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najaarsactie
donderdag 24, vrijdag 25, zaterdag 26 en  zondag 27 oktober

jeans
diesel/g-star
pall mall
109,95/139,95/169,95

winter
jassen
pall mall/g-star
cast iron
99,95/219,95/259,95

jeans
only/cars 
jack&jones
59,95/69,95/89,95

winter
jassen
only/cars
name it (kids)
69,95/79,95/89,95

69,95

29,95

big l aalsmeer | join fashion | www.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

merken zijn slechts een paar voorbeelden van het totale merkenaanbod

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

Qua Kunst en
Ambacht 2013
zaterdag 26 oktober en
zondag 27 oktober
in De Kwakel,
van 12.00 - 17.00 uur.
www.kunstindekwakel.nl

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

RESERVEER 
NU AL

bij toneelvereniging O.K.K. een 
bezoek van Sint & Piet bij u thuis

BEL: 06-180 17 926

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Duurzaam 
en Fair Trade

Lees in de provincie

Wijkcomités Amstelhoek en De Hoef willen gesprek met raadsleden

Knip in de Irenebrug? Uithoornse 
wethouders niet erg ‘buurvriendelijk’
Regio - Al jaren wordt er gespro-
ken over het afsluiten van de Irene-
brug. Uithoorn wil van de drukte af 
en nu de omlegging van de N201 na 
ruim 50 jaar eindelijk een feit begint 
te worden, gaat Uithoorn door. De 
Irenebrug over de Amstel moet nu 
dan ook dicht. Een knip erin. Geen 
doorgaand verkeer meer voor de 
buren, de bewoners van de Am-
stelhoek en De Hoef. En het komt 
nu heel dichtbij. Een kleine maand 
geleden is er een gesprek geweest 
over deze al vergevorderde plan-
nen van de gemeente Uithoorn, tus-
sen twee wethouders van Uithoorn 
en de wijkcomités van Amstelhoek 
en De Hoef, over de toekomst van 
de Irenebrug. De wijkcomités zijn er 
niet blijer van geworden: “Het moet 
ons van het hart dat de opstel-
ling van beide wethouders op zijn 

zachtst gezegd niet erg ‘buurvrien-
delijk’ is. Een eventuele knip ach-
ter de brug zal voor veel bewoners 
van Amstelhoek en De Hoef pro-
blemen, tijdverlies, extra kosten  en 
aanzienlijke omwegen veroorzaken. 
Daarnaast ontstaan nieuwe risico’s 
in geval van calamiteiten, en is er 
geen oplossing voor het landbouw-
verkeer. Het bevreemdt ons nogal 
dat een gemeente zich in 2013 zo-
maar kan opstellen alsof er geen 
buurgemeente is; het is een beet-
je als het ophalen van de ophaal-
brug, ietwat middeleeuwse politiek. 
En het is het introduceren van nieu-
we, onnodige risico’s, en bovendien 
is het kapitaalvernietiging: een be-
staande, goed bruikbare route (en 
dure brug) ongebruikt laten. Overi-
gens hebben wij van betrokken ver-
keersambtenaren in Noord-Holland 

begrepen dat bij de berekening van 
de capaciteit van de nieuwe N201 
en het Aquaduct ervan is uitgegaan 
dat de oude route een deel van het 
verkeer zal blijven afwikkelen; de 
capaciteit van de nieuwe route is 
niet voldoende voor alle toekom-
stige verkeersaanbod. Natuurlijk 
hebben wij begrip voor het feit dat 
de N201/N196 voor Uithoorn on-
acceptabele overlast oplevert, dat 
moet en kan zeker anders. Maar om 
dan meteen de buren maar de toe-
gang te ontzeggen is een oplossing 
die ons niet verstandig en niet no-
dig lijkt. Wij willen namens de be-
woners van Amstelhoek en De Hoef 
graag met de raadsfracties van Uit-
hoorn en De Ronde Venen overleg-
gen om te bezien wat er (nog) aan 
te doen is”, aldus de wijkcomités. 
Vervolg elders in deze krant

Mijdrecht - De bouw van het com-
plex Molenhof in het centrum van 
Mijdrecht met Hoogvliet-super-
markt, winkels, woningen en par-
keergelegenheid kan in 2015 star-
ten. De gemeente heeft ingestemd 
met het vernieuwde ontwerp en 
heeft met Hoogvliet Beheer B.V. 
aanvullende afspraken gemaakt 
over de verbetering van de situatie 
tot aan de start van de bouw. Het 
college heeft afgelopen week be-
sloten deze afspraken voor instem-
ming aan de gemeenteraad voor te 
leggen. Op 21 november behandelt 
de raad dit onderwerp. 
De gemeente en Hoogvliet vin-
den het belangrijk dat op korte ter-
mijn de situatie rondom de Molen-

hof verbetert. Daarvoor zijn afspra-
ken gemaakt. Hoogvliet stelt de eta-
lages aan de Dorpsstraat beschik-
baar voor tijdelijke inrichting en 
sluit het terrein buiten winkeltijden 
af. Verder sloopt ze het voormalige 
Aldi-pand plus naastgelegen kan-
toor en legt daar tijdelijke parkeer-
plaatsen aan. In het vernieuwde 
ontwerp komt het parkeren boven-
gronds en de passage is vervallen. 
Er is onderzoek gedaan naar de ge-
luidssituatie van het parkeerdek en 
de op- en afrit. In het ontwerp zijn 
vervolgens maatregelen opgeno-
men. Daarnaast is aanvullend on-
derzoek gedaan naar toekomstige 
verkeers- en parkeersituatie. 
Vervolg elders in deze krant

Bouw Molenhof Mijdrecht in 2015 van start

Deel wordt reeds gesloopt en 
er komen parkeerplaatsen

Extra pompcapaciteit voor droge 
voeten in De Venen
De Ronde Venen - De grote hoe-
veelheden regen die in het week-
end zijn gevallen, hebben ook in 
De Ronde Venen op verscheidene 
plaatsen gezorgd voor waterover-
last. Dagen later was het waterpeil 
in sloten en vaarten nog lang niet 
(genoeg) gezakt. Daardoor bleef het 
overal veel te nat en hield op som-
mige plaatsen de wateroverlast voor 
bewoners zelfs aan. Omdat de stan-
daard gemalen in het veenweidege-
bied het overtollige water niet snel 
genoeg konden lozen in kanalen en 
rivieren om het verder te transpor-
teren en te lozen (in de Amstel, het 
Amsterdam-Rijnkanaal en uitein-
delijk in het Noordzeekanaal) riep 
Waternet, onderdeel van het Hoog-
heemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV), de hulp in van onder 
meer Van Hecht International uit het 
Friese Noordwolde.

Van Heck is een internationaal ope-
rerende onderneming op het ge-
bied van watercontrole en beheer. 
De Van Heck organisatie wordt 
vaak ingeschakeld in ‘rampsitua-
ties’ om wateroverlast te voorkomen 

en mocht dit al zo zijn, met omlei-
dingen voor een snelle waterafvoer 
te zorgen. Waternet maakte van de-
ze expertise gebruik bij onder meer 
het sluizencomplex ’t Hemeltje in 
Nederhorst den Berg en bij onze ‘ei-
gen’ Pondskoekersluis aan het ein-
de van de Kerkvaart die daar via 
deze sluis uitmondt in de Kromme 
Mijdrecht. Van Heck had daar een 
kolossaal pompsysteem in de sluis 
geïnstalleerd en aangesloten op 
een GenPower stroomaggregaat op 
de kade naast de sluis. 

Sluisdeur open
Uitsluitend aan de Kerkvaartkant 
had men de sluisdeur geopend 
waardoor water uit het achter-
land vrije toegang had tot de pomp. 
Aan de pomp was een buizensy-
steem met een buisdiameter van 
60 cm gekoppeld dat eindigde bui-
ten de sluisdeur aan de kant van 
de Kromme Mijdrecht. Kraanbedrijf 
Van Schie uit Mijdrecht had in de 
nacht van maandag op dinsdag 15 
oktober met een mobiele kraan het 
pompsysteem in de sluis op de bo-
dem geplaatst. Tevens voorzag Van 

Schie in de montage van het bui-
zensysteem. Woensdagmorgen 16 
oktober werd het systeem in wer-
king gezet waarbij 125.000 liter wa-
ter per minuut vanuit de Kerkvaart 
in de Kromme Mijdrecht werd ge-
pompt. Al met al een spectaculair 
gezicht. Omdat het achterland me-
de afwatert op de Kerkvaart, kon het 
overtollige water uit sloten en boe-
zems snel worden afgevoerd, Niet-
temin zou het naar zeggen toch nog 
bijna een week duren alvorens het 
waterpeil volgens Waternet weer tot 
een normale hoogte zou zijn terug-
gebracht. Wat meer dan 100 mm re-
gen in 24 uur al niet te weeg kan 
brengen! Om in het vervolg dit soort 
situaties de baas te zijn laat Water-
net naast de Pondskoekersluis een 
nieuw gemaal bouwen. De uitvoe-
ring daarvan wordt gegund aan Van 
Schie uit Mijdrecht. Die heeft de 
grond daarvoor op de locatie reeds 
geëgaliseerd. Eenmaal gebouwd en 
in werking zou dit soelaas moeten 
bieden om droge voeten te (blijven) 
houden in De Ronde Venen. 
Meer over de wateroverlast 
zie elders in deze krant

Waternet heeft bij de Pondskoekersluis tijdelijk extra pompcapaciteit ingezet om de wateroverlast in het achterland zo 
snel mogelijk tot het verleden te laten behoren.



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

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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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 Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

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.

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: 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

INFORMATIEF Mijmeringen
Herfst 

(vakantie)
We hebben de laatste tijd kunnen genie-
ten van heerlijk herfstweer. Van mooie 
nazomerdagen tussen de gekleurde 
herfstblaadjes tot de eerste stormachtige 
dag met flink wat neerslag. De herfst is in 
volle gang en voor velen nu ook de herfstvakantie.

Dagje uit
De herfstvakantie vind ik een heerlijke periode. Meestal ga ik niet op 
vakantie maar komt het gewoon neer op heerlijk thuis zijn, af en toe 
een dagje uit en relaxen. Dit keer begon de vakantie meteen goed 
want wij gingen naar het leukste dagje uit in de herfstvakantie, na-
melijk LEGO World. Dit is de slogan waar ze mee adverteren en vol-
gens hen is LEGO World het grootste LEGO spektakel ter wereld, 
Dit jaar was het de 13e editie en vond het plaats in de Jaarbeurs te 
Utrecht. Als je er naartoe wilt moet je eigenlijk heel snel zijn, binnen 
no time zijn de kaarten uitverkocht. 

Lego world
Het spektakel vond ik zelf een wat groot woord. Ja, er was veel LEGO 
en ja, er waren veel bezoekers maar in het geheel vond ik het bijzon-
der. Ik vond vooral het grote aantal volwassenen die er aanwezig wa-
ren bijzonder irritant. De grote liepen de kleintjes soms letterlijk om-
ver en enige blijk van empathie voor het kleine grut was er niet. De 
ergste volwassenen waren gekleed in een geel poloshirt met achter-
op het woord FAN. Wat mij betreft had er ook gewoon gek kunnen 
staan. Misschien niet aardig maar mijn inlevingsvermogen gaat niet 
zo ver dat ik kan snappen waarom volwassenen een collectie bouw-
steentjes van duizenden euro’s hebben en dat vervolgens op een 
evenement ten toon stellen. En dan zit je daar een week lang in een 
slecht verlichte jaarbeurshal je dure LEGO te bewaken. Het zou niet 
mijn favoriete activiteit zijn. Wij hadden een geslaagde dag door het 
geheel van de treinreis, het vrij zijn, spelen met de lego maar een be-
zoek aan Legoland staat hoger op ons wensenlijstje.

Bos
Eigenlijk vond ik het jammer dat we in de Jaarbeurshal waren, want 
het was best aardig herfstweer. De dag daarop moest dan ook zor-
gen voor wat evenwicht en gingen we naar het Amsterdamse bos 
om daar frisse lucht op te snuiven. Na een lekkere wandeling kwa-
men we bovenop de heuvel aan en roken we een heerlijke rookgeur. 
Er stond daar een tentje en men was daar kip aan het roken. Na in-
spanning volgt meestal ontspanning en dat kan heel goed door wat 
lekkers te eten. 

Rollende keukens
Wat blijkt nou, de hele maand oktober staan er ieder weekend rollen-
de keukens op verschillende plekken in het Amsterdamse bos. Deze 
mobiele keukens zijn te vinden bij het bezoekerscentrum, op de Heu-
vel en vlakbij de brug bij het kleine kinderbad. Ieder weekend staan 
er andere keukens vanaf 10.00 uur ‘s ochtends en ze staan er tot de 
schemering invalt. De maand oktober is een proef. De intentie is er 
om vaker deze rollende keukens een plek in het Amsterdamse bos 
te laten bezetten. Tot en met zaterdag 27 oktober kunt u deze keu-
kens nog tegenkomen. Na een mooie herfstwandeling is het heerlijk 
om je op te warmen bij allerlei lekkere culinaire hapjes. Wij genoten 
van een hele lekkere vis curry soep en een wrap met vers gerook-
te kip, terwijl we op een bankje zaten in een paar zeldzame zonne-
stralen. En precies op dat moment dacht ik, ja dit is nou dat herfst-
vakantiegevoel. 

 

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, Valeriuslaan: Cypers grijze kater met veel wit. 
 Mik is 9 jaar.

Gevonden:
- Uithoorn, Ruwe Bies: Agapornis. De zeer tamme vogel heeft 
 een geel lijfje en oranje kopje. 
- Uithoorn, Johan de Witlaan: Zwart-witte kat. De kat heeft witte 
 snorharen, een witte bef, witte sokjes en is wit onder zijn neus.
- Mijdrecht, Schatterkerweg: Wit-rode kater, niet gecastreerd. 
 Hij heeft bandje om van Dierenbescherming.
- Wilnis, De Duiker: Rood-witte kat.
- Uithoorn, Grevelingen: Zwarte kater.
- Wilnis, Geerkade: Grijscyperse poes.
- Mijdrecht, Groonstadtlaan: Cypers bruin-zwart klein kitten. Kitten is 

ongeveer 5 maanden oud.
- Vinkeveen, Herenweg: Zwart-bruin cyperse kat.
- Uithoorn, Thamerlaan: Zwart met witte kitten.
- Mijdrecht, Mijdrechtse Dwarsweg: Zwart-bruin cyperse kitten.
- De Kwakel, Vuurlijn: Wit-zwart-oranje-bruine schilpadpoes. Ze heet 

Diva.
- Abcoude, Zilverschoon: Zwarte gecastreerde kater.
- De Kwakel, Drechtdijk: zwart-witte kat.

Nationale Kunstweek in 
Atelier de Penseelstreek
Uithoorn - In de week van 2 
tot en met 9 november wordt 
in het hele land in musea, gale-
ries en creatieve centra de Na-
tionale Kunstweek gehouden. 
Deze kunstweek is bedoeld om 
mensen bekend te maken met 
de activiteiten, die plaatsvinden 
op deze creatieve plekken. Ook 
Atelier de Penseelstreek doet 
mee met deze Kunstweek. Op 
2 november a.s. zal er van 15.00 
tot 17.00 uur in het atelier open 
huis zijn. Het is dan mogelijk om 
een korte – gratis - introductie-
les te volgen en zelf te schilde-
ren. Voor deze les dient men zich 
uiterlijk 1 november aan te mel-
den via info@atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl. Tijdens deze 
middag zullen ook enkele leer-
lingen aanwezig zijn, die u kun-
nen vertellen over het schilderen 

in het atelier. Verder zijn er voor 
een klein prijsje minischilderij-
tjes te koop.  Het is ook moge-
lijk je op te geven voor een kor-
te cursus van 3 keer, die start 
op woensdag 6 november. De-
ze cursus kan als een voorproef-
je gezien worden van de grote 
cursus van 10 keer, die weer in 
januari zal starten.  Mocht een 
korte cursus te veel zijn, dan kan 
ook aangemeld worden voor een 
workshop. Aanmeldingsformu-
lieren voor de cursus/workshop 
zijn in het atelier aanwezig. Al-
le bezoekers ontvangen een set 
van 2 gratis kunstkaarten. Har-
telijk welkom in Atelier de Pen-
seelstreek aan de Potgieterlaan 
16 in Uithoorn.
Voor meer info zie ook de website:  
www.atelier-penseelstreek-uit-
hoorn.nl.

Leerling-mediatoren van 
Jozefschool in het zonnetje
Vinkeveen - Een beetje verlegen 
maar ook trots wacht een aantal 
leerlingen van de Jozefschool aan 
het Tuinderslaantje op de uitreiking 
van hun welverdiende certificaat. Zij 
hebben de lessen en het examen 
Mediator met goed gevolg afgelegd. 
Juf Jenny legt uit: “Op de Sint Jo-
zefschool werken we nu al bijna vier 
jaar met mediatoren. Dit zijn kinde-
ren die een speciale opleidingsmo-
dule hebben gevolgd uit het leer-
programma De Vreedzame School. 
De kinderen leren hoe zij conflicten 
in een vroegtijdig stadium kunnen 
herkennen en hoe zij gerezen con-
flicten kunnen helpen oplossen. Op 
deze manier begeleiden zij andere 
kinderen bij meningsverschillen en 

misverstanden. Zo worden conflic-
ten en pesterijen op het schoolplein 
voorkómen. Kinderen kunnen zelf 
heel veel. Elkaar helpen en aanspre-
ken op gedrag vergroten het zelf-
vertrouwen én de zelfredzaamheid.” 
Dat de mediatoren veel draagvlak 
hebben, blijkt wel uit de vele felici-
taties en dankwoorden van andere 
kinderen.
Na een uitleg aan de aanwezigen 
over de taak en het opleidingstra-
ject, reikt directeur juf Corrie on-
der toeziend oog van familie en een 
aantal klasgenootjes de diploma´s 
uit en nemen de mediatoren de-
ze met prachtige bloemen in ont-
vangst. Een feestelijke dag voor de 
hele Jozefschool!

Woensdag 16 november
Twintigjarig jubileum 

De Ronde Venen - In De Ronde Venen begonnen in de negenti-
ger jaren van de vorige eeuw met een gezondheidsproject en in de-
ze eeuw vooral gericht op onderwijs en waar nodig op gezonde voe-
ding. Maar al twintig jaar is OntwikkelingsSamenwerking De Ronde 
Venen actief in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en al jarenlang on-
der het motto Grenzeloos Investeren in Onderwijs.

Het eerste grote project bestond uit gezondheidsposten en mobiele 
klinieken in een achtergesteld Tamil-gebied op Sri Lanka. Daaraan 
werd een opleiding voor blote-voeten-dokters gekoppeld. En om er-
voor te zorgen dat ze ook zieken verder weg konden helpen, kregen 
die blote-voeten-dokters fietsen. 

Continuïteit in onze projecten is belangrijk. Daarom onderhouden 
we de contacten zo goed als mogelijk en zorgvuldig. Op Sri Lanka, 
in Varothayanagar is dankzij deze contacten een Community Cen-
tre gebouwd en de laatste nieuwbouw betreft een kleuterschool. 
Er is eveneens een jarenlange relatie met een school in Dar es Sa-
lam, Tanzania. Daar hebben we naast een schoolgebouw onder an-
dere didactisch materiaal en houtworm bestendig meubilair gedo-
neerd. En op onze kosten is een ziekenboeg gebouwd voor kinde-
ren met malaria of een andere akelige ziekte. Ook in Ecuador wordt 
onze hulp gecontinueerd. Daar heeft het opknappen van kinder-
dagverblijf De Regendruppeltjes geleid tot een project voor gezon-
de voeding en investeringen in het Snoepjeshuis, nog een kinder-
dagverblijf. 

Dus we investeren niet alleen grenzeloos in onderwijs, maar ook 
heel breed. Al onze extra’s komen het onderwijs en het leven rond 
de school ten goede. Want ‘één kind kan een heel gezin verheffen’. 
We zijn in staat tot deze investeringen dankzij onze vaste donateurs 
en dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers bij onze fond-
senwerving en ons jaarlijkse jazzfestival voor het goede doel. 

Met alle betrokkenen en belangstellenden willen we ons 20-jarig ju-
bileum glans geven. Ook u als lezer van deze column bent van har-
te welkom. We geven een audio-visueel inkijkje in onze projecten en 
hebben sprekers uit het ontwikkelingsveld die ons en u zeker zul-
len inspireren. We stellen het op prijs als u komt woensdagavond 16 
november naar het NME Centrum De Woudreus aan de Pieter Joos-
tenlaan 1 in Wilnis. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden kan via sos-
derondevenen@gmail.com.

Qua Kunst & Ambacht in De Kwakel
De Kwakel - Ook dit jaar wordt de 
traditie voortgezet en zullen 12 be-
drijven in De Kwakel en directe om-
geving het laatste weekend van ok-
tober de deuren openen om u te la-
ten genieten van kunst in de breed-
ste zin van het woord. Op zater-
dag 26 en zondag 27 oktober 2013 
kunt u van 12.00 uur tot 17.00 uur 
een mooie kunstroute volgen, die u 
- naast uiteraard de landelijke om-
geving - ook de nodige kunstuitin-
gen zal laten zien. Via alle invals-
wegen naar De Kwakel zult u de lo-
caties – die goed zichtbaar zijn ge-
maakt door een grote vlag – tegen-

komen. Tevens is op iedere locatie 
een gedrukt exemplaar te verkrij-
gen van de rest van de route, zodat 
u heel eenvoudig het vervolg van uw 
route kunt bepalen.
De organisatie heeft weer een keur 
aan kunstenaars weten aan te trek-
ken. U kunt genieten van keramiek, 
schilderkunst, sieraden, textielhart-
jes, glasobjecten etc. Kortom: voor 
elk wat wils. Voor extra informa-
tie verwijzen wij u graag naar de 
website:www.kunstindekwakel.nl 
Voor vragen kunt u contact op-
nemen met de organisatie op  
06-81053830 (De Inlijsteraar).



‘Wij staan vierkant 
achter ons product’

“Duurzaamheid en Fair Trade zijn enorm belangrijk 
voor restaurant deKleineBaron in Utrecht Zuilen. Als 
eerste in Utrecht mogen we sinds kort het stempel 
Fair Trade-restaurant dragen. We werken alleen met 
producten – koffi  e, wijn, chocolade en nog veel meer 
– waarvoor een eerlijke prijs is betaald. Producten met 
het Fair Trade-keurmerk. Hierdoor staan wij vierkant 
achter ons product. En niet onbelangrijk: je proeft het 
terug in de smaak van de gerechten! Fair Trade past in 
ons duurzame concept, waarin we zoveel mogelijk met 
biologische streekproducten werken en waar mogelijk 
energie en water besparen. En al onze medewerkers 
komen uit de buurt en komen dus lopend of op de fi ets. 
Dat is beter voor het milieu en duurzaam. 
Dat de provincie Utrecht Fair Trade-provincie wil worden, 
juich ik uiteraard toe!”

Elise Baron, mede-eigenaar deKleineBaron

Fair Trade betekent ‘eerlijke 
handel’. Wie producten met 
het Fair Trade-keurmerk 
koopt, investeert in mensen in 
ontwikkelingslanden. Via Fair 
Trade ontvangen zij een eerlijke 
prijs voor hun producten en 
werken zij onder menswaardige 
omstandigheden. Dus geen 
kinderarbeid en geen extreem 

lange werkdagen. Maar wel 
aandacht voor milieuvriendelijke 
productieprocessen en 
duurzaamheid.
De provincie Utrecht vindt dit 
erg belangrijk en wil in 2015 
dan ook Fair Trade-provincie 
worden. Ook u kunt iedere 
dag een bijdrage leveren aan 
duurzame armoedebestrijding. 

Heel makkelijk, door te kiezen 
voor Fair Trade-producten. In 
de supermarkt, op het werk, 
of in een restaurant zoals 
deKleineBaron. Ook in uw buurt 
zijn er tal van lokale initiatieven 
op het gebied van duurzaamheid. 
Om een product Fair Trade te 
kunnen noemen, moeten alle 
partijen in de handelsketen 

aantoonbaar maken dat zij aan 
de internationale principes van 
Fair Trade voldoen. Wilt u hier 
meer over lezen? Of bent u 
benieuwd of uw gemeente al een 
Fair Trade-gemeente is? Kijk dan 
op www.fairtradegemeenten.nl.
Op www.provincie-utrecht.nl 
vindt u meer informatie over 
onze duurzame projecten!

Fair Trade investeert in eerlijke producten
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“Tal van studies zijn er gedaan naar Fair Trade-
producten. De University van San José bestudeerde 10 
jaar lang Fair Trade-koffi e. Conclusie: arme koffi eplukkers 
hebben er geen enkel profi jt van. Wel de grondeigenaren 
en de Fair Trade-organisatie zelf natuurlijk. Of neem het 
MSC-keurmerk voor duurzame visserij. De Noordzee 
zit bomvol schol, maar zolang de vissers weigeren 
50.000 euro tot 3 ton aan MSC te betalen, wordt deze 
vis zogenaamd niet duurzaam gevangen. Vis uit Nieuw 
Zeeland met keurmerk wel, want naar transport wordt 
niet gekeken. En windenergie? De meest onrendabele 

energie ooit. Duitsland loopt voorop, horen wij dagelijks. 
Wat je niet hoort, is dat meer dan 800.000 Duitse 
huishoudens de torenhoge energierekening niet meer 
kunnen betalen en zijn afgesloten. Daar zit je dan, 
duurzaam te zijn in het donker.” 
René Dercksen, statenlid voor de PVV

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Eind 2012 hebben Gedeputeerde Staten van de 
provincie Utrecht de ambitie uitgesproken om in 2015 
Fair Trade-provincie te worden. Ik vind dit een mooie 
ambitie, want Fair Trade staat voor eerlijke handel met 
respect voor mens en milieu. Pas als er voldoende 
Fair Trade-gemeenten in de provincie zijn, mag je als 
provincie-organisatie ook dit predicaat dragen. Bij deze 
roep ik de overige gemeenten nog eens op om zich 
hiervoor sterk te maken! Fair Trade is bij de provincie 
Utrecht een onderdeel van het thema duurzaamheid. 
Duurzaamheid is verweven in al onze beleidsthema’s. 

We zijn trots op een aantal projecten, waarbij het gelukt 
is duurzaamheid goed te integreren. Denk aan LED 
verlichting bij wegen, milieuvriendelijke stallen, social 
return en groene economie.”
Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur, Jeugdzorg, 
Bestuur, Communicatie en Strategie

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koning.

‘Duurzaam blijkt 
meestal vooral duur’

Utrecht eerste Fair 
Trade-provincie?

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS
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Juf Lianne trouwt met 
haar Mark
Wilnis - Na weken van voorbe-
reiding en spanning bij de kinde-
ren van groep 4 en 5 was het dan 
zo ver: Op de vrijdag voor de herfst-
vakantie trouwde Juf Lianne van de 
Koningin Julianaschool met haar 
Mark! Het bruidspaar kwam ‘s mor-
gens op school om met groep 4 en 
5 alvast een voorproefje te nemen 
op het feest. De juf en Mark wer-

den enthousiast toegezongen, de-
den een quiz en de cadeaus wer-
den overhandigd. ‘s Middags wa-
ren de kinderen ook uitgenodigd 
voor de kerkdienst. Bij de kerk ston-
den de kinderen het bruidspaar op 
te wachten met prachtig versierde 
bogen. De juf en haar man genoten 
er zichtbaar van. Het was een mooie 
dag, die niemand snel zal vergeten.

PhoneHouse strijkt neer 
in Aalsmeer
Regio - PhoneHouse opent de-
ze maand nog een nieuw fi liaal in 
Aalsmeer. En dat vraagt natuur-
lijk om een geweldige actie. Op dit 
moment wordt met man en macht 
gewerkt om het spiksplinternieu-
we pand aan de Zijdstraat op vrij-
dag 25 oktober feestelijk te openen. 
Eigenaar Ria de Jong en haar part-
ner Adri zijn trots om samen met 
het team hun vierde fi liaal te mo-
gen gaan runnen. In de gemeen-
tes Mijdrecht, Uithoorn en sinds 7 
maanden ook Culemborg, zijn de 
winkels al niet meer weg te denken. 
Zij schetsen dat PhoneHouse is ge-
specialiseerd in bellen -mobiel en 
vast-, internet en abonnementen 
met alles wat daarbij hoort. ‘’Niet te 
onderschatten voor ons is het vaste 
bellen- en internet. Wij merken dat 
ook daar nog steeds veel vraag naar 
is.” Zo hebben we bijvoorbeeld een 
ruime keuze uit meerdere aanbie-
ders van de combinatie interactieve 
tv, bellen en internet. We doen een 
postcodecheck naar de mogelijkhe-
den en zoeken de meest gunstige 
aanbieding voor de klant op. Bij de-
ze aanbieders moet je de weg weten 
en daar zijn we goed in. Net als in 
het verkopen van de meest uiteen-
lopende telefoons. We bieden altijd 
het nieuwste van het nieuwste aan’’. 

Ruime accessoirelijn
Verder zal de nieuwe winkel ook fl ink 
uitpakken als het gaat om de acces-
soirelijn voor de bekende merken. 
‘’Wie een stoere telefoonbescher-
mer zoekt, kan hier net zo goed te-

recht als een tiener die het mobiel-
tje wil oppimpen. Alles wat tussen 
smartphone en tablet is, wordt wer-
kend voor gebruik geleverd en dat 
is inclusief het overzetten van ou-
de data als telefoonnummers, mail-
adressen en ga zo maar door’’. Dit 
hoort allemaal tot de standaardser-
vice van PhoneHouse. Net als de 
backupservice, het uitleggen van 
een nieuwe telefoon, het aanbieden 
van verzekeringen voor de telefoon, 
tablet en het geven van advies op 
maat. Adri: “Onze doelgroep loopt 
van basisschool tot senioren en van 
prepaid telefoon tot businessabon-
nement. We luisteren naar iedereen 
en verlenen uitgebreide service. We 
plakken een screenprotector op, le-
veren bluetooth headsets en carkits 
in vele modellen en geven advies 
op maat. De businessman is net zo 
welkom als de particulier, want wij 
zijn van alle markten thuis.”

Actie
‘’De opening van ons nieuwe fi li-
aal in Aalsmeer vraagt natuurlijk om 
een feestelijke actie en die hebben 
wij. Wie bij ons een nieuwe telefoon 
met bijpassend abonnement koopt, 
krijgt 20 euro korting op een acces-
soire naar keuze’’. Deze actie geldt 
tot 30 november 2013. PhoneHouse, 
Zijdstraat 38 vlak bij de molen, 
Aalsmeer. Telefoon: 0297-792002. 
Openingstijden: Maandag van 13.00 
tot 18.00 uur, dinsdag tot en met 
donderdag van 09.30 tot 18.00 uur, 
vrijdag van 09.30 tot 21.00 uur en 
zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur.

Voorrang bij fi etsoversteek-
plaats onduidelijk
Mijdrecht - Er is onder verkeers-
deelnemers nogal wat discus-
sie ontstaan over de nieuwe fi ets-
oversteekplaats in de Stationsweg 
bij de Steffensbrug in het centrum 
van Mijdrecht. Toen de nieuwe ro-
tonde werd gebouwd is hier de si-
tuatie voor voetgangers en fi etsers 
ook aangepast. Maar of het voor 
fi etsers verkeerstechnisch er veili-
ger op geworden is, blijft de vraag. 
Het is wachten op ongelukken door 
onwetendheid. Fietsers moeten, 
komende vanaf het Haitsmaplein, 
over de brug dwars de Stationsweg 
oversteken. Zij doen dat via de ro-
de fi etsstrook naar de overkant om 
hun weg naar de rotonde te vervol-
gen. De suggestie dat een fi etser op 
de rode fi etsstrook hier hoe dan ook 
altijd voorrang heeft op het gemo-
toriseerde verkeer, is onjuist. Wél 
is het zo dat een fi etser, komen-
de vanaf het Haitsmaplein en naar 
de overkant wil over de fi etsstrook, 
VOORRANG heeft op de auto die 
naast hem of haar op de Steffens-
brug rijdt (zie foto). De fi etsstrook 
op die plaats is aan te merken als 
een ‘kruisende weg’, maar is als zo-
danig niet erg herkenbaar voor het 

gemotoriseerde verkeer. In dit geval 
vervolgen zowel de fi etser als de au-
tomobilist beiden hun weg. De au-
to buigt naar rechts af en de fi et-
ser gaat rechtdoor. De fi etser dient 
hier te worden gezien als kruisend 
verkeer dat van rechts komt. En dat 
heeft voorrang! Het gaat hier boven-
dien om gelijkwaardige ‘wegen’ bin-
nen een 30 km zone. Op hun beurt 
moeten fi etsers, rijdend op de fi ets-
strook, halverwege voorrang verle-
nen aan het gemotoriseerde verkeer 
dat naar het centrum toe gaat.
De plaats van de oversteek is wel-
licht niet erg handig, maar het kon 
kennelijk niet anders in het ontwerp. 
Daarnaast zou het voor de duidelijk-
heid beter zijn geweest als men de 
rode fi etsstrook aan beide kanten 
nog een paar meter verder op de 
brug had doorgetrokken. Het fi ets-
verkeer dat vanaf de rotonde het ta-
lud oprijdt heeft nergens last van, 
want dat buigt op het fi etspad met 
de weg mee richting brug. Het valt 
eveneens op dat veel fi etsers met-
een over de brug rechtsaf slaan en 
via het voetpad langs de Kerkvaart 
hun weg vervolgen om de gevaarlij-
ke oversteek te vermijden.

Eerste dag valpreventie-
traject snel volgeboekt
De Ronde Venen - Het was op 19 
oktober een komen en gaan van se-
nioren, die zich hadden opgegeven 
voor de valscreening. Niemand wil 
vallen, de gevolgen kunnen immers 
heel ingrijpend zijn. Daarom is het 
goed om te checken hoe het staat 
met je evenwicht en soepelheid. 
Voor een aantal bezoekers was het 
advies om ook de cursus In Balans 
te gaan volgen. Ook u kunt zich nog 
laten testen, de tweede screenings-
dag is aanstaande zaterdag 26 okto-
ber. Het traject bestaat uit twee on-
derdelen. Eerst een screening door 
de fysiotherapeut: Waar ligt bij u het 
risico? Wat is er aan te doen? Dit 
onderzoek bestaat uit een gesprek 
en een aantal eenvoudige tests.

Daarna kunt u, als dat zinvol voor u 
blijkt te zijn, meedoen aan de cur-
sus In Balans, vier donderdagmid-
dagen in november. In Balans wordt 
gegeven door docenten van Spel 
en Sport DRV. In Balans is een cur-
sus, die u elke keer zal verrassen. 

U leert zien waar de gevaren om te 
vallen liggen. U krijgt te horen hoe 
u dat kunt voorkomen. U gaat oefe-
nen wat u daaraan kunt doen. Het 
is niet alleen een informatieve, maar 
ook een actieve cursus. Het onder-
zoek bij Kerngezond wordt vergoed 
door de aanvullende ziektekosten-
verzekering. Voor de cursus In Ba-
lans wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd.

Geef u op!
U kunt zich telefonisch of persoon-
lijk opgeven bij Marja van de Hel-
der van Kerngezond, Hofl and 54 in 
Mijdrecht, tel. 25 50 03. Dan kunt u 
meteen een afspraak maken voor 
aanstaande zaterdag 26 oktober. 
Voor meer informatie kunt u ook bij 
haar terecht.
Voorkomen is beter dan vallen, 
daarom wordt u van harte uitge-
nodigd om deze kans te grijpen en 
mee te doen aan het valpreventie-
traject van fysiotherapeutenpraktijk 
Kerngezond en Spel en Sport DRV!

Watertoren het komend 
weekend geopend
Aalsmeer - Komende zaterdag 26 
oktober en zondag 27 oktober zal 
de Aalsmeerse watertoren voor al-
le publiek geopend zijn van 13.00 
tot 17.00 uur. De watertoren is het 
meest opvallende gebouw binnen 
de gemeente Aalsmeer met haar 51 
meter hoogte en bijzondere vorm-
geving. Deze toren, die voor de ja-
ren 90 gebruikt werd als drukverho-
ger binnen het Aalsmeerse water-
leidingsstelsel, is gebouwd in de Art 
Deco stijl. Rond het opleveringsjaar 
(1928) werden meerdere waterto-
rens getekend door architect Hen-
drik Sangsters en Aalsmeer werd 
toen trotse bezitter van wellicht de 
mooiste watertoren in Nederland. 
Mede door de ligging aan de West-
einderplassen is in menig boek over 
Aalsmeer een grote foto te bewon-
deren van deze markante toren. 
Binnen is de bezoeker gelijk ver-
wonderd over het aparte interieur 
en wanneer men naar boven klimt 
is men verbaasd over de twee gro-
te bekkens van 460.000 en 530.000 
liter inhoud. Nog fraaier wordt het 
om bovenop de toren naar buiten te 
gaan en uitzicht te hebben over de 

Aalsmeerse en verre omgeving. Bij 
helder weer kijkt men tot IJmuiden 
en de Dom van Utrecht, maar ook 
bij wat minder zicht blijft het een 
machtige ervaring om van daaruit 
de verte in te kijken. Komend week-
end zijn de kinder-kunstwerken van 
de leerlingen van de hogere groe-
pen van de basisscholen de Zuid 
Ooster en Kudelstaart nogmaals te 
bewonderen. Dit vanwege het gro-
te succes tijdens de Kunstroute in 
september. Toen waren deze verras-
sende creaties tentoongesteld op de 
eerste verdieping: nu is dit op de be-
gane grond, dus ook voor mensen 
die wat minder soepel trappen lo-
pen is er nu de kans om deze kunst 
te komen bewonderen. De entree is 
gratis voor een bezoek aan de be-
gane grond, wil men naar boven 
klimmen dan kost het voor kinde-
ren één euro en volwassenen beta-
len twee euro. Wil men de waterto-
ren met een groep op een afgespro-
ken dag/tijd bezoeken, dan kan dit 
geregeld worden door de mensen 
van S.B.W.A. De afspraak hiervoor is 
te maken tijdens komend weekend 
of telefonisch: 06-53928054.

Drie premières bij Crown Theater
Regio - Met drie premières bin-
nen een maand in het Crown Thea-
ter kan Aalsmeer zich met recht Pre-
mière-dorp van Nederland noemen.
De feestelijke opening op zaterdag 
26 oktober luidt het derde seizoen 
in van het sfeervolle Crown Thea-
ter. Deze soul première bestaat uit 
de voorstelling Dock of the Bay ge-
volgd door een swingende afterpar-
ty met the Dream Team soulband en 
het dames Soul & Motownkoor D-
fi ne uit Uithoorn. Veel Aalsmeerse 
prominenten hebben al aangegeven 
aanwezig te zullen zijn.
Dan is op zondag 3 november de 
start van ‘Exclusief bij Bob&Gon’. In 
het heerlijke Frans-Berlijnse thea-

tertje brengt Frans van Deursen een 
bijzonder muziekprogramma rond 
Tom Waits. Vanaf deze zondag kun 
je iedere maand op zondagmiddag 
een exclusief moment beleven.
En tot slot op donderdag 6 novem-
ber de première van de Nederland-
se tour van Grant & Forsyth. Domi-
nic en Julie zijn wereldbekend en 
trekken volle zalen. Fantastisch dat 
dit bekende duo Aalsmeer heeft ge-
kozen om hun tournee te starten.
De nieuwe horeca ondernemer, de 
beveiliging van Studio’s Aalsmeer 
en de medewerkers van het Crown 
Theater zijn er helemaal klaar voor 
en zullen u het hele jaar verrassen 
met een geweldige ontvangst.

Ingrid Lambregts bedankt toch nog 
voor het raadslidmaatschap
De Ronde Venen - De vergadering 
van de gemeenteraad begon afge-
lopen donderdag met een verras-
sende ontknoping. Direct nadat hij 
de vergadering geopend had, deel-
de burgemeester Maarten Divendal 
de raad mee dat de installatie van 
Ingrid Lambregts (CDA) als nieuw 
raadslid niet zou plaatsvinden. Lam-
bregts, die twee jaar geleden haar 
functie als wethouder plotseling 
neerlegde, had eerder juist aange-
geven wel te willen terugkeren in 
de gemeentepolitiek. Die mogelijk-
heid deed zich voor na het recen-
te vertrek van het CDA-raadslid 
Emiel Hoogendijk. Ingrid Lambreg-
ts had de burgemeester kort voor de 
raadsvergadering op de hoogte ge-
steld van haar heroverweging. Bur-
gemeester Divendal deed geen ver-
dere mededelingen over de motie-

ven die tot het besluit van Ingrid 
Lambregts hebben geleid.

Estafetteproject
In het najaar van 2011 voelde In-
grid Lambregts zich genoodzaakt 
om af te treden als wethouder, na-
dat bekend was geworden dat de 
opbrengsten van een aantal bouw-
projecten veel te optimistisch waren 
ingeschat. Ook waren eerder ge-
constateerde grote fi nanciële tekor-
ten niet direct aan de gemeenteraad 
gemeld. Zonder verantwoording 
over dat beleid af te leggen maak-
te Lambregts haar ontslag bekend. 
Ingrid Lambregts begon haar poli-
tieke carrière in 2002 toen zij geko-
zen werd als lid van de gemeente-
raad. Na de verkiezingen van 2006 
werd Ingrid Lambregts benoemd 
tot wethouder van Financiën. Na 
de herindeling van begin 2011 ver-
ruilde ze die functie voor Ruimtelij-
ke Ordening. Later dat jaar viel het 
doek voor haar. In de zomer van dit 
jaar werd duidelijk dat Ingrid Lam-
bregts - die sinds haar vertrek als 
wethouder wachtgeld genoot - weer 
actief wilde worden in de plaatselij-
ke politiek. Die wens tot terugkeer 
was zeer omstreden en leidde tot 
veel onbegrip en woede bij de in-
woners. 

Commotie en verbazing
Aanvankelijk leek het er op dat In-
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Alstublieft geen 
hondenpoep hier!

Ilse en Bjorn Verburg uit 
Mijdrecht, hebben donderdag-
middag jl.  borden geplaatst.
Zij hadden een brief geschre-
ven naar de gemeente, om-
dat ze laatst met hun papa aan 
het vissen waren bij de vijver 
in de wijk Twistvlied en zij al-
lemaal in de hondenpoep had-
den gestaan. Bah, bah en nog 
een bah.
Zij vinden honden super leu-

ke en lieve dieren maar laat 
de honden hun behoefte niet 
doen waar kinderen spelen en 
vissen. Dus hierbij een oproep 
aan alle hondenbezitters, laat 
u hond hun behoefte niet doen 
op plaatsen waar kinderen spe-
len en vissen, en ook niet op de 
routes naar de scholen! super 
bedankt.
 

Ilse en Bjorn Verburggrid Lambregts zich daardoor niet 
liet ontmoedigen. Ze ging ervoor, 
maar liet wel weten dat ze het al-
leen tot aan de verkiezingen van 
maart a.s. politiek actief zou zijn 
en afzag van een plek op de kan-
didatenlijst van het CDA. Overigens 
kon Lambregts volgens de wette-
lijke regelgeving de opengevallen 
plaats in de raad opeisen. Zover is 
het uiteindelijk niet gekomen. De 
beweegredenen achter het besluit 
van Lambregts zijn onbekend. Ook 

bij de CDA-fractie wekte de verras-
sende actie van Lambregts verba-
zing. “Het is overduidelijk haar per-
soonlijke keuze en die hebben we 
te respecteren”, aldus één van de 
CDA-raadsleden. Nog onbekend is 
wie nu de vacante plek in de CDA-
fractie zal gaan opvullen. Onbeant-
woord blijft de voor de hand liggen-
de vraag of alle commotie over de 
geplande politieke terugkeer van 
Ingrid Lambregts niet voorkomen 
had kunnen worden. 





De Ronde Venen - Begin juni dit 
jaar is er in deze krant uitvoerig 
aandacht geschonken aan de on-
rust die bij voornamelijk de oudere 
inwoners heerste over de toekomst 
van de zorginstellingen in de ge-
meente. Die onrust is niet wegge-
nomen, maar eerder toegenomen. 
Er zijn dank zij het kabinet Rutte II 
met steun van de drie oppositiepar-
tijen, nieuwe bezuinigingsmaatre-
gelen (3,5 miljard euro!) op komst 
en dat betekent een verdere uithol-
ling van mede de ouderenzorg in 
ons land. Dus ook in De Ronde Ve-
nen. Dat heeft tevens zijn weerslag 
op het personeel dat bij de diver-
se zorgcentra werkt. En natuurlijk 
op de huidige bewoners van zorg-
centra. Want waar moeten die naar-
toe als hun onderkomen dicht zou 
gaan? Zelfs bij de jongere genera-
tie die op korte termijn te maken 
krijgt met een andere invulling van 
de ouderenzorg is het vaak onder-
werp van gesprek. Een en ander kan 
worden beschouwd als de overgang 
van de verzorgingsstaat naar de 
participatiesamenleving. De over-
heid doet een stap terug en laadt de 
verantwoordelijkheid op de schou-
ders van de burger en de mensen in 
zijn omgeving. ‘Zelfredzaam’ en ‘sa-
menredzaamheid’ is het nieuwe cre-
do. Alles goed en wel, maar loopt de 
overheid daarmee momenteel niet 
al te snel van stapel? 
Onzekerheid waar het de ouderen-
zorg in de (nabije) toekomst betreft, 
veroorzaakt niet zelden paniekreac-

ties, zeker in een vergrijzende sa-
menleving als de onze. Geen won-
der als telkens het spook van slui-
ting van (delen van) zorgcentra 
rondwaart en de ouderen in on-
ze samenleving niet weten waar zij 
aan toe zijn. Zij komen straks niet 
meer in aanmerking voor een plaats 
in een zorgcentrum als ze het zelf 
niet meer voor elkaar krijgen zelf-
standig te blijven wonen. Uitsluitend 
de ZorgZwaartePakketten (ZZP) 4, 
5 en hoger hebben nog het ‘voor-
recht’ van het wonen in een zorg-
centrum. Dan praten we over het 
verpleeghuis! Maar ook daar wor-
den de ZZP’s die naast zorg en wel-
zijn recht geven op verblijf, op ter-
mijn sterk bekort of afgeschaft! Doel 
is de ouderen zo lang mogelijk thuis 
te laten wonen die zelf hun zorg op 
maat moeten inkopen. De verzor-
gingshuizen komen fasegewijs te 
vervallen. De verpleeghuizen voor 
ZZP 5 en hoger op voorhand nog 
niet. Wij vroegen twee zorgverleners 
in De Ronde Venen om commentaar 
wat de gevolgen zijn van de al lo-
pende plannen betreffende de ou-
derenzorg: Careyn (Maria-Oord/
Vinkenoord) en Zonnehuisgroep 
Amstelland (Nieuw Avondlicht, Ge-
rardus Majella en Zuiderhof). Hoe 
ziet de nabije toekomst eruit voor 
de zorgcentra in De Ronde Venen? 
Gaat Vinkenoord dicht en wordt het 
huidige Nieuw Avondlicht vervan-
gen door nieuwbouw? Zo ja, wan-
neer is dat dan? “De toekomst van 
verzorgingshuis Vinkenoord in Vin-
keveen is onzeker. De locatie vol-
doet bouwkundig en functioneel 
niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Met de gemeente De Ronde Ve-
nen en Zorgkantoor Achmea wordt 
overlegd wat de beste oplossing is 
voor de toekomst. Mogelijk voor-
ziet de locatie na modernisering in 
een behoefte,” laat een woordvoer-
der van zorginstelling Careyn we-
ten. Uit die bewoordingen blijkt niet 
dat Vinkenoord dus op korte termijn 
dicht gaat. 

Locatie
Dat zou ook moeilijk gaan, want 
de locatie wordt nog volledig be-
nut door zo’n 28 bewoners. Alle ka-
mers zijn bezet. Waar zouden die 
dan naartoe moeten?... De huidige 
bewoners behouden overigens al 
hun rechten. Maar er komt een tijd 
dat die woonruimte niet meer wordt 
ingevuld. Wat leeg komt, blijft dan 
leeg omdat mensen met zorgindi-
catie 1 tot en met 3 er geen plaats 
meer krijgen en zij dit ook niet meer 
via de AWBZ vergoed krijgen. Er 
wordt dus nog bekeken of het zin-
vol en financieel mogelijk is Vinken-

oord te renoveren tot appartemen-
tencomplex waar zelfstandig wonen 
(huren) met thuiszorg (zelf inkopen) 
kan worden gerealiseerd, om te 
bouwen tot verpleeghuis of dat het 
toch moet sluiten. Hier zou je wrang 
kunnen stellen dat Vinkenoord dan 
nog niet mag mopperen in vergelij-
king met een groot aantal andere 
zorgcentra van Careyn op locaties 
elders in het land. Daarvan staat wel 
definitief vast dat die worden geslo-
ten. Een enkele voorziening wordt 
misschien nog verbouwd, maar daar 
houdt het bij op. De keuze hangt af 
van allerlei factoren: van de plaat-
selijke omstandigheden en behoef-
ten, de samenstelling van de bewo-
nerspopulatie tot de exploitatiekos-
ten en de bouwkundige staat van de 
panden. “Al met al bereiden wij ons 
voor op hervorming van de langdu-
rige zorg in voornamelijk de zwaar-
dere zorg (vanaf indicatie 5). Daar-
onder een (beheerste) afbouw van 
de verzorgingshuiszorg. In de ko-
mende periode worden de plannen 
in nauw overleg met onder meer de 
zorgkantoren en gemeenten verder 
uitgewerkt. Noodzakelijke commu-
nicatie richting medewerkers, cli-
enten en hun familie, gemeenten, 
zorgkantoren en andere betrokken 
partijen zal daarbij niet worden ver-
geten,” zo stelt Careyn. Dat deed 
men dan ook recentelijk. Woensdag 
16 oktober werd de medewerkers 
van Careyn Maria-Oord in een spe-
ciale vergadering onder meer ver-
teld dat er bezuinigd moet worden 

op de serviceverlening met een fors 
aantal uren per week. Daarnaast 
verdwijnen er ook nog eens tiental-
len arbeidsplaatsen.

Forse ingrepen
Het zou oneerlijk zijn de huidige 
maatregelen en daaruit voortvloei-
ende problematiek uitsluitend op 
het conto van de verschillende zorg-
verleners te schuiven. ‘De negatieve 
ontwikkelingen vloeien voort uit de 
hervorming van de langdurige zorg 
die door het kabinet Rutte II is inge-
zet en komen tot uiting in het over-
heidsbeleid op het gebied van zorg 
en welzijn. De veranderingen gaan 
gepaard met een miljardenbezuini-
ging. De AWBZ wordt stapsgewijs 
afgebouwd. Zo is sinds 1 januari 
2013 de lichte verzorgingshuiszorg 
afgeschaft. ZZP 3 volgt per 1 janua-
ri 2014 en per 1 januari 2016 wordt 
er 50 procent gekort op ZZP4.
De gevolgen van deze kabinets-
plannen zijn intussen merkbaar. Op 
de budgetten en hoeveelheden ver-
zorgingshuiszorg, begeleiding, dag-
besteding en persoonlijke verzor-
ging gelden aanzienlijke kortingen 
die door de zorgkantoren worden 
opgelegd. De eerste besparingen 
moeten per 1 januari 2014 zijn be-
reikt. In 2015 volgen nog zwaarde-
re bezuinigingen’, zo laat zorgverle-
ner Careyn in een bericht weten. Dit 
houdt in dat er forse ingrepen no-
dig zijn om de zorg aan de bestaan-
de klanten zo goed mogelijk te kun-
nen blijven bieden.

Kwaliteit
Waar ‘wonen met zorg’ een toe-
komstgerichte aanpak en een enor-
me inspanning van de zorgverleners 
vereist, streeft Careyn er naar in elk 
geval de kwaliteit van zorg op peil 
te houden. Dat geldt voor alle lo-
caties in Nederland waar men zorg 
verleent en dus ook voor De Ronde 
Venen. Maar in het perspectief van 
de overheidsbezuinigingen gezien 
moet het roer zowel in organisato-
rische als financiële zin wel om. Uit-
gangspunt daarbij is dat de perso-
nele bezetting kwalitatief en kwan-
titatief dient te passen binnen het 
beschikbare budget en gespiegeld 
wordt aan het type zorg dat gele-
verd wordt. Omdat minder mensen 
gebruik zullen maken van bepaal-
de vormen van ouderenzorg (zor-
gindicatie 1,2 en 3 vervalt immers), 
zullen er ook minder medewerkers 
nodig zijn. Voorts is besparing op 
de kosten noodzakelijk. Budget om 
zwaardere ZZP’s op te nemen is er 
eveneens niet. Op veel locaties lij-
ken ontslagen dan ook onvermijde-
lijk. Niet alleen de ouderen die zorg 

nodig hebben zijn dus de dupe van 
de bezuinigingsmaatregelen, ook 
het personeel zal hiervan de nade-
len ondervinden. De Ronde Venen 
zal daarbij niet worden gespaard. 
Personeel aan wie wij dit vroegen 
laat zich er niet over uit. Om uiteen-
lopende redenen was het ook niet 
mogelijk om bewoners van zorgcen-
tra te benaderen en naar hun me-
ning te vragen. Het management is 
bang dat daardoor de ongerustheid 
nog verder zal toenemen.

Commentaar
De bewoners beschikken immers 
niet over alle achtergrondinforma-
tie. Daarnaast is het de vraag of 
men überhaupt wel commentaar wil 
of kan geven. De keren dat deze re-
dactie bij Maria-Oord op bezoek is 
geweest tijdens lustrumactiviteiten, 
zeiden de bewoners erg tevreden te 
zijn over de zorg die zij kregen en 
de (dag)activiteiten die hen werden 
voorgeschoteld. Over problemen of 
sluiting werd met geen woord ge-
rept. Ook niet door de medewer-
kers. Al met al geeft men ook verder 
geen commentaar op de situatie, 
niet meer dan wat er nu naar buiten 
komt. “Als er maatregelen genomen 
moeten worden, zal dit eerst intern 
gecommuniceerd worden met de 
bewoners en het personeel,” laat 
een vrijwilliger bij Maria-Oord we-
ten. Die verwacht dat het misschien 
nog wel twee jaar kan duren alvo-
rens Vinkenoord dicht gaat, tenzij 
de bezuinigingen zodanige vormen 
gaan aannemen dat dit niet anders 
kan. Op dit moment heeft men bij 
Careyn noodzakelijke reorganisa-
tieplannen op het bureau liggen. 
Daarbij zullen ook onvermijdelijke 
besluiten in staan over o.a. flexibi-
lisering en inkrimping van het per-
soneelsbestand om de toekomstige 
ontwikkelingen het hoofd te kunnen 
bieden. De afbouw van de verzor-
gingshuiszorg zal tot een groeiende 
behoefte aan thuiszorg leiden. Daar 
haakt Careyn op in met een wijkge-
richt zorgconcept, waarin mantel-
zorgers, vrijwilligers, welzijnsinstel-
lingen, de huisarts en andere be-
trokken partijen de handen ineen 
slaan om een alternatief te bieden 
voor de traditionele verzorgings-
huiszorg om meer en langer zelf-
standig wonen mogelijk te maken.

Oplopende tekorten
Wie meent dat men bij verschui-
ving van verzorgingshuiszorg naar 
verpleeghuiszorg van het financië-
le probleem af is, slaat de plank mis. 
Naast verzorgingshuiszorg biedt 
Careyn op tal van andere locaties 
tevens verpleeghuiszorg aan, waar-
onder Maria-Oord. Volgens de zorg-
verlener hebben alle locaties het fi-
nancieel niet gemakkelijk. Door de 
verder aangekondigde bezuinigin-
gen dreigen de tekorten vanaf 2014 
ook hier verder op te lopen. Om het 
tij te keren worden ook in deze sec-
tor maatregelen getroffen om de ef-
ficiency te verbeteren. Onder ande-
re door het uitbesteden van facili-
taire diensten, versobering van de 
ondersteunende functies, beper-
king van de overhead en het flexi-
biliseren van de personele inzet. Te-
vens worden de bijdragen van man-
telzorgers en vrijwilligers gestimu-
leerd. Bij Careyn is men zich be-
wust van de grote impact van de in-
grepen, maar ziet zich gedwongen 
om de omvangrijke komende veran-
deringen in de ouderenzorg samen 
met medewerkers, betrokken partij-
en en vakbonden op te pakken. Op 
29 oktober aanstaande houden de 
vakbonden een achterbanraadple-
ging over de reorganisatieplannen 
van Careyn. In december dit jaar 
maakt Careyn bekend welke defini-
tieve besluiten er zullen worden ge-
nomen.

‘Code rood’
Voor min of meer hetzelfde dilem-
ma ziet de Zonnehuisgroep Amstel-
land zich geplaatst. Zorgcentrum 
Nieuw Avondlicht is een onderdeel 
daarvan. Begin deze zomer was dit 
zorgcentrum eveneens onderwerp 
van gesprek in deze krant. “Doordat 
de zorgkantoren op de budgetten 
moeten korten zijn wij ook genood-
zaakt bezuinigingen door te voe-
ren. Voor 2014 wordt er 40 procent 
op ons budget gekort voor men-
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Bedrijfscompetitie
Nu ook voor het midden- en 

kleinbedrijf bereikbaar
Mijdrecht - De bedrijfscom-
petitie van Tennishal De Ron-
de Venen is afgelopen jaren uit-
gegroeid tot een grote competi-
tie in regio De Ronde Venen. Tij-
dens de bedrijfscompetitie speel-
den bedrijven uit de omgeving in 
teams van minimaal 4 personen 
tegen elkaar. Om de bedrijfscom-
petitie voor midden- en kleinbe-
drijven toegankelijker te maken, 
is het minimumaantal spelers 
per team verlaagd naar 2 spelers. 
De grotere bedrijven die afgelo-
pen jaren deelnamen aan de be-
drijfscompetitie als team, kunnen 
nu een differentiatie aanbrengen 
bij opgave van meerdere kop-
pels. Doordat de bedrijven per 
koppel inschrijven is er een be-
tere indeling naar sterkte te ma-
ken. Het bestaat uiteraard ook tot 
de mogelijkheden om deel te ne-
men onder een bedrijfsnaam met 

klanten, vrienden of kennissen.

Bedrijfscompetitie 2013/2014
-  Opgave per dubbelkoppel 
 (2 personen)
-  Meerdere opgaves per bedrijf 

mogelijk
-  Verschillende niveaus 
 (meerdere poules)
-  2 wedstrijden van een uur 

aaneengesloten
-  6 speelavonden van 2 wed-

strijden in de periode novem-
ber 2013 t/m maart 2014

-  Gemiddeld 1 keer per maand 
spelen op vrijdagavond

-  Kosten 175,- per dubbelkop-
pel.

-  Inschrijving sluit 31 oktober
Om in te schrijven of voor uitge-
breide informatie kunt u de si-
te www.tennishalderondevenen.
nl raadplegen. Voor meer info zie 
ook advertentie elders in dit blad.

Gemeenteraad wil ook 
kwijtscheldingsregeling 

voor ZZP-ers
De Ronde Venen - Veel kleine 
zelfstandigen en zelfstandigen 
zonder personeel (ZZP-ers), heb-
ben het in deze tijd financieel las-
tig. Sinds 1 april 2011 is het wet-
telijk mogelijk gemaakt om deze 
groep ondernemers kwijtschel-
ding van lokale privébelastingen 
te verlenen, net zoals dit reeds 
mogelijk is voor inwoners met 
een inkomen uit loon of uitkering. 
Iedere gemeente kan dit zelf be-
slissen. De gemeenteraad van De 
Ronde Venen had reeds in 2012 
op initiatief van PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal een motie 
aangenomen met het verzoek om 
de gemeentelijke regeling te ver-
ruimen met deze mogelijkheid. 
Tijdens de gemeenteraad van 17 
oktober werd echter een besluit 
voorgelegd om ZZP-ers toch uit 
te sluiten van deze kwijtschel-
dingsregeling. Dit schoot veel ge-
meenteraadsleden in het verkeer-
de keelgat. 

Armoede
Esther Grondijs: “ZZP-ers komen 
steeds meer voor op de arbeids-
markt, in uiteenlopende beroe-
pen als verzorging, bezorging, ICT 
en bouw, vaak ex-werknemers 
die geen keuze hadden en ZZP-
er moesten worden. In econo-
misch onzekere tijden vormen ze 
een aantrekkelijk alternatief voor 
het vaste personeel. Keerzijde is 
dat ZZP-ers er eerder uitvliegen 
bij tegenwind. Mensen komen 
onder de armoedegrens zonder 
adequate verzekering. Terecht 
dat deze groep inwoners gebruik 

mag maken van regelingen die de 
gemeente heeft om armoede te-
gen te gaan.” Het college meende 
echter dat het te duur en te com-
plex is om vast te stellen of ZZP-
ers onder de armoedegrens zitten 
en wilde daarom deze groep blij-
ven uitsluiten van de kwijtschel-
dingsregeling voor gemeentelij-
ke belastingen. In de vorm van 
een amendement op het voorstel 
is wethouder Spil nu opgedragen 
om onderzoek te doen hoe ZZP-
ers in De Ronde Venen wel in de 
regeling kunnen worden opgeno-
men, zonder dat het de gemeen-
te op enorme uitvoeringskosten 
komt te staan. Er zijn immers ge-
meentes waar het wel kan, voor-
al bij gemeentes die de heffing 
en inning en kwijtschelding heb-
ben uitbesteed. Het amendement 
werd unaniem door de gemeen-
teraad aangenomen.

Verdere uitholling van de ouderenzorg 
door nieuwe bezuinigingen

sen met zorgindicatie 1,2 en 3. Op 
dit moment is het nog niet bekend 
hoe en waar wij de kortingen zullen 
gaan toepassen, maar eenvoudig 
zal het niet zijn,” aldus woordvoer-
ster Petra Werkhoven. “Wat Nieuw 
Avondlicht betreft hebben we aan 
een kant te maken met bezuinigin-
gen, aan de andere kant hebben we 
al langere tijd nieuwbouwplannen. 
Een aantal jaren geleden heeft het 
complex al de code ‘rood’ gekregen. 
Dat houdt dat het gebouw niet meer 
aan de eisen voldoet. Het is van dien 
aard dat het zich niet laat ombou-
wen met ruimere mogelijkheden en 
voorzieningen. Dan rest slechts af-
breken en op die locatie een nieuw 
gebouw neerzetten. De verwachting 
is dat wij Nieuw Avondlicht op 1 ju-
li 2014 gaan sluiten. De Ronde Ve-
nen en met name Mijdrecht is een 
vergrijzende gemeente. Wij heb-
ben sterk de indruk dat daar op ter-
mijn echt behoefte is aan zwaardere 
verpleeghuiszorg. Mede om die re-
den is nieuwbouw noodzakelijk om 
mensen met dementie die 24 uur 
toezicht nodig hebben, een plaats 
te geven. Dan praat je over zorgin-
dicatie 5. 

Gesloopt
Voor mensen met indicatie 4 ver-
wachten wij dat die meestal nog wel 
thuis kunnen blijven wonen omdat 
familieleden de zorg daarvan (deels) 
op zich kunnen nemen. Er zal meer 
en meer een beroep worden ge-
daan op vrijwilligers en mantelzor-
gers.” Simon Wiersema, namens de 
Zonnehuisgroep hoofd facilitaire 
zaken voor De Ronde Venen, geeft 
aan dat de sluiting van het complex 
inmiddels aan bewoners, perso-
neel, vrijwilligers en omwonenden is 
meegedeeld. Daarbij is tevens een 
beeld gegeven wat er gaat gebeu-
ren. Het huidige gebouw wordt ge-
sloopt om er nieuwbouw met 48 ap-
partementen voor in de plaats te 
zetten; deels ingericht als verpleeg-
huis en voor het andere deel zorg-
woningen. Petra: “Nieuwe bewoners 
worden inmiddels niet meer opge-
nomen, wel bewoners die tijdelijk 
zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na 
een operatie. Daarvoor zijn er drie 
kamers. Zij kunnen echter niet blij-
ven, maar moeten thuis revalideren. 
Ook in De Kom, Gerardus Majella 
en Zuiderhof worden intussen geen 
nieuwe bewoners meer opgenomen 
met zorgindicatie 1,2 en 3. Een deel 
van de bewoners uit Nieuw Avond-
licht met dementieproblematiek zul-
len naar Gerardus Majella verhui-
zen en mensen met meer lichame-
lijk problemen (somatiek) verhui-
zen naar Zuiderhof. Daarnaast gaan 
wij mensen die nog ‘goed’ zijn (in-
dicatie 1 en 2) vragen of zij vanuit 
Nieuw Avondlicht naar De Kom wil-
len verhuizen. Het zal voor de hui-
dige bewoners dan een omslag 
zijn. Want dan moeten zij huur be-
talen en thuiszorg regelen. Meest-
al krijgt men dan wel een huur- en 
zorgtoeslag. Vanzelfsprekend rege-
len wij alles voor de verhuizing en 
zorgen dat zij weer in een mooie en 
compleet ingerichte omgeving hun 
leven kunnen voortzetten. Veel be-
woners vinden het prachtig, ande-
ren zeggen het jammer te vinden 
dat ze moeten verhuizen. Er is ook 
een aantal dat het na korte tijd al-
weer vergeten is dat zij naar een an-
dere woonruimte gaan. Vaak merkt 
men aan den lijve nog niet veel van 
alle bezuinigingen.”

Oude Bomen
De vraag rijst in hoeverre je ‘oude 
bomen’ zonder schade kunt ver-
plaatsen. Helaas is dit het enige al-
ternatief. Verder zal er over ander-
half jaar een grote bouwput ont-
staan in het centrum van Mijdrecht, 
want ook het naastgelegen plan 
Molenhof gaat dan met nieuwbouw 
van start. “Wij hopen dat in 2016 
hier een nieuwbouw is gerealiseerd. 
Voor de bouw van een nieuw zorg-
centrum heb je niet alleen te ma-
ken met de gemeente maar ook 
toestemming nodig van de zorgver-
zekeraar. Hoe sneller je met elkaar 
tot overeenstemming kunt komen, 
des te eerder staat er ook weer een 
nieuw gebouw om de ouderenzorg 
in Mijdrecht en omgeving te kunnen 
waarborgen. Snelheid is dus gebo-
den. Komt bij dat Gerardus Majel-

la slechts ten dele geschikt is om er 
zware zorg te verlenen. Dat zit hem 
in de structuur van het gebouw. Wat 
dat betreft is Zuiderhof moderner 
en kan je daar wel wat meer doen,” 
licht Wiersema toe. “In De Kom heb-
ben de algemene ruimten inmiddels 
een renovatie ondergaan. Er is nog 
geen tijdpad bekend dat de kamers 
ook gerenoveerd gaan worden. Veel 
bewoners hebben in de loop der tijd 
zelf aanpassingen gedaan en daar 

hebben wij ook medewerking aan 
verleend. Dat zijn dan weer positie-
ve punten.
Gezien de snelheid van de veran-
deringen in de zorg waarmee wij 
als zorgaanbieder worden gecon-
fronteerd, zijn er inmiddels ook ge-
sprekken met de gemeente op gang 
gekomen om te zien hoe we een en 
ander gezamenlijk, eventueel ook 
met andere partijen, in goede ba-
nen kunnen leiden.”



Mijdrecht - Op de Hofl andschool 
is natuurlijk de Kinderboekenweek 
ook niet ongemerkt voorbijgegaan. 
Begin oktober is er met een fees-
telijke opening begonnen aan het 
thema ‘Klaar voor de Start!’ Juf Ma-
rianne en Juf Patricia wisten de he-
le school in twee teams te verdelen. 
Er werd fl ink tegen elkaar gestre-
den onder het toeziend oog van juf 
Hanneke als scheidsrechter. Geluk-
kig zijn er op de Hofl andschool al-
leen maar winaars en hebben beide 
teams gewonnen!
In de dagen erna hebben alle groe-
pen aan het thema gewerkt, maar 
hadden ze ook allemaal een boek 
centraal staan in de klas. De kleu-
ters werkten bijvoorbeeld met het 
boek ‘Van top tot teen’ van Eric Car-
le. Ze bestudeerden hierbij alle be-
wegingen van dieren. Groep 7 heeft 
het boek van Hans Hagen Hanen-
gevecht gelezen. Hierbij hebben ze 
mooie hanen getekend met veel 
agressie. Dit was maar een greep 
van enkele boeken waarmee ge-
werkt is. De school vulde zich met 
mooie werkjes en er werd druk ge-
oefend voor de eindpresentaties.
Op 17 oktober is het Kinderboeken-

feest namelijk feestelijk afgeslo-
ten op de Hofl andschool met een 
presentatie van alle groepen in de 
gymzaal. En wat was er veel pu-
bliek!! Veel ouders en andere geno-
digden waren namelijk erg nieuws-
gierig naar de kunsten van alle leer-
lingen. Groep voor groep werd er 
iets moois aan het publiek gepre-
senteerd. En wat een applaus na elk 
optreden!! Mooie liedjes en dansjes 
en het uitbeelden van sporten, alles 
kwam voorbij!
In de kinderboekenweek gaat het 
natuurlijk vooral om het stimule-
ren van het lezen. Daarom was er 
bij terugkomst op school een boe-
kenmarkt van Mondria. Maar ook 
werd er een tweedehandsboeken-
markt georganiseerd door de leer-
lingen van groep 6, 7 en 8. Enorme 
handelsgeest kwam er in de kinde-
ren naar boven en vaak werden de 
inkomsten gelijk weer besteed aan 
nieuwe boeken. Kortom, bijna alle 
leerlingen gingen met leuke boeken 
naar huis voor in de herfstvakan-
tie! Een leuk en geslaagd feest. We 
wensen alle leerlingen van de Hof-
landschool samen met hun ouders 
veel leesplezier.

OCCASIONS
MET AALSMEERSE

DEALER ASSOCIATIE
KWALITEIT

AUTOWIJZER

A a l s m e e r s e  e a l e r  A s s o c i a t i e

Zwarteweg 93  1431 VK Aalsmeer         Tel. 0297-383080
Zijdelweg 53 1421 TC Uithoorn          Tel. 0297-563044
Traviatastraat 2 1183 NZ Amstelveen      Tel. 020-4263950
Sydneystraat 18 1175 RN Lijnden           Tel. 020-6594200
Arnoudstraat 4 2182 DZ Hillegom         Tel. 0252-433043

T o p  o c c a s i o n  v a n  R e n a u l T .
D e  o c c a s i o n  m e t  e e n  j a a r  g a r a n t i e .

Bekijk onze occasions ook 
op internet:

www.renault-nieuwendijk.nl

 Renault Twingo 1.2 16 v Dynamique  2009 6.950,-
 Renault Twingo 1.2 16V Authentique 2010 6.950,-
 Renault Twingo  1.2 16v  Collection 2011 7.450,-
 Renault Twingo 1.2 16V  Collection 2011 7.445,-
 Renault Twingo 1.2 16 v Collection 2011 7.450,-
 Renault Twingo 1.2 Authentique 2011 6.950,-
 Renault Twingo 1.2 16v Collection 2011 7.450,-
 Renault Clio 1.2 16V 5 drs Authentique 2012 12.450,-
 Renault Clio 1.2 16V 3 drs Authentique 2006 4.950,-
 Renault Clio 1.2 16 v 3 drs expression 2007 6.945,-
 Renault Clio 1.4 16v 100 5 drs rip curl 2007 7.245,-
 Renault Clio estate TCE 100 Corp sport 2008 8.945,-
 Renault Scenic 1.6 16V celsium 2011 17.995,-
 Renault Laguna estate DCI 110 expression 2011 18.945,-
 Renault Megane 2.0 16V Cabriolet Techline 2009 17.950,-
 Renault Megane 1.4 TCE coupe Dynamique 2010 14.445,-
 Renault Megane Hatcback 1.6 16V celsium 2011 14.450,-
 Renault Megane estate 1.6 16V Authentique 2011 14.450,-
 Dacia logan mcv 1.6 MPI laureate 5 pers 2011 11.450,-

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer 
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl

Smart Fortwo 1.0 autom. Pure ‘08 33.500 km zwart 5.250,-

Toyota Aygo 1.0 12v ‘07 62.300 km blauw 5.450,-

Suzuki Splash 1.2 Exclusive ‘10  43.800 km zilver 9.950,-

Seat Altea 2.0 FSi Stylance autom. ‘05 165.500 km zilver 7.950,-

Seat Leon 1.6 Sport Up ‘07 99.700 km grijs 9.400,-

Fiat Punto 1.3 Multi Jet Dynamic ‘11 66.900 km zwart 9.950,-

Seat Ibiza Station 1.2 TDi Style  ‘11 84.300 km magic zwart 12.240,-

Seat Ibiza 1.2 TDi Style zeer zuinig ‘10 45.100 km magic zwart 13.450,-

Seat Ibiza ST 1.4 Style  ‘11 35.200 km zwart 13.995,-

Seat Ibiza 1.2 TDi Style luxe uitvoering ‘11 12.700 km track grijs 14.995,-

Seat Leon 2.0 TFSi FR ‘08 83.200 km candy wit 15.995,-

Seat Exeo 1.9T Style ‘10 40.000 km track grijs 15.995,-

Seat Altea XL 1.2 TSI Style 140PK ‘12 19.000 km track grijs 21.850,-

Auto’s worden uitsluitend geleverd 
in goede conditie mét APK en beurt!

Witteweg 6
1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
Fax. (0297) 34 54 79
verkoop@fiataalsmeer.nl

www.fiataalsmeer.nl

Nu met actiekortingen
    oplopend tot wel

e4000,-
op onze voorraad modellen

Kom langs voor meer
informatie of een
vrijblijvende offerte!

Automobielbedrijf

Van der Wal B.V.

Een spetterende finish van de 
Kinderboekenweek 
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Sportieve Kinderboekenweek 
in Bibliotheek Mijdrecht
Mijdrecht - Dit jaar stond de Kin-
derboekenweek in het teken van 
‘Klaar voor de Start’. In de Biblio-
theek Mijdrecht was veel te lezen, te 
zien en te doen bij deelname aan de 
Bieb Olympics. 
Aan verenigingen in De Ronde Ve-
nen is gevraagd om hun sport en/
of activiteiten voor de jeugd te pro-
moten.
Build Ya Skillz opende de Kinder-
boekenweek in de Bibliotheek 
Mijdrecht met een leuke mini-cli-
nic. Er werden diverse ‘moves’ voor-
gedaan en de aanwezige kinde-
ren werden uitgenodigd om mee 
te doen. Wat eindigde in een leu-
ke performance samen met leden 
van Build Ya Skillz en een geweldige 
opening van de Bieb Olympics. Ook 
was een basket neergezet door de 
SV Argon met dank aan de familie 

Gräffner. Verder was er een presen-
tatie met informatie over de sporten 
bij de SV Argon. Om het geheel wat 
interactiever te maken was hier een 
quiz aan verbonden. 
Veel quizformulieren werden inge-
vuld, met veel goede antwoorden. 
Alleen bleek het toch moeilijker te 
zijn dan iedereen dacht, uiteindelijk 
bleek er maar door één deelnemer 
alle vragen goed ingevuld te zijn.
De winnaar, beter nog winnares is… 
Merel Koek.

Wie nog meer wilde doen rond sport 
en spel kon ook meedoen aan de 
Wii-bowlingcompetitie.
Winnaar van deze competitie werd 
Layomi Williams. Afgelopen vrijdag 
ontvingen zij hun prijs in de Bibli-
otheek Mijdrecht. Hierbij feliciteren 
wij hen van harte.

Uniek moment voor het 
Rondeveense Rode Kruis
De Ronde Venen - Het Nederland-
se Rode Kruis, Kring De Ronde Ve-
nen, beleefde in haar najaarsbijeen-
komst een uniek moment. Maar liefst 
vijf vrijwilligers jubileerden in de vol-
gende categorieën: *10 jaar - Miri-
am Mayenburg en Paula van Eijk, *20 
jaar - Map Strieper *30 jaar - Yvonne 
Noteboom en Rinie  Bouterse. 
De aanwezige jubilarissen werden 
toegesproken door de districtsvoor-
zitter Ad Röling. De afwezige jubi-
larissen krijgen hun oorkondes en 

bloemenbonnen thuisbezorgd. Op de 
foto enkele van de jubilarissen sa-
men met een enkele leden van het 
districtsbestuur. 

Oproep! 
Wie als vrijwilliger van het Rode Kruis 
over 10 jaar in het zonnetje gezet wil 
worden, moet zich nu als vrijwilli-
ger aanmelden! Vanaf nu is het Rode 
Kruis gevestigd in het kantoor bij de 
Stichting Tympaan-De Baat aan de 
Kerkvaart 2 in Mijdrecht.

Sfeervolle middag met de 
verhalenvertelster Elza Vis
Vinkeveen - In de kleine zaal van 
de Boei waren donderdag 17 okto-
ber zo’n 40 gasten uit Vinkeveen, 
maar ook van daarbuiten, aanwe-
zig om naar de verhalen van Elza 
Vis te luisteren. Als ervaren vertel-
ster bracht zij op boeiende wijze een 
aantal korte verhalen opgeluisterd 
met accordeonmuziek van Wim Hol-
la. Ook videoclub De Ronde Venen 
had haar medewerking verleend en 
toonde prachtige filmbeelden bij het 
‘Piggelmee’-verhaal. Voor veel aan-
wezigen heel herkenbaar van vroe-
ger. Verder had zij de bij de Buurtka-
mergasten ‘opgehaalde’ Vinkeveen-
se verhalen op geheel eigen wijze 

verwerkt en op de voor haar herken-
bare wijze in passionele vorm ver-
tolkt. Vooral het ‘koetjesreep’-ver-
haal liet de vroegere schaatswed-
strijden herleven, temeer omdat er 
voor alle gasten bij vertrek een ech-
te koetjesreep was. 
Vanuit de Buurtkamer bedankte de 
coördinator Annie van Gelder haar, 
ook namens alle gasten, voor de ge-
zellige middag in theatersfeer en 
gaf nog eens aan dat er in de Buurt-
kamer altijd wat te beleven en ont-
moeten valt.
In Vinkeveen elke dinsdag en don-
derdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
in de bieb!

Hoe staat onze gemeente De Ronde Venen 
erbij na twee supernatte weekends?

De Ronde Venen – Vorige week 
vrijdag begon het al te regenen, tot 
in de ochtend van zaterdag. Maar 
op zaterdagavond ging het nog veel 
harder regenen, tot en met de zon-
dag. Omdat de gemeente De Ronde 
Venen enkele diepe (lage) polders 
heeft is het belangrijk te weten, hoe 
die regenopvang is geregeld, waar 
de pijnpunten liggen en waar de op-
lossing kan zijn.

In de diverse wijken, hoog en laag, 
dus in de dorpen en in de polders 
is er een riolering. En op de bedrij-
venterreinen zijn er plaatsen, waar 
het overtollige regenwater naar toe 
kan. Maar het water zal uiteinde-
lijk toch ergens naar toe moeten, 
de gemeente uit. Daar is een aan-
tal gemalen voor beschikbaar, zo-
als gemaal De Waver. Juist: in De 
Waver. Dit mega-gemaal kan gro-
te hoeveelheden water uit de toch-

ten pompen en spuien in De Wa-
ver. Het gemaal heet de Waver. De 
buurtschap heet De Waver. En ook 
het water(tje) heet de Waver.

Rondgang
Bij een rondgang op de late zondag-
middag werd duidelijk dat er nau-
welijks gepompt en gespuid werd. 
En omdat er veel landerijen met veel 
te brede sloten te maken kregen, 
werd De Waver opnieuw bezocht. 
Op dinsdagmorgen was het Gemaal 
wel in werking, maar spuide maar 
mondjesmaat het water naar boven. 
Het polderwater moet weg kunnen 
en gaat door de Waver naar de Am-
stel naar het IJ in Amsterdam.
Vandaar via het Noordzeekanaal 
naar IJmuiden, alwaar enorme ‘ge-
malen’ aanwezig zijn, om al dat wa-
ter ‘terug te geven’ aan de Noord-
zee. Dan zijn er dus helemaal geen 
problemen, zou je zo denken.

Ook in Vinkeveen was er erg veel wateroverlast voor de bewoners. Sommigen 
konden hun woning niet met droge voeten in of uit.

 Dijkverschuiving
Dat blijkt toch wat anders te liggen. 
Met name na augustus 2003, met 
de Wilnisse dijkverschuiving, met 
als gevolg het onder water lopen 
(p.m. 50 cm) van grote delen van de 
polder in Veenzijde I en Veenzijde II. 
Waternet, de organisatie, de uitvoe-
ringsinstantie namens de overhe-
den !, ging de dijken beter bewa-
ken. Niet alleen op het gebied van 
de sterkte maar zeker ook op het 
gebied van de gewenste hoogte. 
Zo is enkele jaren terug de West-
zijde in De Hoef opgehoogd ge-
worden om de Kromme Mijdrecht 
te kunnen weren. Zondagmiddag 
kon met dankbaarheid worden ge-
constateerd dat deze verhoging niet 
zonder reden is geweest. Op an-
dere plaatsen langs de Kromme 
Mijdrecht maar ook bij de Amstel 

en de Waver was het heel vaak wel 
hoog water, maar de dijken bleken 
naar hoogte en sterkte bestand te-
gen deze sporadisch voorkomende 
watermassa.

Maar op dinsdag 15 oktober jl. blij-
ken de polders tussen het Gemaal 
de Waver en Wilnis nog vol te staan. 
Het gemaal De Waver maalt/pompt 
maar mondjesmaat het water uit de 
polder in de Waver (en verder). Dat 
houdt mede verband met de dijk-
hoogtes in aangrenzende gebie-
den rondom buurtschap de Wa-
ver. Wanneer de westenwind fors is, 
wordt het opgepompte water naar 
nog grotere hoogte gebracht. En 
dan wordt nabij Abcoude een pro-
bleem pijnlijk zichtbaar, wat voor 
vele anderen weer problemen ver-
oorzaakt! Vernomen is dat ook de 
dijken naast de Waver in Abcou-
de verhoogd zouden gaan worden/
moeten worden. Maar dat daar door 
aanwonenden ter plaatse toch wat 
anders over wordt gedacht, met alle 
gevolgen vandien.

Bezwaar
Zij vinden een dijkverhoging minder 
wenselijk om meerdere redenen, 
maar vooral het zien tegen de dijk 
in plaats van het zien over de dijk is 
een van de argumenten. Omdat we 
in Nederland leven in een democra-
tie kan elke Nederlander bezwaar 
maken tegen de uitwerking van een 
overheidsmaatregel, zoals een dijk-
verhoging. Maar dat brengt wel met 
zich mee, dat er minder gespuid 
kan worden als het echt nodig blijkt 
te zijn, zoals  12/14 oktober. Want 
als het gemaal de Waver voluit zou 
kunnen gaan, kunnen de polders 
eromheen binnen enkele dagen op 
peil zijn. Maar dan wordt het water 
naar de zee dragen, want dan over-
stroomt de Waver in die gebieden, 
waar de dijk te laag is. De eerste 
waarneming is dat de waterbeheer-

der, Waternet, zich als een betrouw-
bare partner heeft gedragen. En het 
kan ook best wel goed gaan, zoals 
de ervaringen nu zijn aan de West-
zijde in De Hoef langs de Kromme 
Mijdrecht. Maar het kan ook min-
der goed gaan. Zoals hierboven 
beschreven. Wanneer procedures 
worden vertraagd. Wanneer indivi-
duele belangen belangrijker wor-
den gevonden dan gemeenschap-
pelijke belangen van vele anderen.
We blijven het regenwater volgen 
de komende jaren, met name on-
ze verdediging daartegen en onze 
houding. Want het resume is helder. 
De instrumenten om alles goed te 
leiden zijn aanwezig. Daar is geen 
enkele twijfel over. Maar dan moe-
ten alle neuzen in onze bonte sa-
menleving wel dezelfde kant op 
staan. Misschien komt ook dat nog 
wel goed.

Want zeg nou zelf eens:  Is water 
naar de zee dragen in deze tijd van 
duurzaamheid nou een vreugdevol-
le arbeidsinvulling ?

Deel wordt reeds gesloopt en er komen parkeerplaatsen
Bouw Molenhof Mijdrecht in 2015 van start

(Vervolg van de voorpagina)

De Hoogvliet-supermarkt krijgt haar 
entree aan de Kerkvaart. De overige 
winkels krijgen hun entree aan de 
Dorpsstraat en Kerkvaart. Het laden 
en lossen vinden in een afgesloten 
‘expeditiehof’ plaats. Er komen 14 
tot 18 appartementen en 6 wonin-
gen met ingang op straatniveau.
De appartementen variëren in 
grootte, prijsklasse en type en zijn 
aan te passen naar wensen en be-
hoeften van toekomstige bewoners.

Bovenop de winkellaag komt een 
tweelaags parkeerdek met 135 
plaatsen, die door gevels is inge-
past in de omgeving. De Kerkvaart 
wordt breder doordat de gevel van 
het complex ongeveer 3 meter naar 
achteren komt ten opzichte van de 
huidige Molenhof.

Hierdoor ontstaat een goede ver-
keerssituatie voor zowel auto’s, be-
voorradend verkeer, fietsers en 
voetgangers. Het vernieuwde ont-
werp kent een hoogwaardige uit-

straling die past bij het karakter en 
de schaal van de Dorpsstraat en de 
Kerkvaart. Het vernieuwde ontwerp 
is tot stand gekomen in goed over-
leg met diverse partners, zoals ge-
meenteraad, Q-team, klankbord-
groep en andere betrokkenen.

Wethouder Pieter Palm is enthousi-
ast: “Ik heb waardering voor de wij-
ze waarop Hoogvliet in veranderde 
economische omstandigheden een 
plan met allure overeind heeft we-
ten te houden. De vernieuwing en 

uitbreiding van het Mijdrechtse win-
kelhart bieden een impuls voor de 
lokale economie. Het besluit dat we 
vandaag hebben genomen is een 
belangrijke stap richting realisatie.” 
Hoogvliet zal nu het definitieve ont-
werp voorbereiden en in het kader 
van de WABO een omgevingsver-
gunning aanvragen, waarbij moge-
lijkheden zijn voor inspraak. Meer 
informatie over dit project vindt u 
op “www.derondevenen.nl, leven 
en werken, projecten, Molenhof 
Mijdrecht.

College wil Dagelijks Bestuur ODRU niet aansprakelijk stellen

Draaien inwoners op voor 
schade van ruim 170.000 euro?
De Ronde Venen - In de raadsver-
gadering van 17 oktober heeft de 
fractie van Ronde Venen Belang via 
een motie aangekondigd dat zij een 
onderzoek wil naar de mogelijkhe-
den om de schade bij de ODRU te 
verhalen bij het dagelijks bestuur 
van de ODRU. Zoals wij in deze 
krant al eerder schreven is er een 
grote chaos ontstaan bij de ODRU. 
In anderhalf jaar tijd zijn tekorten 
opgebouwd van ongeveer 1,5 mil-
joen euro. Het aandeel van de ge-
meente De Ronde Venen hierin be-
draagt 170.000 euro. Dit bedrag wil 
de fractie van Ronde Venen Belang 
verhalen bij het Dagelijks Bestuur 
van de ODRU.

Geld van de inwoners
Fractievoorzitter Anco Goldhoorn 
diende een motie in en motiveerde 
die als volgt: “Onze inwoners wor-
den geconfronteerd met lagere sub-
sidies voor diverse maatschappe-

lijke organisaties. Zeker naar onze 
inwoners kun je niet verkopen dat 
zonder blikken of blozen 170.000 
euro wordt afgeboekt. Zij verwach-
ten van ons als Raad dat we de ver-
antwoordelijken, het Dagelijks Be-
stuur, aansprakelijk stellen om zo 
de schade voor onze gemeente te 
beperken. Vandaar deze motie. Wij 
kunnen ons daarom niet voorstel-
len dat andere fracties de motie niet 
willen steunen. Het gaat tenslotte 
om geld van onze inwoners”, aldus 
Anco Goldhoorn.

Burgemeester ineens 
portefeuillehouder?
De reacties varieerden nogal, maar 
duidelijk was dat de meeste fracties 
aarzelingen hebben bij het aanspra-
kelijk stellen. Zo zei Wim Stam (CU/
SGP) dat door aansprakelijkheids-
stelling hij bang was dat er geen 
bestuursleden meer te vinden zou-
den zijn. Anco Goldhoorn reageerde 

hierop dat de heer Stam geen bete-
re motivering kon geven om juist de 
motie te steunen. 

Namens het College antwoordde 
niet portefeuillehouder Kees Schou-
ten, maar de burgemeester. Bur-
gemeester Divendal gaf aan dat in 
het verleden al vaker bestuursleden 
aansprakelijk waren gesteld, maar 
dat dit nog nooit tot succes heeft 
geleid. Zijn juristen hadden hem 
ook bezworen dat ook in dit geval 
de kans zeer klein zou zijn. Binnen-
kort krijgt de raad de rapporten van 
de juristen.

College wil niet
Goldhoorn vroeg de burgemees-
ter welke opdracht hij de juristen 
had meegegeven. Was de vraag 
hoe kunnen we succesvol het be-
stuur aansprakelijk stellen of was de 
vraag of er argumenten zijn om het 
bestuur niet aansprakelijk te stel-

len. Hier kwam geen eenduidig ant-
woord op.
Dat kwam wel op de vraag van 
Goldhoorn of het College het be-
stuur eigenlijk wel aansprakelijk zou 
WILLEN stellen. Dit College, zo stel-
de de burgemeester, wil dit niet. Het 
zal echt in opdracht van de Raad 
moeten. Zelf neemt zij geen actie.
De motie is door Ronde Venen Be-
lang, in afwachting van de memo 
van het College, niet in stemming 
gebracht. Overduidelijk is dat de 
fractie van Ronde Venen Belang de 
aansprakelijkheidsstelling niet los 
zal laten. Wordt zeker vervolgd. 
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Dance Classic met DJ 
Frank Deibert
Regio - De bij veel mensen beken-
de DJ Frank Deibert wordt veelal in 
Uithoorn aangesproken wanneer 
er weer een Dance Classic avond 
wordt georganiseerd. In Uithoorn is 
er niet veel voor de vijentwintigplus-
sers vindt men. Het animo voor deze 
muziek is enorm en daarom orga-
niseert bardancing Roadie’s in Uit-
hoorn straks maandelijks een knal-
lend feest met alleen maar classics 
uit de jaren 70, 80 en 90! Gegoten in 
een leuk thema: 
‘Saturdaynight fever’, gedraaid door 
dj Frank (Can Can Reunited).
Dit spektakel wordt gehouden op 
de eerste zaterdag van elke nieuwe 
maand. Iedere maand dus ! Het eer-
ste feest is op zaterdag 2 november 
aantaande. Swingen en uit je dak 
gaan op de hits uit het verleden. De 
toegang is gratis en een hapje tus-
sendoor is van de zaak! 
Roadie’s is kortgeleden geheel ver-
bouwd en opgeknapt. Resultaat is 
een prachtige locatie met een ge-
zellige bar en diverse zitjes waar je 
even gezellig kan wegkruipen. De 
licht –en geluidinstallatie is van on-
gekende kwaliteit. Op het live-po-
dium treden regelmatig artiesten 
en bands op zoals kortgeleden het 

Schotse Skerryvore. Tevens heeft 
Roadie’s een keuken 
waaruit heerlijke broodjes en kleine 
gerechten worden geserveerd. Roa-
die’s richt zich voornamelijk op be-
zoekers van 25 plus. Door een strak 
beleid wil eigenaar Rowdy terug 
naar een ouderwets gezellige hore-
caonderneming met een volwassen 
karakter.
‘Saturdaynight fever’ zal dat nog 
eens onderstrepen! Het gaat een 
superleuke avond worden! Graag 
tot 2 november in bardancing Roa-
die’s in Uithoorn. vanaf 21.00 uur till 
the end. Zie volgende week adver-
tentie in dit blad.

Verkeersveiligheid N196
wordt verbeterd
Regio - De provincie Noord-Hol-
land gaat de groene golf uitzetten 
op de N196 in Aalsmeer en de maxi-
mumsnelheid verlagen naar 50 km 
per uur via een verkeersbesluit. Dit 
zijn de twee belangrijkste oplossin-
gen om de verkeersveiligheid op de 
N196 (de Burgemeester Kastelein-
weg) te verbeteren. Door de provin-
cie is onderzoek gedaan naar maat-
regelen om de verkeersveiligheid op 
de N196 te verbeteren. Dit naar aan-
leiding van het ongeluk op de krui-
sing Ophelialaan-N201 (de huidige 
N196) op 22 juli 2013. De nieuwe 
N201 maakt het mogelijk om voor-
uitlopend op de herinrichting van de 

N196 nu al maatregelen te treffen. 
De provincie en de gemeente 
Aalsmeer hebben direct na het on-
geluk een aantal maatregelen ge-
troffen. Zo is de politie gevraagd om 
vaker roodlichtcontroles uit te voe-
ren, zijn de bermbegroeiingen ge-
snoeid voor beter zicht, en wordt 
het (vracht)verkeer op verschillen-
de manieren gewezen op de aan-
wezigheid van de nieuwe N201. Ook 
is bij het Openbaar Ministerie een 
verzoek ingediend voor het plaatsen 
van een flitspaal. Het te nemen ver-
keersbesluit zal ter visie worden ge-
legd. Het is mogelijk bezwaar te ma-
ken tegen het besluit.

Documentatiecentrum op 
de maandagmiddag geopend
Vinkeveen - Met voortschrijdend 
inzicht brengen de medewerkers 
van het documentatiecentrum van 
de historische vereniging De Proos-
dijlanden historisch lezenswaardi-
ge en ook vaak aangename feiten 
en wetenswaardigheden in een ca-
talogus bijeen. Niet alleen histori-
sche informatie over het grondge-
bied van De Ronde Venen, maar ook 
de wijde omgeving levert een bij-
drage door middel van geschreven 
teksten, foto’s en prenten. Het do-

cumentatiecentrum bevindt zich in 
de Oudheidkamer in Dorpscentrum 
De Boei aan de Kerklaan 32 te Vin-
keveen.
Alle maandagmiddagen zijn vrijwilli-
gers aanwezig om toegang in de ve-
le honderden documenten mogelijk 
te maken.
De laatste maandag van elke maand 
kunt u ook in de avond vanaf 19.30 
uur in de Oudheidkamer terecht om 
boeken, tijdschriften of andere pu-
blicaties in te zien.

Jayson Pieters winnaar van 
spinnenwedstrijd ‘Blik Op Hout’

Mijdrecht – Afgelopen maandag 
21 oktober heeft Jolanda Zaal van 
speelgoedspeciaalzaak ‘Blik Op 
Hout’ de gewonnen waardebon aan 
de winnaar, de achtjarige Jayson 
Pieters, uitgereikt.
De afgelopen weken stond de etala-
ge van Blik Op Hout in het teken van 
Halloween. In deze griezelige etala-
ge is tussen vele andere griezelat-
tributen een groot aantal spinnen te 
vinden.
Tot en met zaterdag 19 oktober 
mochten kinderen opgeven hoeveel 
spinnen zij geteld hebben in deze 
etalage. Van de ruim honderd opga-
ven hadden er zeven kinderen het 
goede antwoord gevonden. Er zit-
ten 28 spinnen in de etalage. Uit de 
zeven goede antwoorden is de win-
naar getrokken.

De wedstrijd is voorbij, maar de 
(griezel)spinnenetalage is nog te 
bewonderen tot en met 31 oktober.

Wethouder wil eerst nieuw onderzoek

VVD en D66 willen meer 
verruiming winkeltijden
De Ronde Venen - De VVD afde-
ling De Ronde Venen wil, als het 
moet, het coalitieakkoord op het 
spel zetten door op de bres te sprin-
gen voor winkeliers en ondernemers 
in de gemeente De Ronde Venen. In 
de gemeente De Ronde Venen is het 
bijna traditie, dat er weinig of geen 
winkels open mogen op zondag. Dit 
is tot op heden altijd de wens ge-
weest van een grote meerderheid 
van de winkeliersverenigingen. Te-
vens staat het coalitieakkoord van 
de VVD, CDA, PvdA-GroenLinks-
Sociaal Lokaal en de CU/SGP zwart 
op wit. Voor de CU/SGP is en was 
dit een duidelijk breekpunt bij vor-
ming van deze coalitie en op dit mo-
ment ook voor het CDA: ‘Een man, 
een man, een woord, een woord’. 
Het gaat echter niet meer zo goed 
met heel veel winkeliers en om hen 
heen gaan steeds meer gemeenten 
er toe over om alle winkels toestem-
ming te geven op zondag hun deu-
ren te openen. Donderdag jl. brak 
de VVD de zaak open en diende 
Sandor Harmens namens zijn frac-
tie en de fractie van D66 een motie 
in. Hij lichtte dit toe: 
 
Hard nodig
“Dit is geen voorstel vanuit de VVD, 

de Coalitie, de Raad of het College. 
Dit is een voorstel vanuit de winke-
liers. De afgelopen weken zijn D66 
en de VVD benaderd door verschil-
lende ondernemersverenigingen. Zij 
hebben hard aan de bel getrokken. 
De nood is hoog. Als gevolg van de 
economische malaise en het feit dat 
de winkels in Hoofddorp en Amstel-
veen elk weekend open zijn, zorgt 
voor minder klanten en dus minder 
winkelomzet.  

De voorzitter van de onderne-
mingsvereniging ‘Het Koopcentrum 
Mijdrecht’, de heer Hans Rensink, 
heeft ons dringend verzocht om nog 
vóór 1 januari 2014 ruimere winkel-
tijden toe te staan. De nood is hoog 
bij onze winkeliers. Vooral de kleine-
re winkelier houdt het hoofd amper 
boven water. De winkeliers hebben 
unaniem gevraagd om elke maand 
een keer open te mogen. We moe-
ten nu de koe bij de horens vatten. 
Ze willen graag in januari beginnen. 
Ik wil dan ook afsluiten met het nog-
maals doen van een dringend be-
roep op de Raad: geef onze winke-
liers meer ruimte en laat het Colle-
ge een onderzoek doen op elke wij-
ze de winkeltijden verruimd kunnen 
worden”, aldus Sandor. 

Afspraken
Rein Kroon van het CDA was dui-
delijk: “We zijn zeker niet tegen een 
hernieuwd onderzoek door het col-
lege, maar veranderen van vastge-
legde afspraken kan niet tijdens de-
ze raadsperiode. Er zijn duidelijke 
afspraken vastgelegd in het coali-
tieakkoord en daar kun je niet zo-
maar even overheen stappen. Ook 
ik heb een gesprek gehad met de 
voorzitter van de winkeliersver-
eniging, Hans Rensink en aan mij 
heeft hij gevraagd om na de ver-
kiezingen de zaak te heroverwegen: 
Ernst Schreurs, fractievoorzitter van 
de PvdA-Groenlinks en Lokaal So-
ciaal begreep niet waarom de win-
keliersvereniging naar de VVD was 
gestapt en niet bij het college had 
aangeklopt: “Laat de heer Rensink 
zijn verhaal maar eens bij ons ko-
men doen, bij de raad. Ik stel voor 
dat hij dat de eerstvolgende com-
missieveradering maar eens moet 
komen doen.”

Publiekstrekkers
Stam van de CU/SGP was, zoals 
verwacht, ontstemd over deze mo-
tie: “Ook wij hebben niets van de 
heer Rensink vernomen. Wij hebben 
ook moeite met de inhoud van deze 

Sandor Harmens VVD: 
“De nood is hoog”

Anco Goldhoorn RVB: “Ze moeten 
publiekstrekkers goedkeuren”

Rein Kroon CDA: “Volgende raads-
periode opnieuw bezien”

Wethouder Palm: “Onderzoek duurt 
zeker tot eind maart”

Leefbaarheid Wilnis Dorp 
nog zwaarder onder druk
Wilnis - De afgelopen week zijn de 
inwoners van Wilnis zeer onaange-
naam verrast door de aangekondig-
de sluiting van de apotheek Veldzij-
de en de bouwaanvraag voor twee 
appartementen in de huidige Dro-
gisterij Nagtegaal.
Veel inwoners zijn bang dat dit de 
definitieve nekslag is voor de leef-
baarheid in Wilnis Dorp. Het wordt 
tijd voor een integrale aanpak van 
de Dorpsstraat.
Een korte rondgang langs de on-
dernemers in de Dorpsstraat wijst 
uit dat men juist bezig was om met 
een alternatief plan te komen voor 
het pand van de drogist. Geïnspi-
reerd door initiatieven elders in het 
land willen een aantal ondernemers 
een buurtsuper realiseren gerund 
door mensen met een verstandelij-

ke handicap. Een ondernemer is al 
gevonden. Er is zelfs al een serieus 
bod op het pand van de drogist ge-
daan om aan de slag te kunnen, al-
dus Juwelier Nant Hartel. 

Zorgcentrum
Ook bewonersplatform Wilnis Klopt 
heeft veel energie gestoken in het 
in kaart brengen van de problemen 
in de Dorpsstraat en de mogelijke 
oplossingen. Men is o.a. in gesprek 
met de gemeente om te kijken hoe 
een oplossing gevonden kan wor-
den voor de oude snackbar en de 
achtergelegen boerderij. Mogelijk 
zou hier zelfs een zorgcentrum ge-
creëerd kunnen worden, juist met 
de apotheek, de huisartsen, fysio-
therapie etc. Volgens Simone Borg-
stede van Wilnis Klopt, met het oog 

op de toekomst en de sterke vergrij-
zing in de komende jaren.
Op de Facebook pagina van Wil-
nis Klopt staan verontruste reac-
ties van inwoners op de sluiting van 
de Apotheek. Een inwoner heeft het 
over de ‘woestijnvorming’ van Wil-
nis Dorp, anderen merken op dat de 
wachttijden in de apotheken al lang 
genoeg zijn, maar vooral de zorg 
voor de oudere inwoners wordt ge-
uit. De bus gaat niet door de Dorps-
straat, je moet met je rollator hele-
maal naar de Pieter Joostenlaan lo-
pen om met de bus te kunnen. Zo 
valt te lezen. 

Aanpak
Wilnis Klopt en de Wilnisse onderne-
mers vinden dat het tijd is voor een 
integrale aanpak van de problema-

tiek rond de Wilnisse Dorpsstraat. 
De leegstaande vervallen panden, 
het verdwijnen van het postagent-
schap, de aanstaande sluiting van 
de apotheek en de verbouwing van 
de drogist zijn een doorn in het oog 
van vele Wilnissers. 
De gemeente is gebaat bij goed 
functionerende dorpsgemeen-
schappen, zeker nu er zoveel meer 
verlangd wordt van de inwoners. 
De Wilnisse Ondernemers en Wil-
nis Klopt hopen dat hun initiatieven 
omarmd worden en dat de gemeen-
te samen met de bewoners serieus 
kijkt naar wat er allemaal wél kan. 
Bij de bijeenkomst over de zonne-
panelen was een van de sprekers 
enthousiast over het vormen van 
een coöperatie, zo vertelt Borgste-
de. Dat zouden we ook in Wilnis 
kunnen realiseren, voorbeelden ge-
noeg.
De komende tijd gaat Wilnis Klopt 
actief met deze plannen aan de 
slag, iedereen die daarbij wil mee-
praten is van harte welkom. De 
neerwaartse spiraal in Wilnis Dorp 
moet worden doorbroken.

motie. Als je deze motie niet steunt 
geef je de doodsteek aan winke-
liers?” Anco Goldhoorn van Ronde 
Venen Belang, begreep het ook niet: 
“Alsof een zondagsopening een 
keer per maand meer klanten zou 
trekken. Dat betwijfel ik. Meer pu-
bliek trek je door publiektrekkers in 
het dorp toe te staan, zoals de Ac-
tion. Door dit soort publiekstrekkers 
toe te staan zich op het Industrieter-
rein te vestigen, dan gaan ook in het 
dorp de omzetten omhoog. Maar 
dat wilden de winkeliers nooit. Daar 
zouden ze eens voor open moeten 
staan.” Hier was de heer Melkman 
van de fractie SVAB het roerend met 
eens: “De tunnelvisie van deze win-
keliersvereniging moet eens ver-
breed worden, dan krijgt men een 
breder draagvlak.”

Eind maart
Wethouder Palm (VVD) gaf een heel 
diplomatiek antwoord: “We weten 
dat de winkeliers nu uitbreiding van 
de winkelsluitingswet willen. We 
hebben regelmatig contact. Ik heb 
hen aangeboden dat gesprek aan te 
gaan. Maar onze verordening staat 
en is rechtsgeldig en kan nu een-
maal onmogelijk zo snel veranderd 
worden. We gaan met iedereen pra-
ten. Deze motie is in feite overbo-
dig en de laatste regel van de mo-
tie is niet haalbaar (vanaf begin ja-
nuari ingaan). 
We willen als college graag een her-
nieuwd onderzoek doen, maar re-
ken er niet op dat de uitslag er eer-
der zal zijn dan eind maart”, aldus 
wethouder Palm (dus na de verkie-
zingen, red). De motie werd nog in 
stemming gebracht, maar werd ver-
worpen.
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Wijkcomités Amstelhoek en De Hoef willen gesprek met raadsleden

Knip in de Irenebrug? 
Uithoornse wethouders niet erg ‘buurvriendelijk’

Vervolg van de voorpagina
 
De wijkcomités roepen dus de 
raadsleden op om met hen in ge-
sprek te gaan. Zij maakten van de 
bijeenkomst met de wethouders Le-
venbach en Verheijen ook een ver-
slag. Onderwerp van gesprek wa-
ren de gevolgen van de ‘knip’ achter 
de Irenebrug voor de bewoners van 
Amstelhoek en De Hoef. Aanleiding 
voor dit gesprek was ook de door 
burgemeester en wethouders van 
gemeente De Ronde Venen ingege-
ven suggestie (tijdens de Kernen-
tour) om zelf als comités eens met 
de Uithoornse wethouders het ge-
sprek aan te gaan hetgeen nu ge-
beurd is.
Korte weergave van deze bijeen-
komst: De zorgen van Amstelhoek 
en De Hoef zullen u vast bekend 
zijn; de meeste zijn identiek voor De 
Hoef en Amstelhoek:
-  bereikbaarheid per auto van 

winkels, scholen, diensten, art-
sen, familie, vrienden in Uit-
hoorn wordt ernstig gehinderd;

-  onzekerheid over de gevolgen 
voor de aanrijtijden van hulp-
diensten als brandweer, ambu-
lance, politie;

-  onduidelijk of er een fatsoenlijke 
fietsvoorziening ‘over en achter’ 
de brug komt;

-  totaal onduidelijk hoe het land-
bouwverkeer de Amstel over 
moet (de enige alternatieven zijn 
Ouderkerk en De Hoef, de tunnel 
mag niet).

Voor de Hoef komt daar nog bij dat 
de brug over de Kromme Mijdrecht 
in De Hoef de enige uitwijkmoge-
lijkheid is voor het verkeer in geval 
van problemen met de tunnel in Uit-
hoorn. De Provincie heeft al aange-
geven dat de tunnel zeer regelma-
tig dicht zal moeten voor onder-
houd. De Hoef ziet al het verkeer al 
komen.  Het comité: “Het gesprek 
heeft, ondanks de mooie maar niet 
informatieve presentatie, onze zor-
gen niet weg kunnen nemen. Onze 
belangrijkste punten van zorg zijn:
 
1. Wijze van planontwikkeling
Wethouder Verheijen heeft ons ge-
zegd dat hij niet in enige detail over 
de plannen kan praten, omdat hij in 
onderhandeling is met de ontwikke-
laar/eigenaar van het huidige Am-
stelplein-winkelgebied. Hij kon ons 
dus niet vertellen, hoe de toekomsti-
ge route langs/boven/onder of door 
de parkeergarage eruit zal zien. Wel 
komt er een ingang juist over de 
brug, maar hoe het verder gaat, als 
je eenmaal binnen bent, dat is on-
bekend, of mag niet verteld worden.
Dit alles bevreemdt ons zeer. Er is 

kennelijk geen fatsoenlijk Program-
ma van Eisen opgesteld door Uit-
hoorn, de ontwikkelaar krijgt de vrije 
hand, zo lijkt het. Dat lijkt ons geen 
verstandige aanpak, in dit geval zou 
de gemeenschap (B&W, Raad) de 
eisen moeten formuleren en dan 
mag de ontwikkelaar daar een plan 
bij opstellen. Nu lijkt er volstrekte 
afhankelijkheid van de plannen van 
de projectontwikkelaar te zijn. Ove-
rigens is het ook vreemd dat de wet-
houder de belangen van de ontwik-
kelaar kennelijk hoger acht dan die 
van zijn eigen inwoners en de buren 
in De Ronde Venen. Een bestuurder 
zou zijn kiezers en gemeente moe-
ten verdedigen tegenover de pro-
jectontwikkelaars, niet andersom. 
Er staat op de website van de ge-
meente Uithoorn dat de project-
ontwikkelaar een andere partij is 
dan de huidige eigenaar van Am-
stelplein. Er zijn dus twee belang-
hebbende commerciële partijen. De 
wethouder Verheijen deed het voor-
komen of dit niet twee partijen zijn 
maar slechts één.”

2. Geen plan B
“Ook werd duidelijk dat er geen 
Plan B is, bijvoorbeeld voor het ge-
val dat de projectontwikkelaar het 
bijltje erbij neergooit. Men maakt 
zich volstrekt afhankelijk van de 

commerciële partijen, eigen idee-
en zijn er niet. De kans dat het ge-
heel niet van de grond komt lijkt ons 
zeker niet denkbeeldig. Leegstaan-
de winkels zijn er al genoeg in Uit-
hoorn, leegstaande kantoren zijn er 
overal in Nederland, nieuwe huizen 
zijn niet echt nodig want er staan er 
meer dan genoeg te koop. En ook 
aan nog meer parkeerruimte op de-
ze plek lijkt ons geen behoefte te 
bestaan. Het geheel lijkt een beetje 
op een Mooi Plan uit de tijd dat de 
bomen nog tot in de hemel groei-
den. We denken dat ook de Uit-
hoornse middenstand niet gebaat 
is met nog meer leegstaande win-
kelpanden.

3. Geen overleg met 
De Ronde Venen
Als eind dit jaar de projectontwikke-
laar bedacht heeft hoe hij het heb-
ben wil dan gaat Uithoorn daar ge-
heel zelfstandig een besluit over ne-
men. Wel zullen wij (en dus ook het 
bestuur van De Ronde Venen) ge-
informeerd worden als er duidelijk-
heid is. Met de term ‘publiekrech-
telijk niet nodig’ werd ons voor-
stel om ook De Ronde Venen of de 
meest betrokken comités bij dat 
besluit te betrekken van tafel ge-
veegd. Op onze suggesties dat het 
dan wettelijk misschien niet nodig 
is maar toch wel fatsoenlijk zou zijn 
werd niet ingegaan. Na lang aan-
dringen wilde wethouder Verheijen 
toezeggen dat het plan alleen voor 
het deel ‘ingang parkeergarage bij 
de brug’ aan ons gepresenteerd zal 
worden als het gereed is, eind 2013. 
We mogen naar dat onderdeel kij-
ken, dat is het wel ongeveer. Mis-
schien ook wat zeggen, maar er zal 
niet naar geluisterd worden. Overi-
gens ligt die toegangsweg voor een 
groot deel in De Ronde Venen, ver-
moedelijk tot halverwege de Amstel.
Op de vraag of we ook wat mogen 
zeggen over de andere aspecten 
(route door/onder/boven/langs de 
garage, etc) werd met veel omhaal 
gezegd dat dat op dit moment en 
ook straks niet aan de orde kan zijn. 
Op de vraag of dat gewoon ‘nee’ be-
tekende was de reactie van de wet-
houder dat dat wel erg scherp ge-
steld was. Het is dus: nee, daar mag 
De Ronde Venen niet over meepra-
ten. Het duurde even maar dat was 
duidelijk.
 
4. Parkeergarage
Afgezien van de realiteitswaarde 
van de plannen (geen behoefte aan 

al die lege winkels, huizen en kan-
toren) kunnen we er niet veel van 
zeggen, anders dan dat de reeds 
bestaande zorgen (gewoon een in-
gewikkelde blokkade van de weg, 
middels een parkeergarage)  be-
vestigd zijn. Er is aan Uithoornse zij-
de geen enkele bereidheid om al-
ternatieven te ontwikkelen waar-
mee de Amstelhoekers en Hoefe-
nezen enigszins tegemoet gekomen 
zouden worden. De weg gaat dicht 
en loopt een parkeergarage in.
Er zijn toch in vele steden in de we-
reld betere alternatieven bedacht, 
die wel aan de bezwaren tegemoet 
kunnen komen. Natuurlijk is er 
straks voor het doorgaande verkeer 
een alternatieve route door de tun-
nel, maar het zou toch erg eenvou-
dig mogelijk moeten zijn om voor 
heel het lokale verkeer een bete-
re oplossing te verzinnen dan een 
blokkade in een parkeergarage. Dat 
kan met een pasjessysteem, met 
camera’s op basis van kenteken-
herkenning, met bewegende palen 
of hekjes, en vast op nog een he-
leboel andere manieren. Echter, de 

bereidheid mee te denken is nihil, al 
onze suggesties werden genegeerd. 
Het excuus is dat de projectontwik-
kelaar zijn ei zit uit te broeden en 
niet gestoord mag worden. Verdere 
eisen aan dat ei en wat er uit zal ko-
men zijn ongewenst, want hinderen 
de onderhandelingen, zo werd ge-
steld. Vreemd dat de belangen van 
de projectontwikkelaar wel door de 
gemeente Uithoorn worden verde-
digd maar die van de (eigen en na-

burige) bevolking kennelijk niet”, al-
dus de woordvoerders van het wijk-
comité Maaike Kersten en Thomas 
ten Kortenaar.
Naar aanleiding van het gesprek 
gaan de wijkcomités contact op-
nemen met de Gedeputeerde in 
Noord-Holland voor Verkeer, me-
vrouw Elisabeth Post. Zij willen 
graag van haar weten hoe de Pro-
vincie denkt over de voorgenomen 
blokkade en de gevolgde werkwijze. 
De Irenebrug wordt door de Pro-
vincie binnenkort voor groot onder-
houd voor enige maanden geslo-
ten (beweegbare deel verwijderd). 
Het aanbrengen van een noodvoor-
ziening (tijdelijke brug? Veerdienst? 
Ook voor auto’s?) is ook een zaak 
van de Provincie. Uithoorn zal de 
N196 toch zeker nog niet ‘knippen’ 
tijdens die brugafsluiting? De comi-
tés zijn ook zeer benieuwd of de ge-
meente De Ronde Venen al op de 
hoogte is over de daarvoor beno-
digde voorzieningen? Zijn daar al 
afspraken c.q. toezeggingen van de 
Provincie over? De bewoners horen 
maar niets... Wordt zeker vervolgd.

Stamboom van de familie 
Van Spengen uitgereikt
De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdag is door leden van de werk-
groep genealogie van de Histori-
sche Vereniging De Proosdijlan-
den de stamboom van de familie 
Van Spengen overhandigd aan me-
vrouw Antje Klazina van der Helm-
van Spengen. Antje van Spengen is 
op 15 juni 1968 getrouwd met de 
heer G.J. van der Helm. Tijdens de 
door de familie Van Spengen druk-
bezochte bijeenkomst kreeg me-
vrouw Van der Helm haar comple-
te stamboom vanaf begin 1600 op 
een apart ontworpen kunstwerk. 
Een prachtig exemplaar, speciaal 
voor deze gelegenheid ingevuld en 
beschikbaar gesteld. Na een ope-
ningswoord door Proosdijlandens 
vicevoorzitter Co Oudshoorn ver-
telde Peter van Golen over de ach-
tergronden van de familie. De stam-
boom Van Spengen gaat terug tot 

begin 1600, naar de eerste Jan van 
Spengen, afkomstig uit de gelijkna-
mige buurtschap bij Kockengen.
Bestuursvertegenwoordiger van de 
werkgroep genealogie, Hans van 
Dreumel besprak vele extra gege-
vens over de familie. De tientallen 
Van Spengens die deze avond uit 
nabije en verre omgeving naar Vin-
keveen waren gekomen luisterden 
met zichtbaar plezier naar de ve-
le voornamen van hun voorouders, 
hun beroepen, leeftijden en kinder-
aantallen. 

Uiteindelijk overhandigde werk-
groepvoorzitter Stef Veerhuis de 
beide stamboomboeken, die het re-
sultaat waren van enkele maanden 
noeste zoekarbeid door de werk-
groepleden, aan de zoon van Antje, 
de heer J. van der Helm, die deze 
hele gebeurtenis mogelijk maakte.

Deel wordt reeds gesloopt en er komen 
parkeerplaatsen

Bouw Molenhof Mijdrecht in 
2015 van start

Vervolg van de voorpagina

De Hoogvliet-supermarkt krijgt 
haar entree aan de Kerkvaart. De 
overige winkels krijgen hun en-
tree aan de Dorpsstraat en Kerk-
vaart. Het laden en lossen vinden 
in een afgesloten ‘expeditiehof’ 
plaats. Er komen 14 tot 18 appar-
tementen en 6 woningen met in-
gang op straatniveau.
De appartementen variëren in 
grootte, prijsklasse en type en zijn 
aan te passen naar wensen en 
behoeften van toekomstige be-
woners. Bovenop de winkellaag 
komt een tweelaags parkeerdek 
met 135 plaatsen, die door ge-
vels is ingepast in de omgeving. 

De Kerkvaart wordt breder door-
dat de gevel van het complex on-
geveer 3 meter naar achteren 
komt ten opzichte van de huidige 
Molenhof. Hierdoor ontstaat een 
goede verkeerssituatie voor zo-
wel auto’s, bevoorradend verkeer, 
fietsers en voetgangers. Het ver-
nieuwde ontwerp kent een hoog-
waardige uitstraling die past bij 
het karakter en de schaal van de 
Dorpsstraat en de Kerkvaart. Het 
vernieuwde ontwerp is tot stand 
gekomen in goed overleg met di-
verse partners, zoals gemeente-
raad, Q-team, klankbordgroep en 
andere betrokkenen.
Wethouder Pieter Palm is enthou-
siast: “Ik heb waardering voor de 

wijze waarop Hoogvliet in veran-
derde economische omstandig-
heden een plan met allure over-
eind heeft weten te houden. De 
vernieuwing en uitbreiding van 
het Mijdrechtse winkelhart bieden 
een impuls voor de lokale econo-
mie. Het besluit dat we vandaag 
hebben genomen is een belangrij-
ke stap richting realisatie.” Hoog-
vliet zal nu het definitieve ontwerp 
voorbereiden en in het kader van 
de WABO een omgevingsvergun-
ning aanvragen, waarbij mogelijk-
heden zijn voor inspraak. Meer in-
formatie over dit project vindt u op  
www.derondevenen.nl, leven en 
werken, projecten, Molenhof 
Mijdrecht.

Vakantie Bijbel 
Week in Wilnis
Wilnis - Heb jij zaterdagmiddag al 
wat te doen? Nee? Kom dan gezel-
lig naar de VBW-middag van de Va-
kantie Bijbel Week in Wilnis. Aan-
staande zaterdagmiddag, 26 okto-
ber, ben je van harte welkom in de 
Roeping, het gebouw achter de Her-
vormde Kerk. Jullie zingen de liedjes 
die jullie in de tent geleerd hebben, 
luisteren naar een té gek Bijbelver-
haal en maken een leuke knutsel. 
Ook is er deze middag de prijsuit-
reiking van de ballonwedstrijd, die 
in de tent gehouden is. Ben je be-
nieuwd of jij gewonnen hebt? Kom 
dan van 14.00 tot 16.00 uur gezellig 
meedoen! En neem een vriendje of 
vriendinnetje mee.



Atlantis kamp zeer geslaagd
Mijdrecht - Afgelopen zomer 
vond het jaarlijkse zomerkamp voor 
jeugdleden van korfbalvereniging 
Atlantis opnieuw plaats. Met 39 kin-
deren, 13 man leiding en een vol-
geladen vrachtwagen van Brouwer 
Transport en Logistiek Mijdrecht 
vertrok de karavaan richting Berge-
ijk voor een intensieve maar gewel-
dige week. Onder het genot van een 
heerlijk zonnetje werden een week 
lang allerlei sportieve, spannen-
de en gezellige activiteiten georga-
niseerd zoals het Douanespel, de 
James Bond Themadag, een Spook-
tocht, de Vossenjacht, de Bonte 
Avond en nog veel meer. Het was 
weer een vermoeiende maar fantas-
tische week. Atlantis bedankt ieder-
een die aan het kamp heeft bijge-
dragen en in het bijzonder Brouwer 
Transport en Logistiek Mijdrecht. De 
vereniging hoopt ook dit jaar weer 
op alle steun zodat men er de vol-
gende keer weer een onvergetelijk 
week van kan maken.

Foto: De kampdeelnemers en de 
kampleiding poseren voor de vracht-
auto van Brouwer Transport die alle 
kampspullen vervoerde

Atalanteheren H4 kennen 
moeizame seizoenstart
Vinkeveen - De competitiestart van 
de Electroworld Bunschoten volley-
balmannen is moeizaam verlopen. 
Dit nieuwe seizoen zijn er 3 nieuwe 
spelers bij gekomen, en twee oud-
gedienden zijn voorlopig gebles-
seerd afgevallen. Ook de vaste set-
upper is nog geblesseerd, waar-
door de mannen redelijk veel heb-
ben moeten improviseren in de eer-
ste 3 wedstrijden. De eerste wed-
strijd tegen een zeer jong Veenland 
1 werd redelijk kansloos met 4-0 
verloren. Alleen de eerste set kon 
Atalante nog aardig bijblijven tot 
25-21, de overige sets werden ver-
loren met 25-14, 25-19 en 25-15. De 
tweede wedstrijd was tegen Veen-
land 2. Ook deze wedstrijd werd met 
4-0 verloren, maar hierbij wel twee 

erg spannende sets die ternauwer-
nood werden verloren door Atalan-
te. De derde wedstrijd was woens-
dag tegen VCH uit Hoofddorp. Hier 
was duidelijk te merken dat het 
team al wat meer aan elkaar ge-
wend begint te raken. Combinaties 
lopen soepeler en verdedigend staat 
het allemaal wat meer solide dan in 
de eerste twee wedstrijden. In een 
erg spannende wedstrijd werd wel-
iswaar verloren met 3-2 (25-17, 23-
25, 25-18, 22-25 en 15-06), maar de 
duidelijk waarneembare progres-
sie gaf de mannen van Electroworld 
Bunschoten een goed gevoel over 
deze wedstrijd. Hopen dat deze stij-
gende lijn bij de volgende wedstrijd 
op 4 november tegen Amstelveen 
vastgehouden kan worden!

Atlantis de sterkste in de 
laatste veldwedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 19 oktober 
stond de laatste veldwedstrijd op 
het programma voor het eerste korf-
balteam van Atlantis. Het door Ra-
bobank gesponsorde team stond tot 
op dat moment eerste in de poule. 
Concurrenten KIOS en Fiducia heb-
ben twee verliespunten meer, Atlan-
tis had het behouden van de eerste 
plaats dus in eigen hand. 
SDO Hillegom was de laatste hin-
dernis in de strijd om de eerste 
plaats. Ondanks het feit dat SDO de 
laatste plaats bezette in de poule, 
waren er toch wat zenuwen over de-
ze wedstrijd. In de afgelopen zaal-
periode verloor kampioen Atlantis 
namelijk twee keer van SDO.
Zonder overschatting en met extra 
motivatie vanwege de verliespar-
tij tegen Fiducia begon het eerste 
van Atlantis aan deze graswedstrijd. 
Binnen drie minuten was een klei-
ne voorsprong opgebouwd door het 
eerste aanvalsvak met Jeroen Kor-
ver, invaller Alex van Senten, Sharon 
Moen en Ciska Taal. Snel daarna 
volgde een doelpunt van SDO; 1-2. 
Het volgende doelpunt liet even op 
zich wachten, maar toen wist ook 
het eerste verdedigingsvak de korf 
te vinden: 1-3. Ook de rest van de 

eerste helft stond in het teken van 
mooie doelpunten aan de kant van 
Atlantis. Doorloopballen, afstands-
choten, vrije ballen, strafworpen en 
korte kansen werden netjes afge-
maakt, resulterend in een 3-13 rust-
stand.  

Foutjes
Na de rust volgde een periode met 
weinig doelpunten en veel kleine 
foutjes. De concentratie was dui-
delijk even weg. SDO leek even te-
rug te komen in de wedstrijd en na 
een kwartier in de eerste helft stond 
het 6-15. Gelukkig was het een dip-
je van tijdelijke duur en scoorde At-
lantis vier doelpunten op rij: 6-19. 
In deze fase van de wedstrijd zet-
te coach Frits Bruintjes de reser-
ves in: Jonathan van der Horst, Lars 
Kuijlenburg, Sophia van der Horst 
en Melissa van der Stap. Zij droe-
gen hun steentje bij in deze mooie 
winstpartij met doelpunt 20 en 21. 
Het eindsignaal klonk met een 9-22 
eindstand.
Atlantis 1 gaat zich na een geslaagd 
eerste veldseizoen, onder leiding 
van coach Frits Bruijntjes en team-
begeleider Marijke Pauw, voorberei-
den op een pittig zaalseizoen.

Atlantis 2 speelt gelijk
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 19 
oktober trad het tweede team van 
korfbalvereniging Atlantis aan te-
gen SDO in Hillegom. De thuis-
ploeg wist door twee afstandscho-
ten direct de voorsprong te pakken 
en ook daarna wist SDO te profite-
ren van de matige start van Atlan-
tis: de ploeg liep uit naar 4-1. Maar 
de ploeg uit Mijdrecht bleef gemo-
tiveerd en door een paar goed uit-
gespeelde aanvallen wist Atlan-
tis de stand terug te brengen naar 
4-4. Verdedigend kreeg de ploeg 
ook meer grip op SDO waardoor At-
lantis uiteindelijk met een 5-6 voor-
sprong de rust in ging. Na rust wist 
SDO op 6-6 te komen, maar Atlan-
tis wist al snel weer de voorsprong 
te pakken: 6-7. Na twee wissels ble-
ven de bezoekers proberen de voor-
sprong verder uit te bouwen. Dit 
lukte slechts deels en het gat werd 
niet groter dan twee punten tot 7-9. 
Terwijl SDO bleef scoren, wist At-
lantis de korf een tijd niet te vin-
den, waardoor de stand weer gelijk 
werd: 9-9.

Opnieuw was het Atlantis dat de 
voorsprong wist te pakken, maar 
met nog tien minuten te spelen 
maakte de ploeg uit Hillegom op-
nieuw gelijk. Voor het eerste sinds 
de beginfase van de wedstrijd kwam 
Atlantis op een achterstand van 11-
10, maar wist het toch weer de aan-
sluitingstreffer te maken. Deze ge-
lijke stand duurde niet lang en op-
nieuw wist SDO de voorsprong te 
pakken. De Mijdrechtse ploeg bleef 
echter rustig en zo werd in de laat-
ste minuut door een goed uitge-
speelde aanval het meer dan ver-
diende 12-12 gelijkspel binnenge-
haald.

Zo kan Atlantis terugkijken op een 
eerste deel van het veldseizoen 
waarin het beter is gaan spelen, 
meer is gaan scoren, maar de pun-
ten nog achterblijven. Als Atlantis 
het goede spel dat het bij vlagen liet 
zien langere tijd vast weet te hou-
den, dan zal het in de aankomen-
de zaalcompetitie zeker meer pun-
ten gaan pakken.

Hertha 2 verslaat Argon 2 
in ‘Rondeveense klassieker’
Vinkeveen - Tijdens bekerwedstrij-
den zijn er vaak interessante wed-
strijden tussen teams met, op voor-
hand, een groot kwaliteitsverschil. 
De loting had uitgewezen dat Hert-
ha 2 thuis speelde tegen het twee 
klassen hoger spelende Argon 2. 
Om 12.00 uur werd er afgetrapt op 
het kunstgras aan de Mijdrecht-
se Dwarsweg, onder bijna perfec-
te voetbalomstandigheden, door 
scheidsrechter René Stokhof.
Het begin van de wedstrijd was 
vrij gelijkopgaand en beperkte zich 
daardoor vooral tot kleine mogelijk-
heden en de welbekende ‘slag op 
het middenveld’. Naarmate de wed-
strijd vorderde, kwamen de verhou-
dingen anders te liggen. Hertha wist 
vanuit de counter, via spitsen Gunter 
Kroon en Martijn Zeldenrijk, steeds 
gevaarlijker te worden. Deze aan-
vallende intenties werden bekroond 
met een vrije trap, iets rechts van 
het midden voor de goal van kee-
per Dylan van Groen. Middenvelder 
Wouter van Breukelen schoot via de 
paal en het achterhoofd van kee-
per Van Groen in de 23ste minuut 
de Vinkeveense formatie op een 1-0 
voorsprong. 

Hertha deed absoluut niet onder 
voor de buren van Argon. Vijf mi-
nuten later was het spits Kroon die 
uit een voorzet van Van Breuke-
len knap de 2-0 binnen tikte. Ar-
gon werd daarna dwingender rich-
ting de goal van Vinkeveense kee-
per Bart de Wit. Rechtsbuiten Kris 
Baken schoot vanuit een dieptebal 
snoeihard en net over. Vlak voor rust 
bereikte linksback Jeffrey Cijs, via 
een Argonaut foutieve terugkopbal, 
invaller Jeroen Stubbe. Deze schoot 
onberispelijk de 3-0 achter keeper 
Van Groen. 
In de rust werd door de Vinkeveners 
gehamerd om dezelfde discipline 
op te brengen en de Mijdrechtena-
ren wilden de zeperd van de eerste 
helft ongedaan maken. Op enke-
le afstandsschoten na, kwam Hert-
ha 2 amper in de problemen en wist 
op de counter toch nog gevaarlijk te 
worden.
Vijf minuten voor tijd wist oud-Hert-
haan Rico Streekstra nog de eer te 
redden voor de Mijdrechtenaren. 
De drie punten bleven op sportpark 
‘De Molmhoek’ in een ouderwetse 
‘Hertha tegen Argon’-sfeer! 
Foto: sportinbeeld.com

Lions Club Mijdrecht-Wilnis organiseert opnieuw bridgen op meerdere locaties

Zaterdag Running Bridgedrive 
De Ronde Venen – Aanstaande 
zaterdag 26 oktober organiseert Li-
ons Club ‘Mijdrecht-Wilnis’ al weer 
voor de zesde keer de Lions Run-
ning Bridgedrive. In het centrum van 
Mijdrecht worden maar liefst zeven 
horecagelegenheden en het ge-
meentehuis bezocht om te bridgen. 
De bridgeparen spelen iedere ronde 
op een andere locatie. De locaties 
liggen allemaal op loopafstand van 
elkaar. Door de wisselende locaties 
is de Lions Running Bridgedrive dy-
namisch en gezellig. Lions leiden al-
les in goede banen en fungeren als 

gastheer op de diverse locaties. De 
opbrengst van de dag gaat naar het 
G-team (gehandicapten-team) van 
HVM.
Tussen 10.00 en 10.30 uur kan men 
zich aanmelden bij Het Lokaal aan 
de Rondweg 1a. Na de opening ver-
spreiden de spelers zich door het 
centrum van Mijdrecht. Dit jaar zijn 
de locaties: Rendez Vous, la Farola, 
Corfu, Lunchroom Tof, Croissante-
rie de Lindehof, Het Lokaal, Chinees 
restaurant Lotus Corner en het Ge-
meentehuis.
Na de derde ronde wordt er van een 

heerlijke lunch genoten in de ge-
legenheid waar de bridgeparen op 
dat moment zijn.
Er wordt gespeeld tot ongeveer 
16.00 uur waarna de prijsuitreiking 
en de afsluiting plaats zullen vinden 
in Het Lokaal.
Het inschrijfgeld is 50 euro per paar. 
Dat is inclusief lunch en een kopje 
koffie. Er worden 28 spellen topinte-
graal gespeeld; de uitslag wordt be-
rekend door de computer. Voor het 
winnende paar is behalve de be-
kende Lions Wisselbeker een su-
perhoofdprijs beschikbaar.

De opbrengst van de dag is voor 
het HVM G-team(gehandicapten-
team). Door deze bijdrage kunnen 
verstandelijk gehandicapte kinde-
ren met elkaar hockeyen.

Het aantal inschrijvingen is beperkt, 
snel aanmelden is dus aan te ra-
den. Aanmelden kan per e-mail bij  
caro.toebosch@tele2.nl
Nadere informatie is verkrijgbaar 
bij de heer Chris van de Wilt –  
06-2049693, vdwilt@ziggo.nl , of bij 
de heer Klaas Norel – 06-250862 68, 
norel@xs4all.nl .

Finale 3 banden C-poule bij CENS
Mijdrecht - Dit weekeinde is de fi-
nale driebanden in de C-poule ge-
speeld. Bart Dirks, Evert Driehuis, 
Bert Fokker, Hein Doorneveld en 
John Oldersma speelden zaterdag 
en zondag hun finalewedstrijden bij 
Bar Cens. Zaterdag wist alleen John 
zijn beide partijen te winnen. Bart, 
Evert en Hein wonnen er ieder een 
en dus was op zondag de strijd nog 
helemaal open. Hein en Dirk won-
nen hun eerste partij. Waarmee 
Hein ook op 4 punten kwam en ge-
lijk kwam te staan met John. Helaas 
voor Hein won ook John zijn eer-
ste partij en weer was het verschil 

2 punten. Hein won ook zijn laatste 
partij en kwam opnieuw gelijk met 
John. De laatste wedstrijd moest 
dus de beslissing brengen. John 
verloor weliswaar zijn partij maar 
door een heel fraai gemiddelde van 
0,407 over beide dagen werd John 
alsnog winnaar.
Eindstand: 1. John Oldersma, 2. 
Hein Doorneveld, 3. Bart Dirks, 4. 
Evert Driehuis en 5. Bert Fokker. 
John bewees zijn vorm door ook 
nog de kortste partij te spelen (19 
beurten). Bert en Bart waren, met 5 
caramboles, verantwoordelijk voor 
de hoogste serie
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