
monastieke (= klooster) stijl. Het
zijn de “eenvoudige” melodieën zoals deze door de monniken in de

kloosters worden gezongen.
Juist in deze, van slechts elementaire harmonieën voorziene, gezangen komt de diepte van de Russische spiritualiteit tot uiting. Samen
met de kleuren van iconen, kaarslicht, de ceremoniële gewaden van
de priesters en de geur van wierook en brandende kaarsen vormt
deze gebruiksmuziek een essentiële schakel in het geheel van de Russische religieuze traditie. De melo-

die voegt aan het woord intentie en
emotie toe.
De liederen worden vierstemmig a
capella gezongen, want de regel is
dat alleen wat God geschapen heeft
(de menselijke stem) de gebeden
en gezangen mag vertolken.
In een sfeer waar de aardse werkelijkheid even terzijde wordt gelegd
beluistert men hymnen en gezangen die soms honderden jaren oud
zijn.
De herleving van de kerken in Rusland heeft, na een jarenlange stelselmatige onderdrukking, een wederopstanding van de Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek tot gevolg gehad. Het is inmiddels een niet meer
weg te denken deel van de Russische muzikale cultuur geworden.
Dat men in Rusland zelf deze herbeleving als een geweldige verrijking binnen de samenleving ervaart
is vanzelfsprekend.
Meer en meer spreekt ook het westerse publiek deze muziek aan omdat de harmonieën ons vertrouwd
in de oren klinken, de klankcombinaties soms verrassend zijn en zeer
aangenaam zijn om naar te luisteren.

Gevluchte winkeldief
bezeert knie

Dagopvang de Nostalgie
bestaat 1 jaar
Amstelhoek - 23 april was het zover, het 1 jarig bestaan van Dagopvang de Nostalgie. Een bewogen
jaar, met aardig wat tegenslag, maar
het doorzettingsvermogen van Irma en Debby en ondersteuning van
hun vrijwilligers helpen hen er door
heen. Zij proberen overal positief
naar te kijken, problemen zijn uitdagingen. Een jaar met heel veel sponsoring, denkend aan, de beursvloer,
Soroptimistclub,
Springschansschool uit Uithoorn, hulp van veel
bedrijven, geheel vrijblijvend, De
Beij, Jabu klusbedrijf, Martin Letterproducts, Jos van der Ende..
Leuke dag
Leuke uitjes hebben ze gemaakt,
Zo zijn ze naar het Zuiderzeemuseum geweest, Intratuin, Clara Maria, kaas en klompenboerderij, Riga
Ranche, paardenmelkerij, de Keukenhof en de Jostiband met als afsluiter met elkaar patat en kroketten eten. Ook van hun 1 jarig bestaan maakten zij een leuk dag. Een

smakelijke koffie, een muzikaal zanguurtje, waarbij Ze werden begeleid
door Joop en zijn mondharmonica.
Boeketten bloemen, fuchsia`s, seringenplanten, dvd van de Jostiband
werden aan hen uitgereikt. Bedankt
iedereen, cliënten, familieleden, vrijwilligers helemaal top.
Maaltijd
De maaltijd was een heerlijke visschotel van het Volendammer vispaleis uit Uithoorn en de TOET, is
van IJssalon Esplanade, ook uit Uithoorn. De cliënten kregen een geschilderde beer met chocolade als
cadeautje mee naar huis mee naar
huis. 2 van de cliënten zijn ook al
een jaar bij hen op de Dagopvang.
Op vrijdag zitten ze bijna vol, op
maandag, dinsdag en woensdag
zijn er nog plaatsen over.
U kunt alleen met PGB of Particulier
bij De Nostalgie terecht. Wilt u informatie, kijk op de website; www.dagopvangdenostalgie.nl of bel ze; Debby 646554466, Irma 0616734042

Vinkeveen - Een 18-jarige man
zonder vast woon- of verblijfadres
is dinsdag 22 april aangehouden op
verdenking van winkeldiefstal. De
man had goederen ter waarde van
215 euro gestolen uit een winkel
gelegen aan de Plevierenlaan. Rond
11.55 uur kregen agenten een melding dat een man een winkeldiefstal
had gepleegd.
Toen hij werd aangesproken door
het winkelpersoneel sloeg hij op de
vlucht en liet de tas met gestolen
goederen op straat vallen. Een getuige zette op een fiets de achtervolging in.
De man rende een brandgang in
achter de woningen van de Meeuwenlaan. Hij klom een tuinschutting over, maar merkte dat hij door
de val gewond was geraakt aan zijn
knie en niet meer verder kon vluchten. Daar kon hij door agenten worden aangehouden.

Geen breuk
De man klaagde over flinke pijn aan
zijn gekwetste knie en werd onderzocht door ambulancepersoneel.
Die brachten de man over naar het
ziekenhuis voor nader onderzoek.
Na het maken van foto’s bleek dat
niets was gebroken en mocht de
man met een zwachtel om zijn knie
door de agenten mee worden genomen naar het bureau om de zaak
verder af te werken. Uit inspectie
van de tas bleek dat deze was geprepareerd om te voorkomen dat
de gestolen goederen alarm zouden
slaan bij de winkeldetectiepoortjes.
Alle gestolen goederen werden teruggegeven aan de winkeleigenaar.
De geprepareerde tas is in beslag
genomen. Na afronding van het onderzoek werd aan de man een dagvaarding uitgereikt. Hij moet zich op
22 juli 2014 verantwoorden bij de
rechtbank in Utrecht.

Hoefse Hobbydag
De Hoef - Het wordt weer feest in
De Hoef. Op zaterdag 10 mei a.s.
wordt alweer de 4e editie gehouden
van de Hoefse Hobbydag. In principe wordt deze hobbydag om het
jaar gehouden maar door de verbouwing van De Springbok is het
dit keer een jaar opgeschoven. Heel
veel hobbyisten uit De Hoef en omgeving, verdeeld over zo’n 30 stands
zullen dan het gebouw in beslag nemen om te laten zien dat het leuk
kan zijn om met een hobby bezig
te zijn. In een aantal gevallen mogen de bezoekers ook daadwerkelijk meedoen om zo uit te vinden of
dit misschien ook wel iets voor hun
zelf is.
Marktplein
Meer dan de helft van de deelnemers is er voor de eerste maal.
Er is een grote verscheidenheid en
er is dus veel te zien van kaarten
maken tot schilderen, stoommachi-

nes bouwen, sieraden, beeldhouwen, lego objecten enz. enz. teveel
om op te noemen. Het is iedere keer
weer verrassend om te zien hoeveel
verborgen talent er in onze omgeving zit. Vanaf 14.00-21.00 uur is iedereen van harte welkom om een
kijkje te komen nemen. Rond 16.00
uur wordt, uiteraard tegen betaling,
iets te eten aangeboden, verzorgd
door De Strooppot. De vorige edities werden door heel veel belangstellenden bezocht en allen waren
van mening dat dit het gezelligste
“marktplein” uit de hele omgeving
was en uiteraard willen we dat dit
keer ook weer creëren met elkaar.
Toegang is geheel gratis maar omdat er natuurlijk wel kosten worden
gemaakt wordt getracht dit te dekken middels een verloting met meer
dan 100 prijzen, te beschikking gesteld door de deelnemende hobbyisten. Zaterdag 10 mei De Springbok De Hoef vanaf 14.00 uur.

Vogelfietsexcursie Ronde
Hoep en Bovenkerkerpolder
De Ronde Venen - De vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen en
Uithoorn organiseert 3 mei een vogelfietsexcursie door het gebied de
Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder. Deze fietstocht start om 8.30 bij
de begraafplaats bij Wilnis en eindigt rond 14.30 bij het gemeentehuis Uithoorn. Vanaf het startpunt
zullen we verschillende vogelrijke
gebieden langsfietsen en daar uiteraard stilstaan om de vogels te bekijken. De tocht is ongeveer 25 kilometer.
Het is nu volop lente, de mooiste tijd
om baltsende weidevogels te zien
en net uitgekomen ganzenpullen.
Voordat we bij het riviertje de Waver komen maken een tussenstop
bij de Waverhoek waar we kluten,
tureluurs en rietzanger zullen zien
en horen. Daarna richting de bijzondere polder De Ronde Hoep. Midden in de polder ligt een weidegebied van 165 ha dat sinds juli 2006
wordt ingericht en beheerd als weidevogelgebied. Het water in het gebied staat hoger dan in het omringende land. Dit is gunstig voor de
weidevogels. Eigenaar en beheerder
van dit gebied is de stichting Landschap Noord-Holland. Het noorden van de polder wordt doorsneden door de snelweg A9. De Ron-

de Hoep is desondanks een van de
grootste open, onbebouwde gebieden in de Randstad.
Terug langs de Amstel die we daarna oversteken met het fietserspontje De Fuut. Dan zijn we in de Bovenkerkerpolder waar we via het nieuwe natuurcompensatiegebied langs
de Nesserlaan en het Middenpad
wellicht een van de 160 paar broeden grutto’s zullen gaan zien. Ook
de veldleeuwerik of bergeenden
zullen daar te zien zijn. De laatste
stopplaatsen zijn de nieuwe plasjes
langs de N201 waar steltlopers kunnen zitten. Terug via Uithoorn waar
we bij het gemeentehuis afscheid
van elkaar nemen. Trek passende
kleding aan, neem lunch voor onderweg en een verrekijker en/of een
telescoop mee.
Datum: zaterdag 3 mei 2014
Tijd: 08:30-14:30 uur
Vertrekpunt: parkeerplaats bij de
Nieuwe Begraafplaats aan de Enschedeweg te Wilnis
Vervoer: per eigen fiets
Aanmelden is niet nodig en meefietsen is gratis.
Als bij erg slecht weer de excursie wordt afgelast staat dat om ca.
7:30 uur op de website: www.ivn.nl/
afdeling-de-ronde-venen-uithoorn
Informatie: Tinok van Hattum, tel.
0297- 534562 en de website.

Herdenkingsconcert van
Viribus Unitis op 4 mei
Wilnis - Net als ieder jaar zal Viribus Unitis ook dit jaar weer de herdenkings plechtigheden op 4 mei
muzikaal begeleiden. Voorafgaand
aan de officiele herdenking organiseert Viribus Unitis een herdenkingsconcert om door middel van
prachtige muziek nog eens stil te
staan bij de gebeurtenissen tijdens
de tweede wereldoorlog. Ook organist Peter Kruiswijk zal zijn medewerking verlenen aan dit concert.
De muziek staat uiteraard in het teken van de tweede wereldoorlog en
herdenken. Een aantal mooie koralen wordt afgewisseld met muziek uit de films Schindlers List en

Saving Private Ryan. Heel bijzonder
wordt de uitvoering van het werk DDay van de Nederlandse componist
Alex Poelman. In de muziek is duidelijk terug te horen hoe de vliegtuigen vanuit de verte komen aanvliegen en de uiteindelijke strijd op het
strand van Normandie. Het stuk eindigt met een indrukwekkend in memoriam voor de slachtoffers.
Het concert wordt gehouden in de
Ontmoetingskerk in Wilnis en begint
om 18:30u. Aansluitend zal Viribus
Unitis vanaf de kerk vertrekken naar
de Julianaschool voor de officiele 4
mei plechtigheden.

Hoe verder na Windows XP
De Ronde Venen - Volgende week
vrijdag 9 mei, tussen 10 en 12 geeft
SeniorWeb De Ronde Venen in de
openbare bibliotheek te Mijdrecht,
Burg. van der Haarlaan 8, een demonstratie van Linux Mint, door velen aangemerkt als de gratis vervanger van Windows XP die niet langer
wordt ondersteund. De presentatie

laat zien hoe de versies Mint Maya
Xfce en Mint Maya Mate er na installatie uit zien, wat u er mee kunt
doen, hoe te bemachtigen en thuis
een versie naast XP te installeren. U
ziet herkenbare beelden, programma’s van allerlei aard en een groot
arsenaal aan spelletjes. Aanmelden
hoeft niet, maar… vol = vol.
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Hoge grondprijs breekpunt in Westerheul IV?
Vervolg van de voorpagina.
In een brief van 1 februari 2013 van
directeur Aad van Leeuwen van Adviesbureau SIR-55 aan de gemeenteraadsleden, wordt erop gewezen
dat de stichting zich sinds 2006 al
inzet voor de bouw van woningen
voor senioren en medioren in de gemeente De Ronde Venen. Uit een
inventarisatie bleek destijds dat er
veel vraag naar zou zijn. Dat is volgens SIR-55 tot op de dag van vandaag nog steeds zo. In dat licht gezien is men gaandeweg bezig geweest het project van tien SIR-55
woningen in Westerheul IV van de
grond te krijgen. Ondanks de belangstelling kon men er echter maar
niet in slagen om genoeg deelnemers voor het project vast te leggen. Uit reacties van geïnteresseerden bleek dat met name de (hoge)
grondprijzen en de daaruit voortvloeiende v.o.n. prijzen van de woningen als niet meer realistisch worden ervaren en de belangstelling
voor de woningen inmiddels tot nul
is gereduceerd. Dat is een streep
door de plannen om de doorstroming te bevorderen en tegemoet te
komen aan de wens van veel ouderen om zelfstandig te kunnen blijven wonen in een woning waarvan
het ontwerp zeer in de smaak valt.
Vorig jaar is, mede op verzoek van
de toenmalige wethouder, geprobeerd het Bouwfonds te interesseren voor samenwerking bij het realiseren van de woningen. Het Bouw-

fonds heeft toen aangegeven, mede
vanwege de strakke randvoorwaarden en de hoge grondprijzen, geen
interesse te hebben in het project.
Van Leeuwen vraagt tot slot in zijn
brief een reactie van de gemeente
om gezamenlijk tot een oplossing
van de problematiek te komen.
Prioriteit
Meer dan een jaar(!) later krijgt
stichting SIR-55 op 25 februari 2014
antwoord van de gemeente op haar
brief. Niet zozeer het antwoord als
wel de lange tijd waarop een antwoord op zich heeft laten wachten kan al merkwaardig en zelfs als
schandalig worden gekenschetst.
In haar brief kan de gemeente zich
niet vinden in het feit als zou de hoge grondprijs de oorzaak zijn dat
belangstellenden voor het project
zijn afgehaakt. ‘Wij zijn op voorhand
niet overtuigd van uw stelling dat de
grondprijs debet is aan onvoldoende belangstelling voor de woningen
in Westerheul IV,’ zo staat er letterlijk. Verder wordt er ook nog eens
op gewezen dat ‘de ondertekening
van de koop- en realisatieovereenkomst niet heeft plaatsgevonden, er
geen overeenstemming is bereikt
over de grondprijs en voor SIR-55 in
2013 een faillissement is uitgesproken. Gezien deze situatie en het feit
dat voortgang in de realisatie van
het project bij ons absolute prioriteit heeft, gaan wij andere partijen
benaderen voor het mogelijk realiseren van de blokken 1 en 2.’ Aldus

de letterlijke tekst uit de brief. Maar
SIR-55 kan nog meedoen in het
project als men daarvoor belangstelling heeft, zo staat er ook.
Ongekend hoge grondprijs
In de aanhef genoemde brief van
10 april van SIR-55 aan de gemeenteraad wijst regiobestuurder
Jan Raadschelders van de stichting
er op dat men inmiddels met succes in afgeslankte vorm een doorstart heeft gemaakt en dat daarvoor
steun van het ministerie is ontvangen. Verder concludeert hij dat de
gemeenteraad de brief van 1 februari 2013 van de stichting kennelijk
nooit onder ogen heeft gehad en
voegt die er als een kopie bij met
het verzoek deze alsnog in behandeling te nemen. ‘Dat de gemeente in deze drassige hoek in Vinkeveen met wegzijgend water vanuit de Ringvaart heel veel geld voor
het bouwrijp maken van het terrein
heeft moeten spenderen, is ons niet
ontgaan. Maar dat wist de gemeente of kon zij weten toen de ontwikkeling van dit nieuwe uitleggebied
in gang werd gezet (dat is zo langzamerhand 10 jaar geleden. Red.).
Blijkbaar moeten die kosten geheel
of nagenoeg geheel op de toekomstige bewoners worden verhaald
met als gevolg een grondprijs die
tot ongekende hoogte is opgedreven en een vergelijking met prijzen
elders niet kan doorstaan.’ Zo laat
Raadschelders in zijn brief nog even
fijntjes weten.

RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil
dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie
een standpunt inneemt.
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Bijen houden 2
Vorig jaar zomer schreef ik een
stukje over bijen. Omdat het
de laatste jaren slecht met ze
gaat, had ik besloten ze een
handje te helpen door een bijenvolkje te gaan houden.
Met mijn eerste ‘volkje in wording’ is het helaas niet goed afgelopen. De koningin bleek na
enkele maanden darrenbroedig te zijn. Waarschijnlijk is ze op
haar bruidsvlucht niet goed bevrucht. Daardoor kon ze alleen
nog onbevruchte eieren leggen.
En daaruit komen alleen maar
darren: mannetjes.
Darren zijn uitvreters, goed voor
de sex, maar verder kun je er niet
veel mee als bijenhouder. Ze laten je volk niet verder groeien
en ontwikkelen, en ze halen ook
geen honing.
Maar in de nazomer was er gelukkig een herkansing en kon ik
toch nog met een (klein) bijenvolkje de winter in gaan. Eigenlijk
te klein om een lange en strenge winter te doorstaan, maar gelukkig was de winter erg zacht en
niet lang.
Al in februari kwamen de bijen
op een relatief warme dag de
kast uit, op zoek naar vers stuifmeel. Dat was al beschikbaar
van sneeuwklokjes en krokussen, die toen al volop bloeiden.
Al snel volgden de wilgen, die
ook veel stuifmeel leveren.

Mijdrecht - Terwijl langs andere wegen in De Ronde Venen het
koolzaad nog in volle bloei staat,
biedt Molenland een troosteloze
aanblik. Daar werd deze schitterende bloemenpracht vorige
week binnen een paar uur weg
gemaaid.
Welke ambtenaar heeft hier opdracht toe gegeven? Klaagden
bewoners over teveel geel langs
de weg? Je kunt het je niet voorstellen waarom dit gedaan werd.
Als het op kruispunten soms wat
hoog staat, is wat weg halen te
begrijpen, maar deze vernietiging van zoveel schoons is onbegrijpelijk. Bezint eer ge begint
gemeente!!

Wilnis - Kunst Rond de Venen, muziek- en danslessen organiseerde op woensdag 23 april 2014 een
kinderdisco in Wilnis. Ondanks het
warme weer deden er weer veel kinderen mee aan de kinderdisco. Deze
keer mochten de kinderen aan het
einde van de disco ook een eigen
dans presenteren.
Daarbij waren de ouders, vrienden
en vriendinnen ook welkom. De eerste dans werd gedanst door 4 kinderen op muziek van Djumbo. Ondanks dat de kinderen elkaar nauwelijks kenden spatte het enthousiasme van de spontaan geïmproviseerde dans af. Ze kregen luid applaus. De tweede dans werd gedanst door danseressen Cathelijne
en Silke.
Zij hadden een hele dans zelf gemaakt inclusief de kleding. Daarvan
waren de jonge dansers in het publiek erg onder de indruk: “Knap hè
juf? Jazeker…!”.

Dat stuifmeel heeft het bijenvolk
nodig om nieuwe bijen te maken. De afgelopen maanden is
mijn volk daardoor enorm gegroeid. Op sommige dagen werden er meer dan 1.000 nieuwe
bijen ‘geboren’. De afgelopen
weken bloeiden de paardenbloemen en ook de fruitbomen
die her en der nog bij boerderijen
staan. En niet te vergeten de herik. Die bloemen hebt u niet kunnen missen de afgelopen weken, ze kleuren vele bermen en
braakliggende terreinen helemaal geel en leveren zowel stuifmeel (voor de groei van het volk)
als nectar (voor energie, en voor
de honingvoorraad voor moeilijke tijden). Vorige week heb ik de
eerste kastanje bomen al zien
bloeien. Aan voedsel dus geen
gebrek momenteel.
De komende maand ga ik proberen van mijn ene bijenvolkje er
2 te maken, of misschien wel 3.
Daarvoor moet ik ze stimuleren
om nieuwe koninginnen gaan
maken. Daarover volgend keer
meer. Tot nu toe geniet ik bijna
elke dag van de bijennatuur
dichtbij huis. Ze zijn waarschijnlijk ook wel bij u in de tuin op bezoek zijn geweest de afgelopen
maanden, want ze vliegen tot
wel 3 km ver. Kijk maar een wat
er allemaal vliegt op de bloemen. Veel kijkplezier!
Groeten van een bijige IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Drie dagen feest
in Nieuwveen!
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Het was weer swingen

Mondje dicht
De stichting SIR-55 is de enige
deelnemer aan het project Westerheul IV die wat van zich heeft laten
horen naar aanleiding van de publicatie in deze krant. Van de andere partijen taal noch teken. Ook telefonisch met het vriendelijke verzoek eventueel globaal uitleg te geven hoe het er nu met het project
voorstaat, stuitte op een stilzwijgen
en ‘voorlopig geen commentaar’.
Mondje dicht dus. De heer Marcel van Asselen (stichting Afbouwwoningen Westerheul IV) merkte
daarbij op dat de berichtgeving in
deze krant een ‘negatieve teneur’
had. Vanwege het ongewisse in de
zaak komen er vragen los in de samenleving. Die waren kritisch verwoord. Dat is iets anders dan ‘negatief’. ‘We hadden ook kunnen bellen in plaats van een e-mail contact’,
zo zei hij, waarbij hij overigens toegaf dat die vanaf de website inderdaad niet functioneerde. Maar dan
heeft bellen toch geen zin als je
niets mag zeggen?... En gevoelens
dat er iets niet in de haak is krijg je
vanzelf als partijen niets van zich laten horen, uitsluitend in een besloten vergadering met elkaar overleg
voeren en vervolgens na afloop nog
steeds het stilzwijgen er toe doen.
Zowel Van Asselen als de heer Allie Blijleven van Vink+ Veenman uit
Nieuwkoop hielden zich wat dat betreft aan hun woord en lieten niets
los. Zij verwezen naar de gemeentelijke woordvoerder van het project, de heer Mark Compeer. Een
aan hem gepleegd telefoontje leverde eveneens niet op, alleen dat
’we met onze partijen in overleg zijn
en dat kost enige tijd. Er is wel een
persbericht in voorbereiding en dat
ziet u te zijner tijd wel,’ was het enige zinvolle dat hij kon melden. In
elk geval consequent! Maar duidelijk is wel dat er iets speelt waarbij alle – en misschien wel nieuwe
- partijen zijn betrokken die Westerheul IV van de grond willen laten
komen. Maar voorlopig lijkt de zaak
nog in duister gehuld. Hoe langer
het duurt, des ter minder vertrouwen zullen toekomstige bewoners
hebben in het project. Of wachten
we eerst af welke coalitie we in het
politieke landschap krijgen alvorens
er licht aan het einde van de tunnel
komt? Wordt daarna pas besloten
wat er gaat gebeuren met Westerheul IV? We blijven het voor u volgen!

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra

Regio - De organisatie van het
Bloklandfeest is er naar eigen zeggen wederom in geslaagd om een
goed programma neer te zetten.
Op 1 mei wordt de aftrap gegeven
voor het weekend vol feest met ook
dit jaar weer een programma voor
elke doelgroep. Met trots presenteren zij Op de donderdagavond de
Dance avond met twee top DJ’s . Allereerst Dj Paul Elstak!!
Deze ervaren DJ heeft al meerdere hits op zijn naam staan waaronder ”Rianbow in the sky “en hij
verzorgde de titelsong voor de film
New kids Turbo. Alsof dat nog niet
genoeg is hebben we daarnaast
ook nog Wildstylze!! Hij scoorde afgelopen jaar een gigantische hit
met “Year Of Summer” en de remix
“Earth meet water”. Dj Dirty German
zal de gehele avond begeleiden en
zal de avond afsluiten met een paar
lekkere Oldschool plaatjes.
Pater Moeskroen en BZB
Het feest is natuurlijk nooit compleet als Pater Moeskroen en BZB
niet zijn geweest. Deze twee bands
zetten al jaren samen een succesvol
optreden neer.
Op de vrijdagavond zullen zij wederom gezamenlijk op het podium
staan om er weer een fantastische
avond van te maken.
Voor de beide bands is dit een avond
waar ze naar eigen zeggen het hele
jaar naar uitkijken. Deze twee ervaren bands weten er ieder jaar weer

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

in te slagen om een geweldige sfeer
neer te zetten, door de vele bekende nummers met veel enthousiasme
te spelen.
Zaterdagavond rocken ze weg met
één van de legendarische zangers
uit Nederland, Barry Hay wel bekend van de Golden Earing. In 2012
is Barry Hay naast de Golden Earing samen met vier jonge talentvolle muzikanten een nieuw band gestart onder de naam “Barry Hay Flying V Formation”. Ze spelen verrassende versies van Earring klassiekers, een mix van favoriete bewerkte covers en nieuw eigen materiaal. Naast Barry Hay komen ook de
Wembley’s de tent op z’n kop zetten!
Deze band bestaande uit drie vrouwen en één man afkomstig uit
Twente en zijn niet vies van een
avond lekker rocken. Op de setlijst staan covers van o.a. Madonna, the Cult, Stones en CCR. Samen met DJ Menzoo zullen zij deze
avond het publiek met veel enthousiasme meenemen in een reis door
de Rockgeschiedenis van de vorige
eeuw. Om het weekend compleet te
maken zal het duo Dik en gezellig
het weekend afsluiten.
Kortom... voldoende reden om op
1,2 en 3 mei naar het Bloklandfeest
te komen. De kaartverkoop is inmiddels in volle gang. De kaarten
zijn verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen (zie hiervoor de website)
en te bestellen op www.bloklandfeest.nl of via de facebookpagina.

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplAgE: 16.100
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
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Akke wint derde prijs
De Ronde Venen - De schilderes Akke Feddema-Fokker
uit Wilnis heeft de derde prijs
in een Koninklijke schilderwedstrijd gewonnen met het schilderij ‘Het Moment’.
Deze landelijke competitie en
daarin een derde prijs zegt veel
over haar werk. Het schilderij is
te bewonderen in het Coda mu-

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

seum te Apeldoorn van 25 april
t/m 25 mei 2014. Alle andere
werken zijn daar ook te bezichtigen.
De tentoonstelling heeft het
thema Koninklijk. Akke was ook
al in 2010, in de prijzen gevallen
met haar portret ‘Maxima’. Daar
kreeg zij de 2e prijs voor haar
schilderij.

Project “Kastanjehof”:
Beste gemeente;” Blijft het
Struisvogel politiek of wordt het
sociale betrokkenheid!”

Koningsspelen feestelijk geopend
Vinkeveen - Vrijdagmorgen 25 april
stonden alle 350 leerlingen van de
Pijlstaartschool samen met hun ouders in spanning te wachten op het
Koninklijk bezoek. De Koningsspelen werden namelijk feestelijk geopend door niemand minder dan
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.
Na het zingen van het Wilhelmus
kwam de Koninklijke fiets met de
Koning en Koningin aanrijden. Koning Willem Alexander had zijn
mooiste kostuum uit de kast gehaald en Koningin Maxima had haar
mooiste jurk uitgezocht. Al snel zagen de kinderen dat het niet de echte Koning was die op bezoek kwam.
Het was niemand minder dan meester Bert die samen met juf Anouk
(Koningin Maxima) de Koningsspelen kwam openen.
Na de openingsdans van Kinderen
voor Kinderen ‘doe de Kanga’ knipten de Koning en Koningin het lint
door en mochten alle kinderen naar
binnen. Hier konden ze aanschuiven

voor het Koningsontbijt. Om half 10
werd de opening van de Koningsspelen op de smartborden bekeken
en begonnen ook op school de Koningsspelen. De leerlingen uit groep
7 en 8 begeleiden de kinderen uit de
groepen 1 t/m 6. Op het plein en in
de gangen en klassen waren allerlei
spellen uitgezet waar de kinderen
in hun groepje aan mee deden. Het
oranje zonnetje scheen, alle kinderen waren vrolijk dus deze dag kon
niet meer stuk.
Terwijl de kinderen druk waren met
de spelletjes werd het ontbijt opgeruimd. Eenmaal alles opgeruimd en
verzameld te hebben bleek dat er
nog voldoende ontbijtspullen over
waren om de voedselbank hiermee
te verblijden.
Twee enthousiaste moeders hebben
alles ingepakt en dit nog dezelfde
ochtend bij de voedselbank afgegeven. Dit hadden ze bij de voedselbank niet verwachten, de moeders
kregen van alle medewerkers een
hartelijk applaus.

Een bijna vlekkeloze Koningsdag in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Het begon allemaal geweldig. Het was prachtig
weer, en alle evenementen, of het
nu in De Hoef was, in Wilnis of in
Mijdrecht, het was druk, gezellig en
gezellig.
Dat was zeker ook in Mijdrecht in
en om het Raadhuisplein. De festiviteiten duurden daar tot 20.00 uur en
tot die tijd verliep alles vlekkeloos.
Maar helaas, deze prachtige dag
werd ontsierd door een stel knapen
die weer zo nodig te veel moesten
drinken en na de sluiting van de festiviteiten moesten knokken.
Rond 21.20 uur hielden agenten toezicht op de festiviteiten op

het Raadhuisplein en zagen dat de
twee mannen klappen hadden uitgedeeld, waarop zij werden aangehouden. De 25-jarige man verzette zich hevig en om hem te kunnen boeien, moest hij naar de grond
worden gewerkt. Daarna staakte hij zijn verzet. Bij deze actie liep
de 25-jarige man licht letsel op aan
zijn gezicht. Het tweetal werd naar
het bureau overgebracht en na hun
voorgeleiding ingesloten voor onderzoek en verhoor.
Tegen het tweetal wordt procesverbaal opgemaakt. Maar voor 98%
van de feestvierders is de eerste Koningsdag een echt feest geweest en
voor herhaling vatbaar.

Samen zorgen voor ondersteuning aan
kwetsbare inwoners in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Zeven partijen
ondertekenden woensdag 23 april de
privacy en samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk hulp te bieden
aan inwoners die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Om passende en doeltreffende hulp en zorg te
bieden, vinden alle partijen het wen-

selijk om de ondersteuning anders te
organiseren. Een nieuwe vorm hiervoor is het zogeheten Sociaal Wijkteam. Bij het Sociaal Wijkteam kunnen inwoners terecht met vragen of
problemen op het gebied van zorg en
welzijn. Denk daarbij aan huishoudelijke hulp, mantelzorg, problemen in

het sociale leven of bijvoorbeeld financiële problemen. De partijen die
deelnemen aan het Sociaal Wijkteam in Vinkeveen en Abcoude zijn:
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG),
stichting Tympaan de Baat, Stichting
MEE, Servicepunten Wonen Welzijn
en Zorg, Algemeen Maatschappelijk

Werk, Wijkverpleging van Careyn en
Amstelland Thuiszorg en gemeente
De Ronde Venen. Woensdag 23 april
ondertekenden de deelnemers de
privacy en samenwerkingsovereenkomst om de inzet en afspraken tussen de deelnemers en de privacy van
de cliënt te waarborgen.

De privacy en samenwerkingsovereenkomst werd woensdag 23 april 2014 ondertekend door (op de foto van links naar rechts): De heer Kloek,
mevrouw Nieuwenhuis, mevrouw Telder, mevrouw Boere namens Amstelland Thuiszorg, wethouder Erika Spil en mevrouw Langkamp.

Project Kastanjehof waarvan
een deel aan de Hoofdweg
grenst en een ander deel aan
de Grutto is beter bekend als
De Rietgans. Een apartementencomplex en 2 onder 1 kap
woningen. Dit project is in 2006
opgeleverd door bouwbedrijf
Midreth.
Bij de oplevering heeft de gemeente kenbaar gemaakt dat
er mbt de groenvoorziening enkele zaken niet voldeden aan
de eis om dit te onderhouden.
Midreth heeft diverse verbeteringen aangebracht maar deze
bleken nog steeds onvoldoende voor de gemeente.
Midreth heeft tijdens het uitvoeren van de verbeteringen
Streekstra en v/d Most ingezet voor het onderhoud van het
groen zodat de bewoners van
de Rietgans er netjes bij bleven zitten.
Nadat Midreth begin 2011 failliet ging is ook Streekstra en
v/d Most niet meer actief.
Maar ook de gemeente die het
geschil met Midreth heeft niets
meer van zich laten horen.
Geen brief, geen e-mail, helemaal niks. Ik heb altijd begrepen dat de gemeente er voor
de burger is. Nu moeten de bewoners van de Rietgans zelf

het groenonderhoud uitvoeren. Grasmaaien, schoffelwerkzaamheden, snoeien van struiken, etc.
Bij navraag aan diverse ambtenaren wordt gezegd dat men er
mee bezig is, dat er ambtenaren op dit project gezet zijn. Wij
hebben nog niemand gezien
en niets gehoord. De bewoners van de Rietgans hebben
de gemeente al enkele duizenden euro’s bespaart door zelf
het onderhoud uit te voeren. En
dan nog gemeente belasting
moeten betalen. De gemeenteverkiezingen zijn net achter de
rug. Mooie posters, mooie beloften.
Wij zijn benieuwd of deze nieuwe lichting de ballen heeft om
de kop uit het zand te halen en
zich meer op de sociale betrokkenheid gaat richten. Communiceer!
Laat uw gezicht zien en uw
stem horen: Rein Kroon, Kiki Hagen, Frans Lugtmeijer en
Anco Goldhoom. Daar scoort u
punten mee! Wij hopen 1 van u
binnenkort hier aan te treffen in
de vorm van een brief, een email of beter nog: in levenden
lijve!
Dan kunnen we een start maken met het zoeken naar een
oplossing.
Namens de bewoners van
Kastanjehof, Jef van Dijk

Doe mee met het Jorick
Brosky voetbaltoernooi!
Mijdrecht - Op zondag 1 juni organiseert de Zondag 2 van Argon het
Jorick Brosky toernooi. Jorick is een
20 jarige jongen die vorig jaar in mei
een vreselijk ongeluk heeft gehad op
de Vinkeveense Plassen. Hij dook het
water in en kwam op een zandbank
terecht, waarbij hij een dwarslaesie
opliep. Sindsdien is hij keihard aan
het werk om voor zichzelf een nieuw
en ander leven op te bouwen. Argon
en CSW willen hem een hart onder
de riem steken en laten weten dat
dit iedereen aangrijpt. Aangezien Jorick heeft gevoetbald bij Argon en bij
CSW, wordt het voetbaltoernooi door
beide voetbalclubs gesteund. Het
toernooi wordt bij Argon gehouden.
De organisatie hoopt dat er heel veel
senioren van Argon en CSW meedoen, zowel de dames- als de herenen de G teams. Er wordt op een half

veld gespeeld en alle spelers worden gemixt, zodat de heren selectie
spelers met de G teams en dames in
één team komen. Hopelijk wordt het
vooral een heel gezellige dag, waarop volop voetbal gespeeld wordt en
waaraan iedereen een mooie herinnering zal overhouden. Het doel is
om geld op te halen om het leven
voor Jorick zo comfortabel mogelijk te maken. Hij woont inmiddels in
een unit aan de zijkant van zijn ouderlijk huis en de organisatie van dit
toernooi hoopt dit voor hem te kunnen optimaliseren, hem te helpen
een zelfstandig leven op te bouwen.
De organisatie hoopt op veel steun
van publiek, bedrijven, en andere
hulp, maar zeker ook van voetballers. Geef je op via: toernooi.jorick@
svargon.nl, Volgende week meer
nieuws over dit toernooi.

Drie dagen feest in Nieuwveen!
Regio - De organisatie van het Bloklandfeest is er naar eigen zeggen
wederom in geslaagd om een goed
programma neer te zetten.
Op 1 mei wordt de aftrap gegeven
voor het weekend vol feest met ook
dit jaar weer een programma voor
elke doelgroep. Met trots presenteren zij Op de donderdagavond de
Dance avond met twee top DJ’s. Allereerst Dj Paul Elstak!! Deze ervaren DJ heeft al meerdere hits op zijn
naam staan waaronder ”Rainbow in
the sky “en hij verzorgde de titelsong
voor de film New Kids Turbo. Alsof
dat nog niet genoeg is hebben we
daarnaast ook nog Wildstylez!! Hij
scoorde afgelopen jaar een gigantische hit met “Year Of Summer” en de
remix “Earth meets water”. Dj Dirty
German zal de gehele avond begeleiden en zal de avond afsluiten met
een paar lekkere Oldschool plaatjes.
Pater Moeskroen en BZB
Het feest is natuurlijk nooit compleet
als Pater Moeskroen en BZB niet zijn
geweest. Deze twee bands zetten al
jaren samen een succesvol optreden
neer.
Op de vrijdagavond zullen zij wederom gezamenlijk op het podium staan
om er weer een fantastische avond
van te maken.
Voor de beide bands is dit een avond
waar ze naar eigen zeggen het hele
jaar naar uitkijken. Deze twee ervaren bands weten er ieder jaar weer

in te slagen om een geweldige sfeer
neer te zetten, door de vele bekende nummers met veel enthousiasme
te spelen.
Zaterdagavond rocken ze weg met
één van de legendarische zangers
uit Nederland, Barry Hay wel bekend
van de Golden Earing. In 2012 is Barry Hay naast de Golden Earring samen met vier jonge talentvolle muzikanten een nieuw band gestart onder de naam “Barry Hay Flying V Formation”. Ze spelen verrassende versies van Earring klassiekers, een mix
van favoriete bewerkte covers en
nieuw eigen materiaal. Naast Barry Hay komen ook de Wembley’s de
tent op z’n kop zetten!
Deze band bestaande uit drie vrouwen en één man afkomstig uit Twente en zijn niet vies van een avond lekker rocken. Op de setlijst staan covers van o.a. Madonna, the Cult, Stones en CCR. Samen met DJ Menzoo
zullen zij deze avond het publiek met
veel enthousiasme meenemen in
een reis door de Rockgeschiedenis
van de vorige eeuw. Om het weekend compleet te maken zal het duo
Dik en gezellig het weekend afsluiten. Kortom... voldoende reden om
op 1,2 en 3 mei naar het Bloklandfeest te komen. De kaartverkoop is
inmiddels in volle gang. De kaarten
zijn verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen (zie website) en te bestellen op www.bloklandfeest.nl of via
de facebookpagina.
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Lid in de Orde van
Oranje Nassau

Mevrouw T. Bäer
(Mijdrecht, 1939)

Mevrouw Bäer werkt sinds 1998
als vrijwilliger bij het Johannes
Hospitium in Wilnis. Als gastvrouw
is zij het gezicht van het hospice.
Zij bewaakt de rust en uitstraling
van het huis en is vraagbaak voor
iedereen. Haar betrokkenheid bij
de zwaar zieke medemens toont
ze niet alleen in het hospice,
maar ook in de privésfeer.
Daarnaast besteedt zij veel tijd
en energie aan het organiseren
van collectes of zelf collecteren
voor de Brandwondenstichting, de
Maag Lever Darm Stichting, het
Reumafonds en de Hartstichting.

De heer A.A.J.
van den Bosch
(Abcoude, 1958)
De heer Van den Bosch is sinds 1984
verbonden aan de stichting Feestelijkheden Abcoude. Eerst als lid van
het Algemeen Bestuur, later als lid
van het Dagelijks Bestuur. Zijn inzet
kenmerkte zich door een enorme discipline en er kon altijd een beroep op
hem worden gedaan. De rol van coordinator en planner van alle activiteiten heeft hij jarenlang met veel inzet en ook met humor uitgevoerd.
Verder zet hij zich in voor de festiviteiten rond en op Koningsdag en in
de maanden november/december om
in Abcoude de juiste sfeer te creëren
voor de feestdagen.

Mevrouw P.W.
Bouwhuijzen
(Vinkeveen, 1937)

Mevrouw Bouwhuijzen is een sociaal bewogen inwoner, die verder kijkt
dan de gemeentegrenzen. Sinds 1990

ste inzet was het brengen van lokaal
nieuws, in woord en beeld.. Door de
lokale omroep is nooit tevergeefs een
beroep op hem gedaan. Hij wist door
zijn professionele aanpak hoofd- en
bijzaken goed te scheiden. Daarnaast
is hij vijf jaar bestuurder geweest bij
de Videoclub De Ronde Venen. Door
velen wordt hij vrijwilliger in hart en
nieren genoemd, met een hoge mate van inlevingsvermogen voor het
maatschappelijk belang.

Mevrouw E. Ende
(Wilnis, 1953)

Mevrouw Ende is al ruim vijftig jaar lid
van muziekvereniging Viribus Unitis.
Toen zij zich in 1963 bij de vereniging
aanmeldde, was zij het eerste vrouwelijke lid. Gedurende de vijftig jaar is
zij vier jaar lid geweest van het Algemeen Bestuur en zij leidt sinds 1992
de Activiteitencommissie. Een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden voor de vereniging is het werven van inkomsten door de verkoop
van pannenkoeken, planten en oliebollen. Ook verzorgt zij de gang van
zaken in het clubgebouw, zoals de
schoonmaak en de catering en draait
ze bardiensten. Naast haar werk voor
de muziekvereniging, is zij, naast haar
betaalde baan, actief als vrijwilliger in
verzorgingshuis Maria Oord.

De heer A.A.C.
Geerlings
(Vinkeveen, 1950)
De heer Ad Geerlings heeft een zeer
lange en indrukwekkende staat van
dienst als vrijwilliger. Sinds de jaren
zeventig heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed bij de voetbalverenigingen SV Diemen en FC Abcoude. In 1989 was hij medeorganisator van de Triolon in Abcoude.
Daarnaast is de heer Geerlings op tal
van terreinen actief geweest als vrijwilliger in het onderwijs. Daarnaast
was hij eind jaren negentig actief bij

De heer D.L. Kok
(Abcoude, 1951)

De heer Kok is sinds 1990 actief in
de lokale politiek. Eerst als raadslid
en later als wethouder in de voormalige gemeente Abcoude. Vanaf 2011
was hij raadslid en fractievoorzitter in
de gemeenteraad van De Ronde Venen. Dick Kok begon zijn raadswerk
voor de PvdA, maar maakte later de
overstap naar SVAB. Samen met John
Melkman was hij het gezicht van die
partij. Dick Kok was als raadslid en
wethouder bij zeer veel ontwikkelingen in Abcoude betrokken en heeft
onmiskenbaar een stempel op die
kern gedrukt.

Mevrouw A.G. de
Koning-Nagtegaal
(Wilnis, 1955)
Mevrouw De Koning is sinds 1998
vrijwilliger bij het Johannes Hospitium in Wilnis. Zij vervult de rol van
gastvrouw en vormt in die functie
mede het gezicht van het hospice.
Zij ontvangt gasten, familie, vrienden
en relaties en bewaakt de rust en uitstraling van het huis. Sinds haar aantreden vervult zij deze rol meer dan
uitstekend. Daarnaast verzorgt zij het
kerkblad en de liturgie bij speciale
diensten, zoals uitvaarten en huwelijken. Mevrouw De Koning-Nagtegaal
wordt omschreven als iemand op wie
bijna nooit tevergeefs een beroep op
wordt gedaan.

De heer E.H. Koot
(Abcoude, 1955)

Ernst Koot is voornamelijk bekend
(‘het gezicht’) van de gelijknamige Plus supermarkt in Abcoude.. De
afgelopen tien jaar zat de heer Koot
als ondernemerscommissaris in de
Raad van Commissarissen van de
Plus. Daarnaast was hij van 1999 tot
2011 voorzitter van de Ondernemers

der andere door verschillende bestuursfuncties te vervullen. Daarnaast was hij van 2002 tot 2011 secretaris van de Ouderenadviescommisie en van 2006 tot 2011 secretaris
van de WMO-raad.

De heer J.S. Melkman
(Abcoude, 1947)

De heer Melkman is zestien jaar lid
geweest van de gemeenteraad, eerst
in de voormalige gemeente Abcoude en vervolgens in De Ronde Venen. Hij begon in 1998 als lid van
de PvdA, maar zat sinds 2002 in de
raad namens SVAB, waarvan hij samen met Dick Kok het gezicht was.
Begin dit jaar heeft hij besloten zich
niet meer kandidaat te stellen voor
een nieuwe periode in de raad en
medio maart 2014 nam hij afscheid.
Tijdens zijn raadswerk heeft hij zich
met zeer veel onderwerpen beziggehouden. Daarnaast zette hij zich onder andere in voor een kinderziekenhuis in Jeruzalem en organiseert hij
daarvoor jaarlijks een sponsorfietstocht.

De heer T.P.M. Meijer
(Amsterdam, 1938)

De heer Meijer zet zich sinds 1987
met veel enthousiasme in voor de lokale omroep, eerst in Abcoude en
later in De Ronde Venen. Hij begon
zijn carrière bij Radio Rosa FM, waar
hij op een professionele en menselijke wijze evenementen en andere
gebeurtenissen aankondigde en er
verslag van deed. Ook was hij trouw
bezoeker van raads- en commissievergaderingen. Hij deed verslag van
besluiten die daar werden genomen
en becommentarieerde die. Als stagebegeleider heeft Theo-Paul Meijer menig leerling-journalist de eerste kneepjes van het vak bijgebracht
en daarnaast begeleidde hij de ongeveer 45 andere vrijwilligers die bij
de omroep betrokken waren.

Maar liefst 29 Rondeveners
Koninklijk onderscheiden
is zij zeer actief voor de Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde
Venen, die onderwijsprojecten voor
kinderen in de Derde Wereld ondersteunt. Voor de financiering van deze
projecten werft mevrouw Bouwhuijzen
met hart en ziel de benodigde fondsen. Een van de grootste fondsenwerfacties is de organisatie van Chazz
(Charity Jazz), dat jaarlijks wordt georganiseerd. Verder zet mevrouw Bouwhuijzen zich in voor natuureducatie en
is zij onder andere gids in natuurgebied Botshol. Ook haar betrokkenheid
bij de foto- en videoclub staat in het
teken van natuureducatie.

De heer J.C.T.J.
Compier
(Waverveen, 1942)
De heer Compier is op veel terreinen
maatschappelijk actief. Van 1980 tot
2008 was hij hoofdkoster van de kerk
Sint Jan de Doper in Uithoorn en bekleedde hij verschillende functies in
de afdelingsbesturen van de kerk.
Sinds de sluiting van de kerk, in 2008,
verricht hij vrijwilligerswerk bij de parochie Sint Urbanuskerk in Nes aan
de Amstel. Daarnaast is hij penningmeester bij de stichting ‘De historie herleeft in de Vechtstreek’, Ook is
hij in verschillende functies actief in
de schaatssport. Vanaf 1990 als bestuurslid van ijsclub De Volharding in
De Waver, als subcoördinator KNSB
van de gewestelijke toertochtcommissie en als secretaris van het toertochtorganisatiecomité de Botsholtocht.

De heer J.G.
den Drijver
(Vinkeveen, 1937)
De heer Den Drijver is al 30 jaar actief
als vrijwilliger binnen de lokale omroep. Hij verzorgde in die periode vele interviews en reportages voor radio en later ook tv. Zijn voornaam-

de Abcouder Harmonie, Hij zette zich
in voor de restauratie van de toren
van de Cosmas en Damianuskerk in
Abcoude en was van 1999 tot 2013
secretaris van de Stichting Feestelijkheden Abcoude.Ook is hij actief bij de
Stichting Woelig Water, en is hij sinds
2000 secretaris van de Stichting Abcoude Sport.

Mevrouw C.
Hennipman-Verbree
(Abcoude, 1952)
Mevrouw Hennipman-Verbree is al
vele jaren actief als vrijwilliger op basisschool CNS Abcoude. Sinds 1990
is zij overblijfkracht en –coördinator, vormt zij de spil tussen directeur/team en ouders/leerlingen en
is zij een vaste waarde en drijvende kracht. Daarnaast gaat zij jaarlijks mee als begeleider op schoolkamp met groep 8 en is zij sinds 2005
drie keer per week actief als leesmoeder. Sinds eind jaren tachtig actief als mantelzorger en heeft zij oog
en oor voor de noden van de medemens. Sinds 1993 is zij kosteres van
de protestantse gemeente in Abcoude. In de periode 1989 tot 1999 was
zij als Brandwacht 2e klasse actief bij
de vrijwillige brandweer Abcoude.

De heer S. Harmens
(Mijdrecht, 1970)

Sandor Harmens is twaalf jaar lid geweest van de gemeenteraad van De
Ronde Venen. Hij was in maart van dit
jaar niet verkiesbaar voor een nieuwe
periode in de gemeenteraad en heeft
afscheid genomen van de raad. De
VVD ‘er heeft gedurende zijn periode
in de raad grote betrokkenheid getoond bij zijn leefomgeving. Niet alleen door zitting te nemen in de raad,
maar ook door zijn bestuursfuncties
bij onder andere het wijkcomité Molenland, Stichting Wilnisser Veenmolen, Argon, de Oranjevereniging en
de Lionsclub.

Vereniging Abcoude (OVA) en opvolger OV-AB. In die rol heeft hij onder
andere meegewerkt aan de realisatie
van de Derde Brug en de herinrichting van het centrum van Abcoude.
Ook heeft hij een belangrijke bijdrage
geleverd aan het weren van (toenemend) vrachtverkeer uit de kern van
Abcoude. Daarnaast is hij de afgelopen dertig jaar actief geweest voor
de rk-parochie Jan de Doper Vecht
en Venen

De heer H.B.
Lakerveld
(Mijdrecht, 1935)
De heer Lakerveld is al meer dan
veertig jaar onafgebroken vrijwilliger
bij sportvereniging Argon en zijn inzet voor de vereniging is enorm belangrijk. In deze periode was hij onder
andere Aanspreekpunt KNVB en verliep alle correspondentie van en naar
de voetbalbond via hem. Ook regelt
hij wekelijks de indeling van kleedkamers en velden, is hij wedstrijdsecretaris Junioren en fungeert hij als
vraagbaak. Als bij Argon wordt gevraagd: “Waar is Henny?” dan is er
volgens de club eigenlijk maar één
antwoord:”In de bestuurskamer”.

De heer J.C. Leeman
(Mijdrecht, 1939)

De heer Leeman is een belangrijke speler op de sociale kaart van De
Ronde Venen. Hij zit als vrijwilliger in
vele besturen van instanties en instellingen en heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan de totstandkoming en ontwikkeling van het ouderenwerk in de gemeente. Sinds
1996 is hij lid en vanaf 2005 voorzitter van de plaatselijke afdeling van
de ANBO, de belangenorganisatie
voor senioren. Hij is jarenlang betrokken geweest bij het versterken
van de positie van cliëntenraden in
verzorgings- en verpleeghuizen en
de geestelijke gezondheidszorg, on-

Rispens is altijd bereid een helpende hand te bieden, bijvoorbeeld om ’s
nachts te assisteren bij de verpleging.

Mevrouw A.M. de
Ruiter-Bonting
(Mijdrecht, 1937)
Sinds 1993 is zij vrijwilliger bij het
verzorgingstehuis Gerardus Majella
in Mijdrecht. Met deze vrijwilligersfunctie vervult zij een sleutelrol in de
organisatie, waar de bewoners wel
bij varen. Zo helpt zij bij activiteiten,
zorgt voor de winkel en loopt de koffierondes. In 1982 heeft zij de bridgeclub ‘Doublet’ opgericht. Zij is tot op
heden actief binnen deze club met
zestig vrouwelijke leden.

De heer C.F. Schouten
(Mijdrecht, 1948)

De heer Schouten is sinds twintig jaar
onlosmakelijk verbonden met de lokale politiek. In de periode 1994 tot
en met 2010 was hij gemeenteraadslid in De Ronde Venen namens de
ChristenUnie/SGP. Vanaf 2011 is hij
wethouder in De Ronde Venen en onder andere verantwoordelijk voor de
portefeuilles Kernenbeleid en Wijkgericht Werken, Groen, Recreatie, Milieu en Handhaving, Reiniging en Afvalbeleid, Verkeer en Vervoer en Monumenten. Alhoewel Kees Schouten
parttime wethouder is, is dat aan zijn
agenda niet te merken. Hij zet zich
zeven dagen van de week vol overgave in en is vaak buiten het gemeentehuis in gesprek met inwoners.

De heer J.J. Spruit
(Mijdrecht, 1948)

De heer Spruit is sinds 1998 vrijwilliger bij het Johannes Hospitium in
Wilnis. Vanaf 2005 is hij bestuurslid
van en vrijwilliger bij De Zonnebloem.
Ook onderhoudt hij sinds acht jaar
mede de buslijn van Uithoorn naar
Breukelen als vrijwilliger op de Buurt-
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zij de afdeling in bestuursvergaderingen van de omnivereniging en eigen
afdeling. Ook zet zij zich sinds 1983 in
voor de organisatie van de jaarlijkse
collecte van Fonds Gehandicaptensport in Wilnis.

De heer J. Verkerk
(Abcoude, 1937)

Jaap Verkerk zet zich al vijftig jaar
belangeloos in voor de Christelijke
Nationale School en de PKN Kerk
in Abcoude. Afwisselend in de rol
van penningmeester, scriba (secretaris) en administrateur. In de periode 1997 tot 2004 speelde hij als penningmeester een belangrijke rol bij
het in stand houden van de Abcoudense sportzaal: de Kees Bon zaal.
Van 1995 tot en met april 2003 was
hij ook penningmeester van de Vereniging Homeopathie Nederland.

Mevrouw G. de
Vries-Burggraaf
(Mijdrecht, 1943)
Mevrouw De Vries-Burggraaf is
sinds 1965 een onlosmakelijk onderdeel van de lokale organisatie van
het Nederlandse Rode Kruis. Haar
inzet kenmerkt zich door grote belangstelling voor en hulp aan de medemens. Zij fungeert als ware ambassadrice. Zo heeft mevrouw De
Vries-Burggraaf het Rode Kruis talloze keren vertegenwoordigd op braderieën en markten. Ook is zij altijd
van de partij bij lokale, regionale en
landelijke vergaderingen van het Rode Kruis. Verder zet zij zich in voor de
jaarlijkse collecte.
Daarnaast is zij sinds eind jaren
tachtig actief voor de PKN Kerk in
Mijdrecht. Zij vervulde de rol van ouderling en tot op heden verricht zij
voor deze kerk nog hand- en spandiensten.

Een recordaantal van 29 inwoners heeft vrijdag 25 april een Koninklijke
onderscheiding ontvangen, het hoogste aantal dat ooit in De Ronde Venen is
uitgereikt tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. 27 inwoners zijn benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau, en één inwoner tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. De lintjes werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in een bomvolle
Meijert in Mijdrecht uitgereikt en opgespeld door burgemeester Maarten
Divendal. Hij was erg trots dat hij aan zoveel inwoners een lintje mocht uitreiken.

Mevrouw C.J.
Moen-Verheijde
(Mijdrecht, 1941)
Mevrouw Moen-Verheijde is al bijna vijftig jaar actief als gediplomeerd
EHBO’er en sinds 1964 lid van EHBO
vereniging St. Antonius. Ook is zij
sinds 1972 lid van de Lotus-kring Uithoorn en het enige lid van de kring
die het veertigjarig jubileum heeft gehaald. Met beide activiteiten heeft
zij in al die jaren veel slachtoffers en
hulpbehoevenden geholpen. Regelmatig werd zij bij nacht en ontij uit
bed gebeld om bij een ongeval eerste
hulp te verlenen. Door haar werk als
Lotusslachtoffer hebben hulpdiensten hun personeel op een hoger niveau kunnen brengen en hen op een
juiste manier ervaring kunnen laten
opdoen.

De heer T.C. de Rijk
(Abcoude, 1961)

De heer De Rijk is al dertig jaar zeer
actief binnen de Stichting Feestelijkheden in Abcoude. Hij is als technisch coördinator de spil bij de organisatie van Koninginnedagen en nu
Koningsdag, de jaarlijkse Feestweek
en het in kerstsfeer brengen van het
dorp. Ted de Rijk is bereid vele uren
te steken in dit vrijwilligerswerk en
neemt zelfs al dertig jaar zijn vakantie
op voor de organisatie van de Feestweek Abcoude.

De heer T. Rispens
(Wilnis, 1937)

Deze oud-politieman is sinds 1998
klusjesman bij het Johannes Hospitium in Wilnis. Met zijn “gouden” handen onderhoudt hij de zelfaangelegde tuin van het hospice, die in 2010
in de prijzen viel bij de Voortuinenkeuring van gemeente De Ronde Venen. Zijn inzet is echter niet beperkt
tot onderhoud- en kluswerk. De heer

bus. Sinds 2007 is de heer Spruit vrijwilliger bij de Cliniclowns Nederland
en lid van het Rode Neuzen Team.
Tot slot heeft hij in het verleden ook
aan vrijwilligerswerk gedaan in onder andere Polen en Sri Lanka. Vandaag de dag doet hij mee aan de vrijwilligersdag voor een bejaardentehuis in Nieuwveen en staat hij ouderen bij door gezamenlijke activiteiten
met hen te ondernemen.

De heer R. Verkaik
(Wilnis, 1948) en

mevrouw A. VerkaikVan Harberden (1950)
Dit echtpaar zet zich al jaren in voor
Muziekvereniging Viribus Unitis en
de PKN Ontmoetingskerk in Wilnis.
Mevrouw Verkaik is sinds 1970 lid van
de activiteitencommissie van Viribus
Unitis. Haar bezigheden zijn talrijk:
van het naaien van kostuums en het
schoonmaken van het clubgebouw
tot het openstellen van hun huis voor
feesten van de vereniging. Rolf Verkaik heeft 35 jaar onafgebroken in
het dagelijks bestuur van Viribus Unitis gezeten: als voorzitter, penningmeester en als secretaris. Momenteel is hij ere-secretaris van de vereniging.Het echtpaar Verkaik wordt
gekenschetst als één van de belangrijkste steunpilaren van de Ontmoetingskerk. De heer Verkaik is in 1985
zijn bestuurlijke kerkelijke loopbaan
begonnen als ouderling, wat hij tot
op heden nog steeds is. Van 1998 tot
2001 was hij tevens voorzitter van de
kerkenraad. Ook is hij burgerlid van
de Monumentencommissie van Welstand en Monumenten Midden-Nederland, daar de kerk een gemeentelijk monument is en het orgel een
rijksmonument. Beiden zijn zeer betrokken bij het jeugdwerk van de
kerk. Daarnaast is mevrouw Verkaik sinds 1973 vrijwilliger bij de sportvereniging Veenland in Wilnis. Vanaf 1985 is zij voorzitter van de afdeling Gymnastiek en vertegenwoordigt

Mevrouw G.G. de
Vries-Van Steijn
(Wilnis, 1948)

Mevrouw de Vries-Van Steijn is sinds
1981 kerkelijk actief, als (wijk)ouderling en als preses van de kerkenraad.
Vanaf de oprichting in 1982 is zij betrokken bij de Oost-Duitsland contactgroep en onderhoudt zij contacten met de kerkkring Tenthendorf in
Thüringen. Doel van de contactgroep
is het vijanddenken te doorbreken.
Daarnaast is zij actief geweest bij de
christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage en bij het CDA.
Zij was raadslid in de voormalige gemeente Wilnis en van 1995 tot 1998
van de gemeente De Ronde Venen.
Sinds 2012 is zij actief bij de Vereniging Mastercircuit Langebaanschaatsen Nederland (MCLN). Zij had een
groot aandeel in de organisatie van
het WK Sprint voor Masters in 2012,
een tweedaagse wedstrijd voor 250
schaatsers uit verschillende landen.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer L.R. Mur
(Vinkeveen, 1937)

Luc Mur is een echte natuur- en milieuman, die veel heeft betekend voor
de Rondeveense natuur. In 1972 was
hij medeoprichter van De Groene Venen, de vereniging voor milieu- en natuurbescherming in Vinkeveen en Waverveen. Van 1997 tot 2003 was hij lid
van het Algemeen Bestuur Waterschap
AGV, Hij is de initiatiefnemer voor het
organiseren van een cursus Ecological Water Management bij de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot
2011 was hij voorzitter van de Vechtplassencommissie en tot op heden is
hij lid van deze commissie. Ook was hij
tien jaar lid van de Raad van Toezicht
en van de Raad van Advies van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Sinds
2008 is de heer Mur lid van de Gebiedscommissie Vecht & Weiden

