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Gemeenteraadsverkiezingen
14*, 15* en 16 maart 2022

*Op deze dagen alleen stemmen in 4 stembureaus

Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl

Weet u al 
wat u stemt?

Verkiezingsdebat
RTV Ronde Venen zendt maandag 7 maart
op radio en televisie een verkiezingsdebat uit. 
Aan het debat doen alle partijen mee die deelnemen 
aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. 
De uitzendingen op radio en tv beginnen om 19.30 uur. 

Het verkiezingsdebat wordt georganiseerd door 
de gemeente De Ronde Venen. De leiding is in 
handen van Patrick Lodiers, onder andere 
bekend als presentator van de Nieuws BV op 
Radio 1. Tijdens het debat gaan de 8 lijsttrekkers 
in discussie over verschillende stellingen en 
krijgen ze vragen van inwoners voorgelegd.

RTV Ronde Venen zendt uit op de Ziggokanalen 41 en 36 (Abcoude en 
Baambrugge) en op 1368 (andere providers). RTV Ronde Venen is te horen 
op 105.6 FM en via de kabel 1916 ( Ziggo) en 1068 (andere providers).

De gemeente zet zich op verschillende 
manieren in om autogebruik te 
verduurzamen. Eén van de maatre-
gelen is het plaatsen van elektrische 
laadpalen verspreid over de gemeente. 
Een andere maatregel is het gebruik 
van deelauto’s. Als meerdere inwoners 
van één auto gebruik maken is dat e�-
ciënter dan als inwoners allemaal apart 
een auto aanscha�en die dan voor een 
groot deel van de tijd stilstaat. Ook 
wordt veel minder parkeerruimte in 
beslag genomen als inwoners een 
auto delen. De verwachting is dat de 
deelauto met name interessant is voor 

inwoners die een tweede auto over-
wegen. De deelauto is de eerste in 
Mijdrecht. In Abcoude staan al 
geruime tijd twee deelauto’s. Dit is 
recent uitgebreid.

Gebruik deelauto stimuleren
Wethouder Schuurs: ,,Deze eerste 
deelauto in Mijdrecht is een eerste en 
kleine stap, dat besef ik heel goed. Het 
is niet dé oplossing voor allerlei uitda-
gingen op het gebied van duurzaam-
heid en mobiliteit. We willen het 
gebruik van een deelauto stimuleren. 
Daarom hebben we een plek goed in 

het zicht langs de Rondweg gekozen 
als parkeerplek voor de wagen, vlakbij 
de bushalte. Als veel inwoners van de 
deelauto gebruikmaken, dan wordt 
het ook interessant deelauto’s op 
andere plekken neer te zetten in de 
gemeente. De prikkel om met name 
een tweede auto te kopen, die dan 
voor een groot deel van de tijd stil-
staat, wordt dan minder. Het is dan 
eenvoudiger, aantrekkelijker en goed-
koper om van de deelauto gebruik te 
maken.’’ De deelauto is van Green-
wheels. Inwoners die van de auto 
gebruik willen maken kunnen zich 
aanmelden via de website van Green-
wheels en de app downloaden. Met 
behulp van de app kan de wagen 
makkelijk worden gereserveerd. De 
kosten variëren van 3 tot 6 euro per 
uur en van 24 tot 34 cent per 
kilometer. 

Mijdrecht - Wethouder Alberta Schuurs (Mobiliteit) heeft woensdag 23 
februari samen met kinderburgemeester Brian Brocx de eerste deelauto 
van Mijdrecht in gebruik genomen. De auto staat op het parkeerterrein 
aan de Rondweg. De auto is bedoeld voor inwoners die kort of onregel-
matig een auto nodig hebben. De wagen is eenvoudig en tot vlak voor 
gebruik te reserveren via de app van Greenwheels. 

Wethouder neemt deelauto aan 
Rondweg in gebruik

V.l.n.r. Kinderburgemeester Brian Brocx en wethouder Alberta Schuurs nemen de sleutels van de deelauto in ontvangst van Bibi 
Jorissen en Sebastiaan van Meggelen van Greenwheels.

De Ronde Venen - RTV Ronde Venen 
zendt maandag 7 maart live een 
verkiezingsdebat uit tussen de lijst-
trekkers die deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het 
debat staat onder leiding van Patrick 
Lodiers. De lijsttrekkers van de 8 
partijen gaan met elkaar in discussie 
over onderwerpen die belangrijk zijn 
voor De Ronde Venen. De uitzending 
begint om 19.30 uur. Op 16 maart 
zijn er verkiezingen voor de nieuwe 
gemeenteraad. Aan de verkiezingen 
doen 8 partijen mee. Om inwoners te 
helpen bij het bepalen van hun 
keuze organiseert de gemeente het 
verkiezingsdebat. Inwoners van De 

Ronde Venen van 18 jaar en ouder 
kunnen op 16 maart tussen 7.30 uur 
en 21 uur hun stem uitbrengen in 
een van de 20 stembureaus in de 
gemeente. Om het stemmen te 
spreiden en drukte te voorkomen 
kan op 4 stembureaus ook op 14 en 
15 maart gestemd worden.
Debat staat onder leiding van Patrick 
Lodiers
Onder leiding van Patrick Lodiers 
gaan de 8 lijsttrekkers op maandag 7 
maart in debat over onderwerpen als 
wonen, verkeer, sociaal beleid, �nan-
ciën, participatie en duurzaamheid. 
Patrick Lodiers is inwoner van 
Abcoude en onder andere bekend als 

de presentator van de Nieuws BV dat 
elke dag om 12 uur op Radio 1 wordt 
uitgezonden. Het debat wordt omlijst 
met live muziek van de Abcoudse 
groep Acoustic4fun.

Het verkiezingsdebat begint om 
19.30 uur en duurt tot ongeveer 21 
uur. Het is live te volgen via RTV 
Ronde Venen, RTV Ronde Venen 
zendt uit op de Ziggokanalen 41 en 
36 (Abcoude en Baambrugge) en op 
1368 (andere providers). RTV Ronde 
Venen is te horen op 105.6 FM en via 
de kabel 1916 ( Ziggo) en 1068 
(andere providers). Het is niet moge-
lijk het debat fysiek bij te wonen.

Verkiezingsdebat tussen lijsttrekkers 
op 7 maart bij RTV Ronde Venen

Kieskompas
Inwoners die nog niet weten op welke 
partij ze gaan stemmen of die hun 
keuze willen controleren kunnen 
gebruikmaken van Kieskompas. Kies-
kompas is een hulpmiddel waarmee u 
kunt zien welke partij het dichtst bij uw 
denkbeelden staat. Inwoners die van 
het programma gebruikmaken, krijgen 
dertig stellingen voorgelegd over 
verschillende actuele lokale onder-
werpen, onder andere op het gebied 
van verkeer en vervoer, sociaal beleid, 
woningbouw en �nanciën. Als alle stel-
lingen zijn ingevuld is in een oogopslag 
te zien met welke politieke partij de 
gebruiker de meeste overeenkomsten 
heeft. Kieskompas is te vinden via 
https://derondevenen.kieskompas.nl of 
www.derondevenen.nl. Op de gemeen-
telijke website staat ook andere rele-
vante informatie over de verkiezingen. 

Bingo Present: 
Ze mogen weer! 
Mijdrecht - Dinsdag 8 maart 
vindt weer de gezellige maande-
lijkse bingo in Present plaats. 
Deze start om 14.00 uur. De 
kaartjes kosten 50 eurocent per 
stuk. De ko�e en de thee zijn 
gratis. De bingo in Present is er 
elke 2e dinsdag van de maand. 
Er zijn mooie en leuke prijzen te 
winnen. Wij hopen U dan ook 
weer te mogen begroeten in 
lokaal Present aan de Johan van 
Renessestraat 16 in Mijdrecht 
(ingang schoolplein).

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

IVN-Vogelexcursie naar het 
Landje van Geijsel 

Regio - Het Landje ligt bij Ouderkerk aan de Amstel vlakbij de A9 en de 
Ouderkerkerplas. Begin februari wordt het waterpeil opgevoerd zodat er 
een laagje water op het land staat, tot in mei. Dit trekt allerlei steltlopers 
en eenden aan als een magneet. Vogels die terugkomen uit Zuid-Europa 
en Afrika strijken hier neer om op te vetten. Ook slapen ze hier graag 
omdat dit een veilig plekje is. Grutto’s (soms wel enkele duizenden ), 
scholeksters, kemphanen, kieviten, smienten, pijlstaarten en vele soorten 
andere soorten zijn dan hier te bewonderen. Er hebben zelfs steltkluten 
gebroed. Vanuit de vogelkijkschuur, die in het vroege voorjaar open is, is 
de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel actief met voorlichting.
Vogelliefhebbers verheugen zich er enorm op, want het is de aankondi-
ging van het voorjaar: de eerste grutto’s zijn weer in het land! Dat is 
eigenlijk ieder jaar vaste prik in deze tijd van het jaar. In januari zijn de 
eerste grutto’s gezien bij het Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de 
Amstel. 

Ouderkerk
Het gebied is gelegen in een uitgeveend stuk van de Holendrechter- en 
Bullewijkerpolder bij Ouderkerk aan de Holendechterweg en de Amstel-
zijweg en helemaal ingesteld op vogelaars. Er is zelfs een speciale schuur 
met een hooggelegen uitkijkpunt achter glas. Het is een plek met grote 
contrasten: de torens van Amsterdam Zuidoost met de Arena in de verte 
en het voortrazende verkeer op de A9 vormen een surrealistisch decor bij 
dit verder zeer landelijke gebied. Wilt u een bezoek brengen aan dit 
vogelparadijs en uitleg krijgen over alles wat er te zien is? Dat kan op 
zaterdag 5 maart a.s. Dan organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
een korte excursie naar dit gebied.Wat kunt u zoal verwachten? Dat 
wisselt per dag, maar naast Grutto, Wulp, Kemphaan, Scholekster, Kievit, 
Smient en Krakeend is er ook een goede kans op Tureluur, Watersnip, 
Bonte strandloper, Bontbekplevier, Pijlstaart, Wintertaling, Slobeend, 
Bergeend, Slechtvalk en nog veel meer. De IVN-excursie is voor iedereen 
gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Neem zelf wat te drinken 
mee en zorg voor warme kleding, want er wordt veel stilgestaan. Een 
kijker is eigenlijk onmisbaar, maar er is ook ruimschoots gelegenheid om 
in een telescoop mee te kijken. Datum: zaterdag 5 maart 2022. Verza-
melen: parkeerplaats achter het gemeentehuis Uithoorn, laan van Meer-
wijk. Vertrek: om 8:30 uur per auto, meerijden is mogelijk maar gezien 
Covid bij vertrek pas te regelen dus denk aan een mondkapje. Terug: rond 
12:00 uur. Kosten: gratis. (vergoeding autokosten in overleg met de 
bestuurder). Aanmelden via: vogelwerkgroep@ivn-drvu.nl. Nadere infor-
matie zie de website: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Info en 
excursieleider: Peter Betlem 0653743460
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Uithoorn – Deze week starten nieuwe 
cursussen bij het creatieve cursuscen-
trum Crea in Uithoorn. Voor liefheb-
bers van tekenen, schilderen, edel-
smeden en fotogra�e is er van alles te 
doen bij Crea. “We zijn erg blij dat we 
na alle Corona beperkingen weer 
voluit aan de slag kunnen”, aldus 
teken- en schilderdocente Arlet 
Ybema. Op 2 maart start een cursus 
fotogra�e voor beginners. In deze 
cursus wordt kennisgemaakt met de 

verschillende functies van de camera, 
zoals diafragma, sluitertijd en belich-
ting. “Vaak hebben mensen een hand-
matig instelbare camera maar gebruik 
je alleen de automatische stand”, zegt 
docente fotogra�e Mariette Beenen. 
“In deze cursus leer je hoe je zelf 
mooiere foto’s kunt maken. Erg leuk nu 
we het buitenseizoen weer tegemoet 
gaan.” De cursus bestaat uit 8 lessen en 
vindt om de week plaats op woens-
dagavond van 20.00 tot 22.30 uur.

Nieuwe cursussen bij Crea

Uithoorn – We mogen weer: de 
zaterdagse postzegelruilbeurs van de 
Filatelisten Vereniging Uithoorn 
wordt weer gehouden op zaterdag 5 
maart en U bent van harte welkom.
En er zijn altijd leden van de Filate-
listen Vereniging aanwezig, bij wie U 
informatie kunt inwinnen over het 
verzamelen van postzegels. De 
vertrouwde handelaren zijn weer 
aanwezig, waarbij U de benodigde 
postzegels kunt aanscha�en. Ook 
zijn er de stuiverboeken, dat zijn 
insteekboeken met postzegels, waar 
U zegels uit mag nemen voor 1 
stuiver per stuk. De ruilbeurs is open 
van 10.00 uur tot 14.00 uur. Het adres 
is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 
Uithoorn.

Filatelisten 
Vereniging Uithoorn

Regio – Afgelopen 24 februari debat-
teerde de Tweede Kamer over de 
luchtvaart. Omdat dit het eerste debat 
was sinds het aantreden van het 
nieuwe kabinet, waren er veel nieuwe 
gezichten. Tijd dus voor de gemeente 
Uithoorn om te laten zien waar zij 
voor staat, en haar zorgen te delen 
met de nieuwe minister en Tweede 
Kamerleden. De gemeente Uithoorn 
heeft haar standpunten naar de 
Tweede Kamer gestuurd in een geza-
menlijk pleidooi met de gemeente 
Aalsmeer, namens de in totaal 60.000 
inwoners van beide gemeenten. Kern 
van het pleidooi: “De balans tussen 
Schiphol en haar omgeving is 
verstoord. Daarom roepen we minister 
Harbers op om nu echt werk te maken 
van de leefkwaliteit in de Zuidoost-
hoek en de (geluid)hinder en uitstoot 
van schadelijke sto�en te vermin-
deren. Alleen dan blijven Uithoorn en 
Aalsmeer een �jne plek om te wonen 
en kinderen op te laten groeien.”

Gegroeid
“Schiphol is de afgelopen jaren (voor 
de coronacrisis) gegroeid. Maar van 
minder hinder is, ondanks eerder 
gemaakte afspraken, nog steeds geen 
sprake. Niet voor niets maken we ons 
hard voor minder hinder voor onze 
inwoners. Daarbij zijn de afspraken 
uit het zogenaamde Aldersakkoord 
uit 2008 het ijkpunt. Kern van deze 
afspraken is dat Schiphol tot 500.000 
vluchten mag groeien, mits dat 
samengaat met beperking van de 
hinder en het vergroten van de kwali-
teit van de leefomgeving. Afspraken 
die zeker van belang zijn voor de 
Zuidoosthoek waar Uithoorn en Aals-
meer liggen. Ook het onderscheid 
tussen primaire en secundaire banen 
hoort bij dit pakket aan afspraken. 
Aalsmeer en Uithoorn liggen name-
lijk onder de Aalsmeerbaan, een 
secundaire baan. Dit betekent dat 
vliegtuigen in principe andere banen 
moeten gebruiken om de meest 

dichtbevolkte gebieden te ontzien. 
Alleen als deze vol zijn of niet 
gebruikt kunnen worden, komt onder 
andere de Aalsmeerbaan in beeld. De 
afgelopen jaren werd de Aalsmeer-
baan echter ingezet alsof het een 
primaire baan is waardoor de overlast 
exponentieel toenam. Een onaccep-
tabele ontwikkeling, die vraagt om 
aanpassing van het luchtvaartbeleid, 
waarbij de verlaging van het aantal 
vluchten een serieuze optie is.“

Debat
“Op de agenda van dit eerste lucht-
vaart debat staan vele onderwerpen 
die belangrijk zijn voor de toekomst 
van de luchtvaart en het terugdringen 
van de overlast. In het pleidooi aan de 
Tweede Kamerleden hebben we twee 
onderwerpen uitgelicht: Luchthaven-
verkeersbesluit (LVB1) en het Verbin-
dingsplan Schiphol en omgeving 2021 
– 2025 (rapport van Van Geel). In het 
LVB1 wordt onder andere het verschil 
tussen primaire en secundaire banen 
wettelijk verankerd, zodat erop 
gehandhaafd kan worden. Dit zijn 
belangrijke ontwikkelingen voor de 
verbetering van de leefkwaliteit. 
Daarom zijn Uithoorn en Aalsmeer 
voorstander van een snelle invoering 
van het LVB-1. Toch kent dit besluit ook 
punten voor verbetering. Daarom 
vinden we dat de minister ook binnen 
de kaders van LVB-1 moet garanderen 
dat inwoners zo goed mogelijk worden 
beschermd tegen de overlast van 
Schiphol. Bij het onderwerp Verbin-
dingsplan Schiphol en omgeving 2021 
– 2025 vragen we aandacht voor de 
positie van gemeenten uit de zwaarbe-
laste gebieden. Deze gemeenten 
moeten zichzelf kunnen vertegen-
woordigen; dat geldt ook voor de 
bewoners van deze gebieden.” De 
volledige tekst van het gemeentelijke 
pleidooi is te vinden op de website van 
de gemeente Uithoorn. Klik op het 
onderwerp “Wonen en leefomgeving”, 
en daarna “Wonen bij Schiphol”.

Oproep tot herstel balans 
Schiphol en omgeving

Portret
Een dag later, op donderdagavond 3 
maart, start de cursus portrettekenen 
en schilderen. In 5 lessen wordt 
geleerd hoe een mooi portret kan 
worden gemaakt door een aantal 
handige weetjes over de indeling van 
het gezicht. Er wordt gewerkt met 
potlood en houtskool maar het is ook 
mogelijk om met verf aan de slag te 
gaan. Cursisten kunnen elkaar nate-
kenen maar werken ook aan de hand 
van foto’s. De lessen vinden om de 
week plaats op donderdag van 19.30 
tot 22.00 uur. Ook bij een aantal jaar-
cursussen is het nog mogelijk om in 
te stromen. Zo is er voor de jeugd 
nog plaats op woensdagmiddag om 
16.30 uur om te tekenen en schil-
deren en op zaterdagochtend 
kunnen kinderen mooie objecten 
maken met klei maar ook potten-

bakken op een draaischijf. 
Aanmelden kan via crea@xs4all.nl. 
Meer informatie is te verkrijgen, ook 
over de andere cursussen van Crea, 
via www.crea-uithoorn.com.





4 inderegio.nl • 2 maart 2022DE RONDE VENEN

LEZERSPOST

Op de straat ligt veel afval, dat komt doordat veel mensen afval op straat 
gooien in plaats van in de prullenbak. Daarom zijn wij als school de straat 
opgegaan om afval op te ruimen. Wij zouden graag willen dat iedereen 
ook een handje meehelpt door  afval in de prullenbak te gooien in plaats 
van op straat. Om alles meer te verspreiden hebben we posters opge-
hangen en een stukje op facebook gezet. Als iedereen meehelpt dan 
houden we de ronde venen samen schoon, kunnen onze dieren � jn en 
gezond leven en kunnen wij als kinderen en jullie kinderen lekker 
buitenspelen.
Alvast bedankt namens de leerlingen van de Jozefschool

Help De Ronde Venen

De Ronde Venen - Door de inval van 
Rusland in Oekraïne is er een vluch-
telingenstroom van honderddui-
zenden Oekraïners op gang 
gekomen. Onafhankelijk van elkaar 
hebben PvdA/GroenLinks en Chris-
tenUnie-SGP daarom schriftelijk 
vragen gesteld aan het college van 
Burgemeester en Wethouders over 
de mogelijkheden om Oekraïense 
vluchtelingen in De Ronde Venen 
dan wel in de regio op te vangen. 
Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks 
Pieter Kroon: “Oekraïense vluchte-
lingen hebben recht op een veilig 
heenkomen. Gemeenten hebben 
een belangrijke rol in het beschik-
baar stellen van locaties voor (tijde-
lijke) opvang.” Fractievoorzitter Chris-
tenUnie-SGP Wim Stam: “In De Ronde 
Venen hebben we ongetwijfeld leeg-
staande panden en vrijwilligers die 
aan goede opvang bij kunnen 
dragen. We zien graag dat de 
gemeente snel onderzoek doet naar 
de mogelijkheden die De Ronde 
Venen kan bieden. Bij asielstromen 
hebben we het heel vaak over 
‘opvang in de regio’, nu is Europa de 

regio en moeten wij vanuit mede-
menselijkheid ook bereid zijn onze 
bijdrage te leveren.”

Vluchtelingen
De verwachting is dat honderddui-
zenden tot miljoenen Oekraïners op 
de vlucht zullen slaan nu het tot 
oorlog is gekomen in Oekraïne. Het 
aantal opvanglocaties in het land is 
beperkt, gemeenten kunnen die 
gezamenlijk echter vergroten. De 
verwachting is dat op korte termijn 
de regering hiervoor zal aankloppen 
bij de gemeenten. Daarom willen 
ChristenUnie-SGP en PvdA/Groen-
Links dat De Ronde Venen, tezamen 
met gemeenten in de regio, actief 
kijkt naar de mogelijkheden voor 
opvangplekken. Vluchtelingen 
mogen niet aan hun lot worden 
overgelaten.

Schriftelijke vragen
Beide partijen hebben schriftelijke 
vragen gesteld aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van De 
Ronde Venen. PvdA/GroenLinks wil 
weten welke locaties in De Ronde 

CU-SGP en PvdA/GL stellen vragen over opvang 
Oekraïense vluchtelingen

Venen ingezet kunnen worden voor 
de (tijdelijke) opvang van Oekraïense 
vluchtelingen en of die locaties ook 
al zijn gecommuniceerd aan het Rijk. 
Ook wil de partij weten of het college 
bereid is om in samenwerking met 
gemeenten in de regio op korte 
termijn te komen tot extra opvangca-
paciteit voor Oekraïense vluchte-
lingen. Een aantal maanden geleden 
heeft het college al eens toegezegd 
om regionaal te onderzoeken of er 
geschikte locaties zijn voor vluchte-
lingen. PvdA/GroenLinks wil graag 
weten wat dit onderzoek heeft opge-
leverd. ChristenUnie-SGP vraagt 
welke locaties, zoals kantoorruimtes, 
recreatiewoningen of andere 
panden, er in de gemeente hier 
mogelijk voor ingezet kunnen 
worden. En of in overleg met de eige-
naren daarvan, en in samenwerking 
met vrijwilligersorganisaties, sport-
clubs en kerken, een bijdrage gedaan 
kan worden aan de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. Als laatste 
vraagt de partij de onderzoeken te 
doen die nodig zijn om een goede 
opvang te kunnen bieden.

LEZERSPOST

Mijdrecht - Het ene prijsrecord volgt het andere op: 
vandaag de dag moet voor ’n gemiddelde tussen/eenge-
zinswoning in de Randstad, en ook in veel gebieden 
daarbuiten, rond de 1 miljoen gulden worden betaald, 
om nog maar eens onze munt van nog maar 20 jaar 
geleden van stal te halen. De oorzaken kennen we alle-
maal: schaarste aan woningen en bouwgrond, stroperige 
en te lang durende nieuwbouwprocedures, lage rente. 
Deze factoren zijn allemaal te koppelen -het gevolg van- 
aan de puur commerciële woningmarkt. Wonen een 
grondrecht? Alleen als je geld hebt is de woning niet 
duur (vrij naar het Klein Orkest). Het begint al bij de 
grondprijs: de gemeentes melken hun vastgoed koe al 
jaren uit.  Ga maar na: er wordt landbouwgrond a 5 tot 10 
euro/m2 gekocht, de bestemming gewijzigd, en verkocht 
voor 500,-/m2 aan de projectontwikkelaar. Het grondbe-
drijf van vrijwel elke gemeente maakt dus woekerwin-
sten, al tientallen jarenlang. Geld (’n potje voor je weet 
maar nooit! Nederland Oppotland…) dat overigens vaak 
volledig buiten de jaarlijkse algemene begroting wordt 
gehouden. De ontwikkelaar vervolgens verkoopt die 

200m2 grond die nodig is voor die gemiddelde woning 
voor 1000,-/m2 aan u en ik. Tja, zo kom je wel aan Euro 
450.000, - als het nieuwe huis er eindelijk staat. Het kan 
ook anders: Gemeenten zouden regels omtrent die 
bouwgrond opgelegd moeten krijgen (een maximale, 
veel lagere verkoopprijs). Vervolgens kunnen ze zelf dat 
bouwproject ontwikkelen: dat scheelt alweer honderden 
euro’s/m2. En de expertise hiervoor? Je neemt wat over-
tollige mensen van zo’n ontwikkelaar over et voilà; zo 
moeilijk hoeft het dan niet meer te zijn. Een dure archi-
tect? Hoeft niet hoor, de eenvormige rijtjeshuizen die 
gebouwd worden zijn al tig keer getekend. De aannemer 
dan: nee, die is echt niet 2x zo duur geworden in 20 jaar, 
is gewoon de in� atie gevolgd. Kortom: met boven-
staande maatregelen gaat een nieuw huis de helft kosten 
van de huidige prijs. Bijkomend voordeel: de 2ehands-
huisprijzen beginnen onvermijdelijk aan ’n spurt naar 
beneden. En ’n behoorlijk aantal mensen in veel te 
schaarse sociale huurwoningen stromen door naar ’n 
koopwoning. De woninggekte kan dus gestopt worden, 
zodat wonen weer min of meer vanzelfsprekend wordt, 
en geen strop om de worstelende nek.
Ron Hartsink uit Mijdrecht

Woningcrisis? Dat hoeft niet

De Ronde Venen - Aanstaande 
donderdag 3 maart kunt u weer 
terecht met allerhande te repareren 
spullen in Mijdrecht van 14.00 tot 
16.00 uur. Voor dit Repair Café zijn wij 
nog op zoek naar iemand die heel 
handig is met de naaimachine. U 
kunt kiezen of u de 2e of 4e middag 
(van 14.00 tot 16.00 uur) van de 
maand naaiwerk wilt verrichten of 
misschien zelfs wel op allebei de 
middagen. Neem contact op met 
Annemarie Keja of loop donderdag-
middag even naar binnen en vraag 
naar Rob. Adres is G. van Aemstel-
straat 5 Mijdrecht. In Abcoude 
(dorpszicht 22) kunt u weer terecht 
op vrijdag 4 maart van 10.00 tot 
12.30 uur Van de specialistische (it)
diensten kunt u ook weer gebruik 
van maken. George en Arno zijn 
helden op het gebied van Ipads, 
laptops en dergelijke, sieradenher-
stelster Patricia is ook weer aanwezig 
en natuurlijk zijn veel van onze 
stoere helden op technisch gebied er 

ook weer. Repair Café Baambrugge 
(Pr. Margrietstraat 10) wordt nog te 
weinig bezocht, dus als u iets heeft 
dat snel gemaakt moet worden kunt 
u daar terecht elke 1e dinsdag van de 
maand van 10.00 tot 12.00 uur. En 
last but zeker niet least hebben we 
ook een fantastisch Repair Café in 
Vinkeveen met een groot team 
enthousiastelingen Adres: Kerklaan 
32 (in Cultureel Centrum De Boei). 
Wat is een Repair Café? Dat is een 
plek waar je gratis kapotte spullen 
kunt laten repareren. De wegwerp-
maatschappij behoort tot het 
verleden. Dat is goed voor het milieu 
en goed voor uw portemonnee.
Daarom: lamp die het niet doet? 
Stoelpoot zit los? Er moet een nieuw 
snoer ergens aan? Laat het maken. 
En u kunt gelijk leren hoe u het zelf 
kunt doen.

Sociaal cultureel werk
De coördinator zorgt ervoor dat vrij-
willigers allerlei activiteiten uitvoeren 

Repair Cafés zijn weer gestart

met ouderen. Zij bedenkt en organi-
seert deze activiteiten voor zelf-
standig thuiswonende ouderen met 
als doel hen actief te houden en een 
groter sociaal netwerk bieden. 
De activiteiten zijn o.a. Buurtkamers 
Vinkeveen & Baambrugge, De Taal-
kamer, Repair Cafés Mijdrecht & 
Abcoude, Eetgroepen, Cabaret-/
muziekoptredens. Country Line 
Dansen, Sportief wandelen, Jeu de 
Boules, Filoso� e, Spelletjesmiddag en 
diverse cursussen.

UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Lokale tv-programma’s deze week 
Nieuwsronde
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin 
deze week de volgende lokale onderwerpen: 
Lijstrekkers in beeld - De straten van Mijdrecht - Heg geplaatst bij 
Daltonschool Windroos - Politiek Cultuurcafe

Overige TV-programma’s : 
Zondag 6 maart, 17.00 : 
Herdenkingsbijeenkomst van Maria-Oord najaar 2021
Maandag 7 maart, 19.30 : 
Liveverslag van verkiezingsdebat in De Boei o.l.v. Patrick Lodiers
Dinsdag 8 maart, 12.30 / 16.30 en 18.30 : 
Kookprogramma Verrukkelijke Venen
Maandag t/m zaterdag, 10.30 / 11.30 / 14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend 
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Maandag 20.00-22.00 2generaties1geluid
Dinsdag 19.00-21.00  Echoes
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zorg aan zet

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling) 
17.00-18.00  Paperback Radio

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens een 
afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. e-mail-
adres: peter@rtvrondevenen.nl 





Voorbancken 3, 
3645 GV Vinkeveen

Uitvaartcentrum Vinkeveen
Kerklaan 2a, 
3645 EV Vinkeveen

info@robvandevelde.nl

www.robvandevelde.nl

(0297) 583 448
24/7 BEREIKBAAR

Het adres voor al uw bloemwerk,
boeketten, rouwarrangementen, bruidswerk 
en abonnementen, zowel zakelijk als privé.

Kijk voor meer info op duoplant.nl

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door een persoon

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorg ingJolanda Dirksen

` `

Bezige handen, 
nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, 
zo was je wil
nu heb je rust, 
met lichaam en geest
vaak zullen wij denken 
aan wat is geweest.

Dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame 
leven voor ons heeft betekend, delen wij 
mede dat rustig is overleden onze lieve ma, 
oma en overgrootmoeder

Anna Adriana Bots - Berk
Annie

Sinds 24 december 2008 weduwe van Paul Bots

* Wilnis  † Amstelveen
27 april 1929  24 februari 2022

Paul en Ankie
   Rianne en Kaj
      Bente, Kiki
   Paul en Melanie
      Niene, Gijs

Jacqueline
   Claire en Rikkert
      Mika, Fedde
   Birthe en Bram
      Pepijn, Lott
   Raoul en Carleen

Toon en Caroline

Han en Daniëlle
   Joanna en Michel
      Harvey, 
   Robert en Lilian

Madelon en Marc
   Kim en Sebastiaan
      Loua
   Kayle
   Cinta

Correspondentieadres:
Alexandriet 21, 3643 BL  Mijdrecht

Ma is overgebracht naar Uitvaartcentrum Vinkeveen, 
Kerklaan 2a te Vinkeveen; aldaar geen bezoek.
Wij nemen afscheid van haar op donderdag 3 maart om 
11.00 uur in de parochiekerk H. Johannes de Doper, 
Driehuisplein 1 te Mijdrecht, waarna ze herenigd wordt 
met haar geliefde Paul op het parochiekerkhof.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de uitvaart 
bij te wonen kunt u ons volgen via een livestream 
www.uitvaartonlinekijken.nl met inlogcode: 20220303

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in 
’t Oude Parochiehuis tegenover de kerk.

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat zij 
in haar zorgzame leven voor ons heeft betekend 
en gedaan, hebben wij afscheid moeten nemen 

van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder

Alida Catharina 
Koppenol - Schagen

Ali
Nieuwer-Amstel               Mijdrecht
18 december 1941         23 februari 2022

Zij heeft nu haar rust gevonden.
Wij zullen haar missen.

       Johan

       Jeroen

       Khodeza en Dimitri

Bosch en Haven 8 - 3641 AC Mijdrecht

De afscheidsceremonie vindt plaats in besloten 
kring op donderdag 3 maart.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers en
 vrijwilligers van het Johannes Hospitium voor 
de liefdevolle zorg die zij Ali hebben gegeven.

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

Omringd door haar dierbaren is, na een moedige 
strijd, vredig heengegaan onze lieve dochter, 

mijn zus en schoonzus

Amber Denise Hijne
24 februari 1994   Uithoorn               27 februari 2022

       Erwin en Mirjam
             Kevin en Tom

Pieter Hellendaalweg 5
1421 KV Uithoorn

Amber is thuis, waar u welkom bent als u afscheid 
wilt nemen.

De uitvaartceremonie vindt plaats op vrijdag 4 maart 
om 12.30 uur bij Gasterij De Kwakel, Vuurlijn 78 in De 
Kwakel. Rond 13.45 uur doen we Amber uitgeleide 
en begeleiden wij haar in familiekring naar het cre-
matorium. U bent na de uitgeleide uitgenodigd bij 
Het Spoorhuis, Stationsstraat 41-45 in Uithoorn om 
elkaar te ontmoeten. Wij zullen later bij u aansluiten 
en gezamenlijk toosten op het leven van Amber.

Uw condoleance voor de familie en/of herinnering 
aan Amber, kunt u achterlaten op 
www.afscheid.nabestaandenloket.nl/amber-hijne

Bloemenadres (vanaf donderdagmiddag): 
Gasterij De Kwakel, Vuurlijn 78 in De Kwakel
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RUBRIEK LEZERSPOST

Afgelopen donderdag gingen we met vrienden uit eten. Niet te ver weg, 
dicht bij huis en daar waar het vaak niet zo erg druk is. Daar aangekomen 
werden we naar onze tafel gebracht. Nog niet gedekt, maar dat kan. De 
jongen die ons naar onze tafel bracht verdween direct weer totaal uit het 
zicht. We gaan zitten en zakken bijna door de zitting heen. Je zat gewoon 
op planken. Even om ons heen gekeken en we zagen op de velen lege 
stoelen kussentjes, die haalde we er af en gingen daar maar op zitten. 
Stuk beter. We raakte de tafel aan, je kleefde eraan vast. De jongeman 
kwam vragen wat we wilde drinken en we zeiden hem dat de tafel vies 
was. De bazin kwam erbij: “ Ja, ja, erg druk geweest, komt goed”. Het was 
half zes en er zaten vier andere gasten en dan wij met zijn vieren (en dat 
bleef de hele avond zo. Er kwam geen gast meer bij). 

Zelf doen
En het duurde en het duurde. Voor de coronatijd waren we er bijna kind 
aan huis, dus we maakte onze eigen tafel schoon en dekte hem met de 
onderleggers en bestek van een ander tafel. Na een kwartier kwamen ze 
met het bestelde drankje en een doekje. Ze zagen dat we het al hadden 
ge�kst, dus namen ze de bestelling op. Soep vooraf, helaas die was lauw... 
De rijstafel besteld voor 3 personen. Nog geen twee weken hiervoor 
waren we er ook met deze vrienden en bestelde we hetzelfde met zijn 
vieren voor drie personen. Toen was het geweldig en heel veel. We namen 
zelfs nog een doggyback mee naar huis. En nu... 70% groenten en heel 
weinig vlees. We zeiden er wat van maar ze kijken je aan met het zal wel. 
De schaal ging schoon leeg en niet overdreven we hadden gewoon nog 
stevige trek.

Schaamde me
Ik schaamde me voor mijn vrienden, maar wat ik er ook van zei, ze keek 
ons aan of we gestoord waren.. “Nee net zoveel als vorige keer”, werd er 
steeds herhaald en ze zei “prettige avond en tot ziens”. Wel zei ik, dat kun 
je wel vergeten. Hier zie je ons niet meer. Wij richting huis. Onderweg bij 
de Boni nog even taart gehaald. Thuis een goede bak ko�e gezet, stuk 
taart erbij om onze maag te vullen. Dit was uit eten bij restaurant Lotus 
Corner in Mijdrecht.
Theo Clement

Uit eten bij...

De Ronde Venen - De afgelopen 
weken heeft Ronde Venen Belang in 
deze krant diverse verkiesbare kandi-
daat raadsleden bekend gemaakt. 
Ook op social media krijgen de eerste 
tien kandidaten veel aandacht. De 
hoogste tijd om ook de kandidaten 
die lager op de lijst staan onder de 
aandacht te brengen. Deze RVB’ers 
treden niet perse op de voorgrond, 
maar doen achter de schermen mee 
en hebben een mening over wat er 
beter kan in onze gemeente. Op de 
lijst van Ronde Venen Belang staan 
twee jonge lokale ondernemers 
tegen: Brahim Asa�ati en Niek van der 
Maat.

Een echte ondernemer
Brahim Asa�ati is zelfstandig onder-
nemer en heeft een autobedrijf op 
het Mijdrechtse industrieterrein. 
Brahim staat op plek 14 van de kandi-
datenlijst. Brahim: “Ik heb het hart-
stikke druk met mijn eigen bedrijf en 
hoef niet perse in de gemeenteraad. 
Ik ben betrokken bij RVB, omdat ik het 
eens ben met de manier van politiek 
bedrijven. RVB kiest wat het beste is 

voor de eigen inwoners. Zo wil RVB de 
woonkansen voor de eigen inwoners 
vergroten door eigen inwoners voor-
rang te geven bij huur- en nieuw-
bouwwoningen. Zo maken jongeren 
meer kans op een eigen woning.”

Horecatijgers 
Op plek 12 staat Niek van der Maat uit 
Mijdrecht. Niek is een lokale horeca-
ondernemer en is samen met Luuk 
van der Vliet de eigenaar van Café de 
Heertjes in Vinkeveen. Niek: “Wij 
hebben dit café overgenomen begin 
2020. Achteraf niet de allerbeste tijd 
om de stap naar de horeca te maken. 
Nu de maatregelen over zijn geeft dit 
ons als ondernemer een heleboel 
meer rust. Het zou �jn zijn als de 
gemeente samen met ondernemers 
kan kijken hoe zij kunnen worden 
geholpen” Niek is in het verleden 
actief geweest voor het CDA, maar 
staat nu op de lijst bij Ronde Venen 
Belang. Niek: “Wat mij aanspreekt aan 
RVB is dat RVB een echte inwoners-
partij is, niet aangestuurd door de 
landelijke politiek, maar opkomt voor 
de eigen inwoners.”

De lokale politiek, wat vinden 
jonge ondernemers ervan?De Ronde Venen - Het maart-

nummer van de Proosdijkroniek, het 
kwartaalblad van de historische 
vereniging De Proosdijlanden, staat 
weer boordevol interessante wetens-
waardigheden. Ook nu weer rijk geïl-
lustreerd met tientallen foto’s van de 
dorpen uit het verre en nabije 
verleden. De Abcouder brandweer-
centrale is niet meer geschikt. Er 
moet een nieuwe kazerne gebouwd 
worden. Anton Schrikenberg vertelt 
de geschiedenis van deze kazerne. En 
wat is de situatie rond de Ronde-
veense monumenten? Maura Klink-
hamer vroeg Wiesje Dijkxhoorn (“Ik 
was verliefd op de Dorpsstraat”) naar 
de stand van zaken.

De Hoef
Piet van Buul sprak Huub van 

Bemmelen over zijn vele inspan-
ningen voor de Hoefse gemeenschap. 
Fons Compier biedt ons een opmer-
kelijke analyse van de overlijdensre-
gisters, waarin hij enkele tragische 
berichten toetst aan de gegevens uit 
akten en registers. In de periode 
1818-1833 werden de grenzen van 
alle gemeenten in de provincie 
Utrecht formeel vastgelegd. Kees 
Flohr licht dit proces aan de hand van 
een aantal ‘Kuyperkaarten’ toe. De in 
januari overleden Aales van Leeuwen 
ging, als één van zijn laatste activi-
teiten, op zoek naar het verhaal 
achter de bijzondere Wilnisser Boote 
de Vries, meestermolenmaker en 
gemeentebestuurslid van Wilnis in de 
19de eeuw. Jean Rousset de Missy; 
wie was deze Fransman en hoe raakte 
hij in Thamen bij den Uijthoorn 

‘Verliefd op de Dorpsstraat’ verzeild? Die vraag beantwoordt 
Chris Woerden. 

Fotoreportages 
Over enkele Mijdrechtse straten (door 
Nico van Kreuningen) en de Wilnisse 
plassen (uit de nalatenschap van 
Herman van Soest) bieden ze diverse 
nostalgische beelden uit de vorige 
eeuw. Voor de vervening was de 
polder ten zuiden van Wilnis boven-
land en agrarisch. Omstreeks 1750 
begon ook hier de vervening en 
ontstond een grote watervlakte. En, 
wie weet meer over het pand aan 
Ho�and, waarvan een foto in dit 
nummer is opgenomen? Ponderosa 
sinds het najaar van 1981. Het houten 
clubhuis Ponderosa begon, mede 
door het intensieve gebruik, manke-
menten te vertonen. Stef Veerhuis 
vervolgt zijn geschiedenisverhaal 
over dit buurthuis in Uithoorn. Nogal 
wat mensen zijn, zeker in de afge-
lopen twee jaar, enorm druk met het 
achterhalen van stamboomgegevens. 
De werkgroep genealogie legt uit wat 
zij allemaal voor de geïnteresseerden 
kan betekenen. 

RampZalig
In 2022 krijgen de belangrijke 
plekken in onze gemeente uit de tijd 
van de Oude Hollandse Waterlinie en 
het Rampjaar 1672 volop aandacht. 
We vertellen in het kort wat er dit jaar 
allemaal georganiseerd wordt rond 
dit thema. Kortom weer een schat 
aan leesvoer, rijk geïllustreerd en 
prachtig vormgegeven. Een waar-
devol tijdschrift voor eenieder die 
meer wil weten over het verleden van 
zijn eigen omgeving. De nieuwe 
Proosdijkroniek wordt verspreid in de 
tweede week van maart.

De Ronde Venen - PvdA/GroenLinks 
kiest voor het behoud van groen in 
De Ronde Venen. Het is belangrijk 
dat er meer woningen gebouwd 
worden voor jong en oud, maar dat 
mag niet ten koste gaan van de 
laatste mooie stukjes groen in de 
gemeente. Daarom wil PvdA/Groen-
Links dat de gemeente met een plan 
komt waarin duidelijke keuzes 
gemaakt worden waar we wel en niet 
gaan bouwen, en waar initiatieven 
voor woningbouw dan ook kansrijk 
zijn. Raadslid Ernst Schreurs: “Als het 
aan PvdA/GroenLinks ligt worden er 
�ink meer betaalbare woningen 
gebouwd, zodat inwoners in eigen 
dorp kunnen blijven wonen, maar 
niet op de laatste open stukjes groen 

in de gemeente. Die zijn destijds 
behouden met een doel: een leef-
baar en mooi dorp. Als we de dorpen 
volbouwen gaat dat voor altijd 
verloren. PvdA/GroenLinks kiest dan 
ook voor woningbouw met behoud 
van groen!” 

Woningbouw met behoud van 
groen
PvdA/GroenLinks wil graag dat er 
meer betaalbare woningen gebouwd 
worden, maar niet op de laatste 
stukjes groen. Dat kan op locaties die 
nu een andere functie hebben: denk 
aan winkelpanden die leeg staan, 
zoals het oude pand van de PLUS in 
Abcoude. Maar denk ook aan locaties 
aan de rand van dorpskernen die 

PvdA/GL DRV kiest voor het 
behoud van groen minder landschappelijke waarde 

hebben. Een voorbeeld hiervan zijn 
bijvoorbeeld de ‘Bon-gronden’ naast 
de afslag van de A2 in Abcoude.

Bouwen passend bij de behoefte 
per dorp
PvdA/GroenLinks wil dat betaalbare 
woningen gebouwd worden passend 
bij de behoefte per dorp. Door onder 
meer te bouwen voor senioren die in 
het eigen dorp willen blijven wonen, 
komen er ook weer woningen vrij 
voor jonge gezinnen en starters op 
de woningmarkt. Deze woningen wil 
de partij ook duurzaam realiseren, de 
partij kiest daarom voor energieneu-
trale, circulaire en natuurinclusieve 
woningbouw. Ernst Schreurs: “PvdA/
GroenLinks kiest voor betaalbare en 
duurzame woningbouw met behoud 
van groen, u toch ook?”



MUZIEKWINKEL

•	 muziekinstrumenten
•	 accessoires
•	 flightcase-materiaal
•	 verhuur van
	 geluidsapparatuur

OPEN:
maandag:	 13.00-18.00
dinsdag-vrijdag: 	 	10.00-18.00
vrijdag koopavond:	 	19.00-20.30
zaterdag:	 	10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

GESPECIALISEERD IN PERSONEN 
EN BESTELBUSJES VERHUUR

Informeer voor onze mogelijkheden: 
info@kilometervrij.nl of 0172-200150 

* Gevraagd:
Gooi uw oude of kapotte �ets niet 
weg, ik ben met pensioen en mijn 
hobby is aan �etsen knutselen. Ik 
kom de �ets graag ophalen. Tel. 
06-26846071
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. radiators,kachels, 
�etsen, accu’s, hekken, metalen 
kasten, witgoed en div. metalen. 
Tel. 06-23955521
* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 
gewone �etsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852
Gevraagd:
Grote modeltreinbaan of treinverza-
meling, alle merken en schalen zijn 
welkom. Tel. 0172-538936

Iedere uitvaart krijgt bij 
ons de grootst mogelijke 
persoonlijke zorg

Directe hulp na overlijden: 
0297 325 865 
(dag en nacht bereikbaar)

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het 
verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd 
worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare. 
Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden. 

Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare 
momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren 
team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te 
ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom 
een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in 
alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Uitvaartcentrum
Finnema

Uitvaartcentrum Finnema
Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer

Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen
Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis

www.uitvaartcentrumfi nnema.nl

Stem sociaal, kies

gelijke kansen

WWW.GESPREKMETPERSONEEL.NL •  TEL:  020-7147109

• Ontzorgen van leidinggevenden
bij HR en P&O

• Aanspreekpunt personeelszaken

• Kennis van het arbeidsrecht

• Ontslag

• Contact arbodienst/
	 verzuimverzekering

• Voeren van lastige gesprekken

• Overeenkomsten opmaken

• Ziektedossiers begeleiden

UW PARTNER BIJ HR EN
PERSONEELSZAKEN

Te koop:
Motorhelmen, i.g.st. merk Nolan mt S 
€25,-. Merk Naw mt M €25,-. Tel. 0297-
286379
Te koop:
Union elektr. dames�ets i.g.st. €475,-. 
Tel. 0297-264355
Te koop:
Liebherr diepvrieskist 240 ltr €75,-. 
Tel. 0297-4284244
Gratis afhalen:
Zonnebank 26 lamps. Tel. 0297-
286712
Te koop:
Laptoprugtas 15.6, American 
Tourister, nw. €10,-. Tel. 06-57460619
Gevraagd:
Schoolbord voor kleindochter 5 jr. Tel. 
0294-291806
Te koop:
Ikea metalen ladekast 69 x 48 x 29 br. 
soepel lopende laatjes v.v. wieltjes 
€35,-. Tel. 06-20930822
Te koop:
Bourgondië classic multi plate de 
luxe xxl 67/27 cm, nw in de doos €40,-. 
Tel. 0297-533474

Te koop:
Trapleuning 2.50 mr €10,-. Lange 
zwarte hr.jas wol cashmere, mt 46 
€10,-. Plastic plantenhanger, bruin 
€0,50/ Tel. 0297-282842

Te koop:
Tuinklauw Garden €5,-. Projectietafel 
€5,-. 5 Puzzels 1000 st. €5,-. Nordic 
Walking sticks €5,-. Droogmolen 
Brabantia €10,-. Tel. 06-15360058

Te koop:
5 J.v. Haasteren puzzels 500 st., p.st. 
€6,-. Tel. 06-10720126
Te koop:
2 prachtige boeken: Vis en 
zeevruchten, wereld van levensmid-
delen, samen €10,-. Tel. 020-6454665
Gevraagd:
Fiets. Tel. 06-51711339
Te koop:
100 Jaar oude wand ko�emolen  
€20,-. Stevige parasolhouder  €10,-.
Tel. 06-50553680
Te koop:
Khaled Hosseini: de vliegeraar, een 
spannend en ontroerend boek 
z.g.a.n. €2,-. Tel. 06-42995919
Te koop:
Compl. tafelbiljart 160 x 85 cm met 
schragen Ikea afstelb. €50,-. Tel. 
06-28513490
Aangeboden:
Schapenwol van eigen bonte 
schapen voor div. doeleinde te 
gebruiken, ruilen voor een doosje 
chocolade 
Tel. 06-17426335

Te koop:
Gebruikte betonstraatstenen, grijs, 
7 cm dik, schoon op pallets, p.m2

€5,-. Trottoirbanden, p.st. €5,-. Tel. 
06-33839698
Te koop:
Kooiwielen kleine tractor €100,-. Tel. 
06-23170259
Te koop:
Brandkast €100,-. Droogtrommel 
€50,-. Naaimachine €25,-. Dames�ets 
€50,-. Tel. 0297-329180
Gezocht:
Hulp gezocht bij het restaureren van 
een scheepsmodel het betreft de 
driemaster Navio Espanol 1690. Tel. 
06-54144644
Gezocht:
Oud aambeeld. 
Tel. 06-20930822

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuurontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuurontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur



10 inderegio.nl • 2 maart 2022DE RONDE VENEN

De Ronde Venen - De komende 
weken zullen veel politieke partijen 
campagne voeren met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
14-16 maart aanstaande. De Christen-
Unie-SGP bezoekt daarom op 
zaterdag 5 maart het centrum van 
Mijdrecht. Ze hebben daar dan van 
11-15 uur een ontmoetingsplek, op 
het Raadhuisplein, waar u terecht 
kunt met al uw vragen en opmer-
kingen. Diverse kandidaten, en uiter-
aard ook de lijsttrekker Wim Stam, 
zijn dan aanwezig. Kom langs voor 
een goed gesprek en rond 14.00 uur 
serveren ze iets lekkers om te eten en 

te drinken. In de middag hebben ze 
tussen 14-15 uur een speciale gast. 
Gert-Jan Segers (fractievoorzitter 
voor de ChristenUnie in de Tweede 
Kamer) bezoekt dan De Ronde Venen. 
Hij gaat, samen met Wim Stam, in 
gesprek met een aantal genodigden 
over de zorg. Maar er is ook 
voldoende gelegenheid voor inwo-
ners om hem of de lijsttrekker vragen 
te stellen. Van harte welkom op het 
Raadhuisplein in Mijdrecht.
Op zaterdag 12 maart trekt de 
campagneteam langs diverse dorpen. 
Zo zijn ze van 10-11 uur in Wilnis, 
vandaar gaan ze via Waverveen naar 

In gesprek met de ChristenUnie-
SGP en Gert Jan Segers

Vinkeveen, waar ze van 12-13 uur bij 
het winkelcentrum Zuiderwaard zijn. 
Daarna reizen ze door, via Baam-
brugge naar Abcoude, waar ze van 
14-15 uur te vinden zijn. Dus volop 
gelegenheid om hen te spreken. U 
ben van harte uitgenodigd.

De Ronde Venen – VVD De Ronde 
Venen is heel blij met alle inwoners die 
zich vrijwillig inzetten op allerlei 
verschillende manieren in de 
gemeente. Of het nu gaat om mantel-
zorg aan familie, hulp aan vrienden, bij 
een sport- of culturele vereniging of bij 
het verzorgingstehuis. Heel veel 
mensen doen graag iets voor een 
ander. Met deze belangeloze inzet 
wordt onze gemeente steeds een 
stukje mooier en daarom zet de VVD 

deze vrijwilligers graag in het zonnetje. 
Deze keer ging de VVD op bezoek bij 
inloophuis t Anker, Centrum voor 
leven met en na kanker in Mijdrecht. Er 
is gesproken met het bestuur en de 
coördinatoren over het belang van het 
inloophuis en de activiteiten die zij 
organiseren, zoals schilderen, yoga of 
zingen. Iedereen is welkom, (oud-)pati-
enten, naasten of mensen die in aanra-
king zijn (geweest) met kanker. Elke 
dinsdag en donderdag van 10:00 uur 

tot 15:30 uur kan je vrijblijvend 
terecht. De naam zegt het al, inloop-
huis, een huis met een open deur waar 
je kan praten met lotgenoten over de 
gevolgen van kanker. Je kunt zomaar 
naar binnen lopen voor een kopje 
ko�e of thee. VVD De Ronde Venen 
vindt het fantastisch dat deze vrijwil-
ligers zich zo belangeloos inzetten en 
heeft ze daarom getrakteerd op vlaai 
van Lunchroom Ariba op het 
Raadshuisplein te Mijdrecht.

VVD zet Inloophuis t Anker in het zonnetje

inmiddels alweer 50 tot 70 jaar geleden. 
Naast �lmpjes van de erven van Cees 
Berkelaar, worden ook �lmpjes van 
inwoners uit Vinkeveen vertoond. Cees 
Berkelaar was een Vinkeveense 
amateur�lmer en deed dit tot zijn over-
lijden in 1974. Berkelaar �lmde vaak in 
en rond Vinkeveen. Hoeveel �lms hij in 
totaal heeft gemaakt is niet bekend. 
Een onbekend aantal van zijn �lms is 
namelijk nog (anoniem) in omloop. In 
locatie de Morgenster, Herenweg 153, 
zal de �lmdag (middag en avond) 
plaatsvinden en de entree is slechts € 
3,50 (inclusief een kopje ko�e of thee). 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jumbo 
Vinkeveen, drogisterij De Bree en online 
(via www.nostalgischvinkeveen.nl). Er 
zijn slechts een beperkt aantal 
zitplaatsen. 

Typisch Nostalgische Filmdag
De Ronde Venen - Dinsdag 1 maart is 
de voorverkoop van kaarten voor de 
Typisch Nostalgische Filmdag gestart. 

Deze �lmmiddag en -avond staat in het 
teken van Vinkeveense �lmpjes uit de 
jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw, 

De Ronde Venen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./ Café de Merel 2022 
zijn de meer kwart �nalisten bekend, 
in het afgelopen weekend speelden 
JohnVrielink en Frans Zuidwijk zich 
naar de kwart �nale. Reeds geplaatst: 
Martien Heijman, Henny van ’t Hul, 
Carlos van Oosterom, Jos Boeijen, 
Hans Bras, Erik Spiering, Richard 
Schreurs, Rick Honing, Emiel Jagroep, 
Mees Brouwer, Rijk van Heeringen, Ad 
Wolf, Gijs Rijneveld en Cees Rietveld. 

We kunnen nog enkele spelers 
plaatsen op de volgende datums 
zaterdag zaterdag 5, 19 en zondag 20 
maart. Opgeven kan ook via onder-
staande adres of aan de bar in Café de 
Merel. Het toernooi is ook te vinden op 
biljartpoint losse toernooien. Ook kunt 
u zich nog opgeven voor het libre 
toernooi op 11, 12 en 13 maart. Dit 
alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 
43 te Vinkeveen, tel. 0297-263562 en 
06-947944949. E-mail thcw@xs4all.nl. 

Biljarten: Vrielink en Zuidwijk 
kwart finalisten

De Ronde Venen - Op zondag 27 
februari organiseerde Bridgevereni-
ging De Ronde Venen weer een open 
bridgedrive in de Willisstee te Wilnis. 
Er was veel animo uit onze gemeente 
en onze regio maar ook kwamen 
enkele deelnemers van ver om mee te 
komen spelen. Er speelden 12 paren in 
de A-lijn en 14 paren in de B-lijn: Er 
werden mooie contracten geboden. In 
beide lijnen werden enkele slemcon-
tracten gespeeld. Het mooiste slem 
werd geboden en gemaakt door Carla 
van Dijk en Johan van Westendorp. Zij 
speelden 7SA waar anderen in 6 
harten bleven steken. In de A-lijn 
haalden Bep Schumacher en Carla 
Euwe de 1e plaats met 61,17 %. De 2e 
plaats was met 58,92% voor Corry 

Twaalfhoven en Truus Groot. Een 
mooie 3e plaats was voor Paula 
Hendrikse en Els Souwerbren met 
57,67% In de B-lijn scoorden Atie 
Versteeg en Theo van Nes uit Amers-
foort 63,54% voor een eerste plaats. 
Tweede werden Anneke en Dick Bader 
uit Zevenhoven met 61,46%. Elisabeth 
en Nan van den Berg eindigden als 
derde met 56,60%. Naast deze goede 
resultaten stond de middag in het 
teken van gezelligheid. Vanwege de 
positieve reacties en enthousiaste 
deelname wordt er op zondagmiddag 
27 maart weer een bridgedrive 
gehouden in de Willisstee. Iedereen 
kan meedoen zowel leden als niet-
leden. Inschrijven kan door te mailen 
naar bridge.drv@mail.com

Sfeervolle bridgedrive op 
zondagmiddag

Wilnis - CSW behaalde zaterdag de 2e 
overwinning na de winterstop. Uit bij 
IJFC boekte de ploeg van trainer 
Michel Strating een overtuigende en 
dik verdiende 0-3 overwinning.
De eerste fase van de wedstrijd was 
het voor beide ploegen vooral 
aftasten. IJFC probeerde in het begin 
vroeg druk te zetten op de verdedi-
ging van CSW maar CSW kwam daar 
voetballend prima onderuit. CSW 
kwam een aantal malen gevaarlijk 
door via de �anken maar de laatste 
bal miste net de juiste precisie om 
doeltre�end te worden. Halverwege 
de eerste helft het eerste gevaar van 
de kant van IJFC maar het schot van 
binnen de zestien eindigde in de 
handen van doelman Rahim Gok.
CSW leek op voorsprong te komen 
maar een prima schot van Matt Veer-
huis werd uitstekend gepareerd door 
de doelman van IJFC. Toch was het 
CSW dat met een 0-1 mocht gaan 
rusten. Goed doorzetten van Stefan 
Tichelaar die na een paar klutsen de 
bal uiteindelijk in het doel wist te 
werken betekende een 0-1 ruststand.

Net over
Na rust een prima voetballend CSW 

dat eigenlijk de wedstrijd al veel 
eerder had moeten beslissen. Zo 
kreeg Veerhuis een uitgelezen moge-
lijkheid op de 0-2 maar zijn poeier 
ging maar net over de lat. IJFC was 
niet meer bij machte om het CSW 
echt moeilijk te maken en dat was 
zeker de verdienste voor de ploeg uit 
Wilnis. Een bal voorlangs het doel van 
CSW leverde geen gevaar op. Met nog 
een kwartier op de klok wist CSW zich 
te belonen voor het goede spel deze 
middag. Jordy de Groot draaide heel 
behendig weg van zijn tegenstander 
en werd vervolgens binnen de zestien 
naar beneden getrokken. De terecht 
toegekende strafschop werd door de 
Groot zelf feilloos ingeschoten. Het 
wachten was op meer goals maar 
goed keeperswerk voorkwam erger 
voor IJFC. De doelman wist prima 
redding te brengen op inzetten van 
Veerhuis en Sven v.d. Horst. Maar 8 
minuten voor tijd moest ook deze 
doelman het antwoord schuldig 
blijven. Na een voorzet van Dennis 
Prange kwam de bal voor de voeten 
van Veerhuis die vervolgens laag en 
hard inschoot. Een prima overwinning 
voor CSW waar absoluut niets op viel 
af te dingen.

Prima spelend CSW wint van IJFC

Mijdrecht - Maandag 21 februari werd 
in de A-lijn de vijfde ronde gespeeld. 
Daniel Aartse Tuijn & Theo de Cocq van 
Delwijne ware deze avond geweldig 
op dreef en speelde 64,31%. Marja 
Hartmann & Elly Degenaars waren met 
57,08% een goede tweede. Dies 
Bouterse & Ans Bruggeman hadden 
ook een mooie score met 54,17%. In 
de B-lijn varieerden de uitslagen. Eric 

en Joke Schiphorst namen de eerste 
plaats in met 62,08% op de hielen 
gevolgd door Henny van Nieuwkerk & 
Richard van Heese met 60.42%. Henk & 
Lenie van der Laan deden goede zaken 
met de derde plaats en haalden52,29% 
binnen. De uitslag van donderdag 24 
februari weerspiegelt de weerbarstig-
heid van de kaarten. In de A-lijn 
scoorden zeven van de veertien paren 

Bridgevereniging Mijdrecht, 
lastige spelen

meer dan 50%. Ton Verlaan & Pieter 
Koopmans vonden de beste oplos-
singen en pakten 61,11%, Rene de 
Jong & Tineke Schreurs haakten aan 
met 58,33% net een gedeelde derde 
plaats voor Gerard & Riet van der Meer 
en Elisabeth & Nan van den Berg 
54,17% In de B-lijn was de hoogste 
score voor Annemiek van Lookeren & 
John Willems met 65,63%. Bea van den 
Heuvel& Tiny Tijssen waren een goede 
tweede met 61,25%. De Derde plaats 
werd ingenomen door Gerda van 
Duren & Tiny Zwebe met 53,75% 



Ben jij 70 jaar of ouder? Senior Sportief Actief en VB 
Fysio bieden je een cursus in Vinkeveen aan waarmee 
je steviger op de been blijft tijdens dagelijkse 
activiteiten. In een oefenprogramma werk je aan 
kracht en evenwicht waardoor de kans op vallen 
afneemt. Verder leer je in het theoretische gedeelte 
alle andere aspecten die je op de been houden. 
Investeer in je toekomst en gun jezelf deze leerzame 
cursus. 

Senior Sportief Actief en VB Fysio laten je niet vallen. 
Veel beter nog; met een vierdaagse cursus 
valpreventie en valtechniek werk je aan een optimale 
balans waardoor de kans op vallen in de toekomst 
� ink verkleind gaat worden. “Niets voor mij” denk je 
misschien, maar je lichaam gaat nu eenmaal 
veranderen als je ouder wordt en dat is van invloed 
op je balans. Met vier dinsdagen ben je een stuk 
beter voorbereid op een toekomst met meer kennis,  
balans, spierkracht en mobiliteit.

PROGRAMMA
Theorie In Balans: Je krijgt antwoorden op vragen als 
hoe werkt evenwicht nu eigenlijk? Wat zijn de 
risicofactoren. Wat is de invloed van zintuigen en 
medicijngebruik, maar ook van gedrag en omgeving.
Praktijktraining: Met de Otago methode ga je 

praktisch en e� ectief aan de slag voor sterkere 
spieren. En je leert de beginselen van valtechniek.
Praktijk lichaamsbesef: Je gaat ervaren hoe je beter 
op de been blijft. Hoe zit dat bij mij? En wat kan ik 
verbeteren? Met andere woorden: bewustwording 
van de werking/reactie van jouw lichaam.
Vanzelfsprekend is er ook nog even pauze voor 
ko�  e/thee.
Bonus les Stevig op de pedalen: Senior Sportief Actief 
biedt als extra op 19 april een middag “veilig � etsen” 
aan. Ben je wat onzeker op de � ets? Dan mag je deze 
middag niet missen.

Datum, locatie en tijdstip
Dinsdag 22, 29 maart en 5, 12 april bij De Boei, 
Kerklaan 32, Vinkeveen, van 13.30 tot 16.00 uur

Eigen bijdrage
Voor de gehele cursus wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van € 75,00. Je ontvangt dan een 
cursusboek en natuurlijk wordt voor de ko�  e en thee 
gezorgd.

Wil je meer informatie of direct aanmelden voor de 
cursus valpreventie? Stuur een e-mail naar Mw. 
Marianne Gottlieb: projmed@seniorsportiefactiefdrv.
nl of bel Mw. Jos Kooijman 06-27 13 20 82 

Vallen kun je vaak voorkomen

Ben jij 70 jaar of ouder? Wij bieden je een cursus aan waarmee je steviger op 
de been blijft tijdens dagelijkse activiteiten. In een oefenprogramma werk je aan 
kracht en evenwicht waardoor de kans op vallen afneemt. Verder leer je in het 
theoretische gedeelte alle andere aspecten die je op de been houden. 

Wil je meer informatie of direct aanmelden voor de cursus valpreventie?

Stuur een e-mail naar Mw. Marianne Gottlieb: projmed@seniorsportiefactiefdrv.nl 
of bel Mw. Jos Kooijman 06 - 27 13 20 82

VALLEN 
KUN JE VAAK 
VOORKOMEN
NEEM ACTIE EN DOE AAN 
VALPREVENTIE EN VALTECHNIEK

Nu in
Vinkeveen!

202221 SSA adv. Cursus Valpreventie Vinkeveen 131x195zs.indd   1 17-02-22   15:37:32

De Passage 5, Mijdrecht
mijdrecht@phonehouse.nl
0297 712 350      0297 712 350



Indrukken, opgedaan tijdens trek-
tochten in de bergen, worden 
verwerkt tot fantasierijke voorstel-
lingen die niet direct herkenbaar zijn. 
Dit geeft de kijker de ruimte voor een 
eigen interpretatie.  

Bep de Meijer 
Bep maakte in 2001 voor het eerst 
kennis met keramische vormgeving. 
‘Ik ontdekte de vele mogelijkheden 
en was daar onmiddellijk door 
geboeid. Via diverse opleidingen, 
cursussen en experimenten heb ik 
mijn kennis verrijkt en heb ik mij 
technieken eigen gemaakt.’, zegt zij. 
Ze voelt zich voor haar beelden 
verbonden met menselijke �guren; 
het weergeven van innerlijke rust en 
karakter. De werken zijn organisch en 
niet bedekt met glazuren. Het materi-
aalgebruik blijft zichtbaar. Bep maakt 
ook sieraden van porselein, vaak 
gecombineerd met zilver en leer.
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Mijdrecht - Alle vier de demoteams 
van de Mijdrechtse dansschool 
Enjoy’s Dance hebben meegedaan 
aan de danswedstrijd ‘We know you 
can dance’ in Noordwijk. Om 8.15 
stond Demo 2 al in de kou te 
wachten voor de deuren van het 
theater. De spanningen liepen al 
hoog op toen de meiden de kleed-
kamer binnen liepen. Ze namen met 
de groep de dans nog een paar keer 
door en zijn daarna meteen het 
podium op gegaan, waar ze het 
super goed hebben gedaan! In 
afwachting van de prijsuitreiking 
hebben de danseressen heel wat 
TikTok-video’s gemaakt. Van de tien 
deelnemers in hun categorie zijn ze 
niet in de top drie beland, maar 
dansschool-eigenaresse Joyce 
Aarsman is alsnog mega trots op de 
meiden. 

Demo 2
10.15 en de start van wedstrijd 2: 
ondanks dat er iemand uit Demo 1 
last minute niet kon komen vanwege 
een positieve corona-test heeft het 
team dat goed opgelost en hebben 
ze het alsnog uitstekend gedaan. Ze 
hebben van de negen deelnemers 
een welverdiende derde plek 
gekregen. Na a�oop werden er heel 
wat foto’s met de beker genomen. 
Wat een super prestatie van deze 
jonge dansers! 

Demo 3
Demo 3 startte begin van de middag. 
In dit team deed dansdocent Lisa 
mee. Zij viel in voor iemand die er 
niet bij kon zijn. Deze groep had 

geen tijd meer om de dans nog 
uitgebreid door te nemen. Voor ze 
het wisten werd het hele team al 
opgeroepen om naar het podium te 
komen. In de coulisse werden toch 
nog even de nodige pasjes doorge-
nomen. Ze knalde van het podium af, 
met een to�e remix. Er zaten vier 
hele goede teams in deze categorie 
dus het was spannend tot het laatste 
moment, maar ook deze groep heeft 
een beker binnen gesleept voor de 
tweede plek. 

Demo 4
Als laatste was Demo 4 aan de beurt. 
Gelukkig had dit team iets meer tijd 
zich voor te bereiden, voordat ze op 
moesten en die tijd hebben ze ook 
goed gebruikt om alle pasjes nog 
eens door te nemen. Nadat alle 14 
dansers hun out�ts aan hadden 
getrokken was het ook voor hun tijd 
om het podium op te gaan, en wat 
hebben ze het goed gedaan. Zoveel 
power heeft deze groep laten 
zien! Maar ook in deze categorie 
waren er zes heel krachtige en ener-
gieke teams. Ondanks de pittige 
concurrentie is Demo 4 uit Mijdrecht 
alsnog eerste geworden. De prijsuit-
reiking was door de corona-maatre-
gelen anders dan normaal 
gesproken; niet de gehele dansgroep 
mocht op het podium, maar twee 
dansers die de prijzen in ontvangst 
mochten nemen. Het mocht de pret 
niet drukken. Na een lange dag met 
een super gevoel weer naar huis, 
want Enjoy’s Dance uit Mijdrecht 
neemt maar liefst 3 prijzen mee naar 
de dansschool.

Prijzen regen voor Enjoy’s Dance

Mijdrecht - KunstRondeVenen orga-
niseert in de maand maart een 
nieuwe expositie in haar pop-up 
galerie in winkelcentrum De Linde-
boom. De expositie zal tussen 3 en 26 
maart zijn geopend op donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 12 tot 16 uur. 
Vijf kunstenaars uit De Ronde Venen 
zullen hun werk presenteren. Het 
betreft schilderijen van Elianne 
Groenhart en Evelien Sanders, 
beelden van Laura Ruhé, keramisch 
werk van Bep de Meijer en schilde-
rijen en tekeningen van Marijke de 
Vries, die onder de naam Bypyk 
bekend is. Op zaterdag 5 maart vindt 
de vernissage plaats van 13 tot 16 
uur..

Elianne Groenhart
Voor Elianne is het schilderen een 
ontdekkingsreis. Ze laat zich inspi-
reren door de beelden om haar heen, 
zoals water, lucht en natuur, maar ook 
design en andere culturen vormen 
een bron van inspiratie. Elianne zegt 
over haar werk: ‘Bij het schilderen 
maak ik gebruik van gemengde tech-

nieken, die ik zorgvuldig, laag na laag, 
aanbreng. Hierbij heeft een abstracte 
benadering meestal mijn voorkeur, 
omdat er dan vaak iets te raden over-
blijft, waardoor een schilderij door-
gaans een meerwaarde meekrijgt. Je 
kunt er telkens iets nieuws in 
ontdekken.’

Laura Ruhé
Voor Laura is beeldhouwen allang 
geen hobby meer. Het maakt nu een 
belangrijk deel van haar leven uit. Ze 
beeldhouwt sinds 2000. ‘Geweldige 
steensoorten kwamen op mijn pad. 
Serpentijn, dat geweldige kleuren 
kent, albast, met zijn prachtige kern, 
die pas tevoorschijn komt als het 
beeld is gepolijst.’ Door de beelden te 
bekijken, voel je de energie en liefde 
die Laura in haar beelden steekt.

Evelien Sanders
Over haar schilderijen zegt Evelien: ‘ 
Voor mij is schilderen het loslaten van 
de perfectie van het realisme en het 
verdwalen in vormen. Ik werk graag 
met verschillende lagen en struc-
turen, juist om te zorgen dat mijn 
doeken je blijven verrassen met iets 
nieuws. Met elke penseelstreek vindt 
een klein stukje van mijn hart, via 
mijn handen, een weg naar het doek.’ 

Marijke de Vries
Marijke werkt onder de naam BYPYK. 
Zij volgde haar opleiding bij Artless, 
de voormalige avondopleiding van 
de Rietveld Academie. Op grote 
vellen papier werkt ze met onder 
andere houtskool, oost-indische inkt, 
acrylverf en biester. Ze laat zich inspi-
reren door de natuur, oude vervallen 
gebouwen en landschappen. 

Vijf kunstenaars exposeren 
in De Lindeboom

De Ronde Venen - In de gemeente 
De Ronde Venen is de helft van de 
inwoners 50 jaar of ouder. Een op 
iedere vier inwoners is boven de 65 
jaar. Er vindt een enorme vergrijzing 
plaats. Er is al jaren een groot tekort 
aan seniorenwoningen. Senioren-
partij: “Hierop is de afgelopen jaren 
veel te weinig ingespeeld en is er 
voornamelijk gebouwd voor starters 
en gezinnen. De laatste tijd wordt in 
de media gesuggereerd dat senioren 
de schuldigen zijn van de stagnatie 
op de woningmarkt. Ouderen zouden 
veel te lang in te grote woningen 
blijven wonen en willen niet 
verhuizen naar een kleinere woning. 
Dat is grote onzin. Veel ouderen 
willen heel graag kleiner wonen en 
verhuizen naar een seniorenwoning 
of appartement, maar deze woningen 
zijn er gewoonweg niet. Er is uitgere-
kend dat bij iedere verhuizing van 
een oudere naar een seniorenwoning 
er zeven verhuisbewegingen plaats-
vinden. Uiteindelijk krijg je dan een 
doorstroming waarin gezinnen een 
andere huis kunnen kopen en starters 
ook aan de beurt komen. Het wordt 

daarom hoog tijd dat er per project 
rekening wordt gehouden met het 
bouwen van seniorenwoningen. Dat 
kunnen woningen zijn in de vorm van 
een ho�e, of een appartementen-
complex. Dat kunnen sociale huur 
woningen zijn, maar ook midden 
huur of midden koop. Senioren die 
hun koophuis willen verkopen om 
een kleiner huis of appartement te 
kopen, moeten dan wel over een 
betaalbaar alternatief kunnen 
beschikken. Ouderen boven de 
zeventig jaar kunnen nu eenmaal 
geen hypotheek meer afsluiten, dus 
zullen ze met de opbrengst van hun 
huis iets anders moeten kunnen 
kopen. De Seniorenpartij heeft zich 
de afgelopen 4 jaar ingezet om 
allerlei projecten voor ouderen gere-
aliseerd te krijgen, maar zijn hierin 
niet gesteund door andere partijen. 
Op deze manier hoopt de partij dat er 
eindelijk meer seniorenwoningen 
gebouwd gaan worden. De huidige 
wethouder wil 4800 woningen gaan 
bouwen. Dat zou betekenen dat er 
dan minimaal 960 seniorenwoningen 
bijkomen!”

Seniorenpartij wil in ieder 
woningbouwproject minimaal 
20 procent seniorenwoningen
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Gemeenteraadsverkiezingen
14*, 15* en 16 maart 2022

*Op deze dagen alleen stemmen in 4 stembureaus

Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl

Weet u al 
wat u stemt?
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RVB is een echte inwonerspartij. RVB is 
niet links, niet rechts, maar een lokale partij 
met oplossingsgerichte “ombudspolitiek” 
die opkomt voor de belangen van de eigen 
inwoners. Wij kiezen vanuit gezond verstand 
en stellen daarbij één kernvraag aan ons-
zelf: wat is het beste voor onze inwoners? 

Wij laten ons niet leiden door landelijk aan-
gestuurde partijpolitiek, wij staan het liefst 
in de straat of buurt om te luisteren naar 
wat er beter kan. Jij mag het zeggen in de 
praktijk! Sinds de vorige verkiezingen heb-
ben wij veel tijd gestoken in direct contact 
met inwoners met als doel te weten wat er 
leeft in de woon- en leefomgeving. 
De komende periode zal ons lokale geluid 
nog sterker worden. 

Steeds meer mensen hebben genoeg van 
de landelijke politiek. Een derde van de kie-
zers stemt op een lokale partij bij de ge-
meenteraadsverkiezingen. Als inwonerspar-
tij hebben wij samen met onze inwoners 
veel successen geboekt. Recent de meest 
aansprekende: géén windturbines in onze 
mooie gemeente! Ronde Venen Belang wil 
de grootste partij worden in de gemeen-
teraad en daar hebben wij jouw stem voor 
nodig! 

Jij mag het zeggen:

Woonkansen voor eigen
inwoners vergroten:

Veiligheid thuis en op de weg: 

De eigen leefomgeving: 

Extra aandacht voor openbaar 
vervoer: 

Prettig leven: 

Betaalbare woonlasten: 

Geen doorgeslagen
klimaatambities:

Onverstandige en dure
afvalplannen in de afvalbak: 

Zorg en ondersteuning op maat:  

De rode contour is niet langer heilig, 
wonen gaat voor landbouw en natuur. 
Eigen inwoners krijgen voorrang bij 
nieuwbouwwoningen en het toewijzen 
van huurwoningen.

Aanpakken van onveilige (verkeer)
situaties, meer blauw op straat en 
zichtbare handhaving.

Inwoners moeten weer blij worden met 
de eigen buurt. Het groenonderhoud 
verbeteren, de straten en voetpaden 
schoon van onkruid.

Metrolijn vanuit Uithoorn doortrekken 
naar De Ronde Venen. Bussen moeten 
via station Abcoude.

Meer geld naar verenigingen en onder-
steuning van cultuur, karakter van de 
dorpen moet behouden blijven.

Voorwaarde is solide financieel 
beleid: OZB is geen melkkoe! 

Invoeren van een lokaal referendum!

Geen windturbines in de gemeente. 
Niet gedwongen van het aardgas af, 
eerst huizen isoleren.

Inwoners scheiden zelf hun afval, stop 
de invoering van Diftar, niet betalen per 
leging of per kilo.

Iedereen die zorg en ondersteuning 
nodig heeft krijgt de hulp dichtbij huis.

Dit zijn onze tien 
toppunten!

1.
2.

6.

7.

8.

9.

10.

3.

4.

5.
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Ronde Venen
Belang

staat naast je!
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Wij hebben ons in de afgelopen 4 jaar ingezet voor alle 
inwoners van De Ronde Venen met speciale aandacht voor de 
senioren. We hebben voortdurend aandacht gevraagd voor 
verbetering van het onderhoud van de publieke ruimte (beter 
maaien, gras verwijderen van trottoirs, overhangend groen, 
veilige trottoirs, veilige � etspaden, voldoende verlichting, 
enz.). Bovendien hebben we verschillende moties ingediend of 
mede-ingediend.

 Uitvoering 55 plus plan. 

 De Seniorenpartij was en is tegen het plaatsen van hoge 
windturbines in onze gemeente, maar niet tegen het 
plaatsen van z.g.n. boerderijmolens. 

 Onderzoek naar windmolens op zee. 

 Voldoende sociale woningbouw. 

 Uitbreiding zorg verpleeghuis c.q. oprichting 
verzorgingshuis. 

 Coronasteun kunst- en cultuursector. 

 Wandel- en � etsvriendelijk centrum. 

 Meer aandacht in scholen voor verpleegkundige- 
 en verzorgende beroepen. 

 Verbetering kwaliteit openbare ruimte. 

 Behoud de Kom. 

 Armoedebestrijding. 

 Naast digitaal contact met de gemeente ook schriftelijke 
 of telefonische contacten mogelijk houden.

Helaas hebben niet alle moties het gehaald 
door gebrek aan steun van andere partijen

SENIORENPARTIJ DRV - LIJST 5

Wat hebben we de afgelopen vier jaar gedaan?

Wat gaan we de komende 
vier jaar doen?
De 5 speerpunten uit ons verkiezingsprogramma.
Zie ons gehele verkiezingsprogramma op 
www.seniorenpartijdrv.nl
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Hieronder de vijf speerpunten uit ons verkiezingsprogramma.
Seniorenpartij De Ronde Venen staat voor vrijheid, 
gerechtigheid, verdraagzaamheid en een veilige 
gemeenschap. Wij zijn een lokale partij die de leefbaarheid 
voor iedereen wil verbeteren. Wij zijn een partij voor mensen 
die op een prettige manier oud willen worden. 

1. Seniorenbeleid
 Door de vergrijzing in onze gemeente vindt de 

Seniorenpartij het van groot belang dat er in onze 
gemeente een goed Senioren beleidsplan wordt gemaakt 
waarin de knelpunten voor senioren benoemd worden, 
zodat adequate hulp kan worden geboden. 

2. Gezondheid en zorg
 Om te voorkomen dat alleenstaande ouderen in een 

isolement terecht komen en vereenzamen wil de 
Seniorenpartij dat er een mogelijkheid gecreeerd wordt 
om samen in groepsverband oud te worden, bv. Het 
Thuishuis of een Dikvoormekaarhuis of in alle kernen een 
klein apartementencomplex. 

3. Wonen
 Hoe meer seniorenwoningen er worden gebouwd, des te 

meer doorstroming zal er plaatsvinden. De Seniorenpartij 
heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de bouw 
van meer betaalbare seniorenwoningen in de kernen. Wij 
blijven ons ook in de toekomst inzetten voor voldoende 
seniorenwoningen. Om doorstroming te bevorderen moet 
er een goede regeling zijn om het aantrekkelijk te maken 
om te verhuizen naar een kleinere woning. 

4. Wijken en buurten
 Welzijn in de wijken wordt verbeterd door de aanwezigheid 

van de dorpshuizen in de kernen. Zij bieden 
ontmoetingsplekken om initiatieven en activiteiten te 
bevorderen. De Seniorenpartij wil dat deze dorpshuizen 
multifunctioneel zijn, dus ook een plek waar bv. de 
bibliotheek is gevestigd. Wij zijn tegen verdere 
bezuinigingen op de bibliotheek en willen dat het 
gemeentehuis in Mijdrecht een multifunctionele 
bestemming krijgt met bibliotheek en ontmoetingsplek. 

5. Veiligheid
 Iedere inwoner moet zich veilig over straat kunnen 

bewegen. Er moet voldoende verlichting zijn in de avond- 
en nachturen. Daarbij moet de publieke ruimte goed 
worden onderhouden. Er moet ook op overtredingen die 
de veiligheid in de Ronde Venen in gevaar brengen worden 
gehandhaafd. Kleine criminaliteit heeft vaak een grote 
impact op onze inwoners. Een wijkagent moet weer 
zichtbaar zijn en een aanspreekpunt in de wijk worden.

Dit zijn slechts een paar punten uit ons verkiezingsprogramma. 
Wilt u meer willen weten over onze partij, of over onze 
plannen dan kunt u ons vinden op: 

www.seniorenpartijdrv.nl 
info@seniorenpartijdrv.nl

SENIORENPARTIJ DRV - LIJST 5

Wat gaan we de komende vier jaar doen?

Wat gaan we de komende 
vier jaar doen?
De 5 speerpunten uit ons verkiezingsprogramma.
Zie ons gehele verkiezingsprogramma op 
www.seniorenpartijdrv.nl
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De PvdA/GroenLinks-lijst is heel divers; jong en 
oud, man en vrouw. Wie zijn het, en wat willen 
ze gaan doen in de gemeenteraad? We spreken 
Pieter Kroon, de lijsttrekker. En maken kennis 
met drie nieuwe kandidaten: Monique Prins (39), 
Wim Verbree (65) en Matthijs van Bemmel (18). 

Matthijs, je bent hartstikke jong, 
waarom wil je vergadertijger worden? 
Als ik die vergaderingen zie, gaat het over andere 
dingen dan waar mijn generatie mee bezig is. 
Wij hebben als perspectief de lange termijn. Wat 
nu besproken wordt, is de begroting voor komend 
jaar. Maar ik wil ervoor 
te zorgen dat we over 
10 en 20 jaar er beter 
uitkomen. Dus energie-
transitie en klimaat zijn 
voor mij belangrijk, 
maar ook de wooncrisis. 
Om hier te wonen moet 
ik een huis kopen van vier ton of meer. Hoe dan? 
Zo stappen we ons volwassen leven in, met ook 
nog een studieschuld achter ons aan. Ik ben 
degene die het echt ervaart, dus laat mij maar 
het vonkje zijn waarmee het gesprek kan starten.

Nog een nieuwkomer op de lijst is Monique.
Al jaren lees ik het lokale nieuws uit interesse en 
om te weten wat er speelt. En bij een info-avond 
over het werk in de raad dacht ik ’daar herken ik 
me helemaal in’. Ik heb een bestuursrecht-
achtergrond, leuk om dat in de praktijk vorm te 

geven. Vanuit de raad ben je de spil tussen burgers 
en bestuur. Ik werk op een school en ik praat veel 
met mensen op straat, ik hoor waar mensen 
tegenaan lopen. Als raadslid kan ik een luisterend 
oor bieden, en helpen met oplossingen bedenken. 
Het is voor mij echt belangrijk om iets voor m’n 
medemens te doen.

Wim, je loopt al langer mee, 
maar nieuw als raadslid
Ja, ik denk wel eens terug naar m’n eigen jeugd 
en denk dan ‘waarom leren we niet meer van het 
verleden?’. Bijvoorbeeld dat er onvoldoende 
woningen zijn, dat was toen zo en nu weer. We 
leven in de waan van de dag en moeten veel meer 
naar de lange termijn 
kijken. Neem de zorg; 
jeugdzorg is nodig om 
jongeren goed volwassen 
te laten worden. En 
ouderenzorg helpt 
mensen om goed oud 
te kunnen worden en 
zijn. Monique valt bij: ja, jeugdzorg heeft echt 
aandacht nodig, de wachtlijsten kunnen toch niet? 

Ik hoor heel veel gedrevenheid bij jullie
Wim: Ja, uit de grond van m’n hart; ik wil raadslid 
worden voor de samenleving, met geen enkel 
persoonlijk belang. Heb het nooit naar m’n zin 
gehad op lagere school. Waarom niet, vroeg ik 
me laatst af. Omdat er klassenverschil was op die 

school. Dat was toen, 
maar dat klassenverschil 
is er nog steeds. Wat 
kan je doen om samen-
leving beter te krijgen, 
dat is waar ik voor sta. 
Al scheelt Matthijs vele 
jaren met Wim, hij 

herkent het helemaal: als PvdA/GroenLinks staan 
we voor solidariteit, sociaal zijn met elkaar. Waar 
iedereen een plekje krijgt. 

Wat móet in het collegeprogramma?
Wim: burgers moeten meer betrokken worden 
bij alles wat de gemeente doet, bij het wel en 
wee van de gemeente. Dat is méer dan of iemand 
een stukje groen wel of niet voor de deur krijgt. 
Je zou zelfs je hele begroting kunnen bespreken. 
Mensen gaan echt niet alleen voor zichzelf, 
iedereen snapt dat je nooit helemaal je zin kan 

krijgen. Ga in gesprek en er komen zaken boven 
waarvan je als gemeente denkt: ‘hé, goed idee!’. 
Monique wil in het Collegeprogramma meer 
aandacht voor veiligheid: Bij mij in Vinkeveen 
zie ik gevaarlijke situaties bij de scholen. Wat 
gaat helpen zijn zebrapaden en 30 km invoeren 
in de hele gemeente. En klimaatneutraal is voor 
mij belangrijk. Wat Wim zegt, per wijk met mensen 
in gesprek gaan hoe ze denken over duurzaamheid. 
Er zijn bijvoorbeeld zó weinig huizen met 
zonnepanelen. Daar is echt nog wat te halen. 

Waar gaan jullie straks tegenop zien?
Matthijs: poeh, die vergadertijd. Ik ben voorstander 
van theekransen bij de thee en vergaderen bij 

de vergadertafel. Spendeer 
maar de helft aan de 
vergaderzaal en de 
andere helft aan contact 
met mensen. Monique 
herkent het: Vroeger 
was ik snel ongeduldig, 
dus beetje consequent 

vergaderen is wel �jn. Ik hou van voortgang. En 
als iemand niet constructief is? Benoemen. Ik 
ben hard op de zaak, maar zacht op de mens. Ik 
vind het belangrijk dat we elkaar in onze waarde 
laten. Wim: Ach, er kunnen momenten zijn waarbij 
het minder leuk is, bijvoorbeeld als iemand op 
de man gaat spelen. Maar dan denk ik: het was 
maar een raadsvergadering. Even relativeren, 
dat kan ik wel redelijk. Matthijs kan nog wel eens 
boos worden: bij een bijeenkomst over de bijstand 
sprak men over ‘klanten managen en alsof het 
heel erg leuk is om in de bijstand te zitten. Nou 
die mindset klikt echt niet met mij. We moeten 
mensen als mensen behandelen, niet als klanten.

Nog iemand wethouder-ambities?
Ze moeten allemaal lachen, nee hoor! Wim: Maar 
we moeten zeker deelnemen aan het college: je 
moet altijd water bij de wijn doen, maar je haalt 
meer punten binnen als je in het college zit dan 
als je niet meedoet. Als we vijf of zes zetels halen, 
dan is dat ook een stuk makkelijker. Dat zou echt 
heel mooi zijn.

Maak kennis met PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

Lijsttrekker Pieter Kroon (links) met 
Ernst Schreurs (nr 2).

Greetje de Haan, onze nr 6, wil in Mijdrecht 
een plek voor kunst en cultuur, waar jongeren 
en ouderen samen kunnen komen. Ook zegt ze: 
“Ik kies voor met respect omgaan en opkomen 
voor de zwakkeren.”

De top-7 kandidaten. vlnr: Lonneke Hegeman (nr 7), Matthijs van Bemmel (nr 5), Greetje de Haan (nr 6), Pieter Kroon (lijsttrekker), 
Monique Prins (nr 3), Ernst Schreurs (nr 2) en Wim Verbree (nr 4).

Nieuwkomers Wim Verbree, Monique Prins en 
Matthijs van Bemmel.

Pieter: Wat lokale politiek zo leuk maakt 
zijn de concrete onderwerpen. Dat je ertoe 
doet; ik kan in de raad het verschil maken, 
je krijgt iets voor elkaar. Stem geven aan 
de meningen van bewoners, dat is mooi 
om te doen.

Hoe stelt PvdA/GroenLinks 
zich op in de raad?
We houden ervan om een inhoudelijk en 
goed onderbouwd plan te maken wat echt 
werkt. Voor kleine dingen, zoals een 
watertappunt, tot aan de grote onderwerpen 
zoals de wooncrisis en klimaatcrisis.

En we zijn niet bang om duidelijk te zijn. 
Om bijvoorbeeld windmolens op voorhand 
uit te sluiten -zoals de raad nu heeft 
gedaan- is dom, dan haal je het nooit om 
in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dus wij 
komen met een realistische aanpak: samen 
met bewoners bekijken hoe het wél kan. 
We zoeken de initiatieven van mensen op 
en met dat draagvlak kan je mooie projecten 
realiseren. En ik zie kansen om schone 
energie op te wekken en daarmee lokaal 
geld te verdienen. Dan kan je voorzieningen 
overeind houden die anders zouden 
verdwijnen. 

Er valt dus wat te kiezen?
Zeker, daarom ook onze leus: durf te kiezen! 
Het is een oproep aan iedereen; gá naar 
die stembus. En het laat zien dat wij keuzes 
durven te maken die nodig zijn. Om de 
klimaatcrisis aan te pakken, goede zorg te 
leveren, woningbouw mogelijk te maken. 
Zo moet het percentage sociale woningbouw 
omhoog naar 50%, als we ergens gaan 
bouwen. Andere partijen durven dat niet 
aan, terwijl er wel behoefte is aan betaalbaar 
wonen. PvdA/GroenLinks durft die keuze 
te maken. 

En net vertelde ik al, wij durven het aan 
om over windmolens in gesprek te gaan. 
We hebben het oog op de lange termijn. 
PvdA/GroenLinks maakt de keuzes helder, 
kijk maar op het derondevenen.kieskompas.
nl, dan zie je het zelf! 

Vind je het spannend worden 
bij de verkiezingen?
We doen het goed en ik merk dat er veel 
vertrouwen is in onze aanpak. Dus vijf/zes 
zetels zou een mooi resultaat zijn. En liefst 
worden we de grootste partij, om de leiding 
te nemen richting het nieuwe college. Het 
is nu aan de kiezers. PvdA/GroenLinks heeft 
de beste plannen, durf te kiezen!

Interviews door Vera Dalm

Altijd als ik anderen zie vergaderen, 
gaat het over andere dingen 

dan waar mijn generatie 
mee bezig is.

We houden ervan om een inhoudelijk 
en goed onderbouwd plan te maken 

wat echt werkt, maar we zijn niet 
bang ergens tegenin te gaan.

LIJSTREKKER PIETER KROON (32) 

IS AL ZES JAAR RAADSLID. 
WAT MAAKT HET ZO LEUK? 
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Dat loopt als een rode draad door ons verkie-
zingsprogramma heen en daarom zal de Chris-
tenUnie-SGP in de komende raadsperiode 
telkens deze vraag stellen: 

Hoe zijn de inwoners hierbij betrokken, 
geholpen en over geïnformeerd?

Ook in De Ronde Venen merken we teleurstel-
ling in de samenleving en in de overheid. 
Mensen voelen zich niet altijd begrepen, niet 
gezien en soms zelfs helemaal klemgezet. Daar-
naast spelen zorgen rondom een tekort aan 
betaalbare woningen, de impact van de ener-
gietransitie en de zorg voor onze ouders of 
grootouders een belangrijke rol waarbij we veel 
kritiek op de overheid horen die zich (soms) 
bureaucratisch, afstandelijk en uit de hoogte 
gedraagt. Daarom hebben we een barmhartige 
overheid nodig die ruimte laat voor initiatief, 
die luistert, die transparant is die goed commu-
niceert en die oplossingsgericht is.

Een barmhartige overheid
De titel van ons verkiezingsprogramma is 
“Naar een barmhartige overheid”. Daarmee 
spreken we uit dat de inwoner er niet is voor 
de overheid, maar juist andersom: de overheid 
is er ten dienste van de inwoners, van u! Dat 
betekent een grondhouding van vertrouwen, 
luisteren, meedenken en waar mogelijk 
meegaan. Dat betekent ook dat soms gekozen 
wordt voor een creatieve oplossing die niet 
helemaal past binnen de regels omdat die 
oplossing voor alle partijen beter is. Daarnaast 
zal altijd kritische gekeken moeten worden 
naar de regeldruk en de eenvoud van de 
regels in verordeningen en uitvoeringsregels. 
Dat brengt ons tot het voorstel van een 
gemeentelijke ombudsman. Een onafhankelijk 
persoon waar u als burger terecht kunt als u 
vindt dat de overheid u tekort doet. Op deze 
laagdrempelige manier hopen we dat zaken 
sneller en beter opgelost kunnen worden en 
onnodig leed voorkomen kan worden.
Ondanks de grote �nanciële uitdagingen 
presenteren we ons verkiezingsprogramma, 
vol plannen voor De Ronde Venen, dat laat 
zien dat de ChristenUnie-SGP wil bouwen aan 
een samenleving waarin aandacht is voor wat 
echt telt. Dat leidt soms tot compromissen die 

niet iedereen blij maakt, maar die dan wel 
uitgelegd kunnen worden.

Kernpunten
Woningbouw 
De woningnood is niet eenvoudig op te lossen, 
daar zullen maatregelen van de landelijke en 
provinciale overheid voor nodig zijn. Als 
gemeente moeten we met een breed pakket 
aan maatregelen proberen ons steentje bij te 
dragen. Als ChristenUnie-SGP hebben we daar 
de afgelopen jaren diverse voorstellen voor 
gedaan zoals het woonplan tijdelijke huisves-
ting en de instrumentenko�er. Omdat de 
provincie ons beperkt in de bouwlocaties (rode 
contour) zal de gemeente moeten werken aan 
een plan waarbij woningbouw wordt gecombi-
neerd met natuurontwikkeling en bereikbaar-
heid. Een dergelijke ontwikkeling (met o.a. 
extra bomen en bosschages) biedt ook voor-
delen met betrekking tot bijvoorbeeld de 
CO2-reductie en de recreatiemogelijkheden.

Omgevingswet
Dit is niet het meest aansprekende onderwerp, 
maar wel van direct belang voor de wijze 
waarop onze gemeente er over 5, 10 of 20 jaar 
uitziet. Een ingrijpende wet, die ook veel 
invloed heeft op de rol van de gemeenteraad 
en op de wijze waarop inwoners daarin deel-
nemen. Omdat nog veel onduidelijk is, willen 
we daar kort op de bal zitten met een perma-
nente werkgroep en vooral veel aandacht 
geven aan deelname van alle betrokkenen en 
omwonenden bij (bouw)initiatieven. De Chris-
tenUnie-SGP wil de kwaliteit van het buitenge-
bied behouden. We zien kansen voor herver-
deling (ruilverkaveling) met een gedeeltelijke 
omzetting naar natuur (op die plekken waar 
het toch al lastig boeren is) en het mogelijk 
maken van kleinschalige woonvoorzieningen.

Energietransitie
Voor de lange termijn is de energietransitie 
wellicht de grootste uitdaging. Helaas heeft de 
gemeenteraad duurzame energie via wind 
feitelijk op slot gegooid; de ChristenUnie-SGP 
wil hier toch ruimte voor blijven bieden. 
Verder willen we voorzichtig zijn in het 
afbouwen van het bestaande gasnetwerk, 
omdat we dit in de toekomst voor biogas of 

waterstof wellicht nog nodig hebben. Daarbij 
is het van belang dat de inwoners die stappen 
willen zetten en nu verzanden in het doolhof 
van mogelijkheden, alternatieven en �nancie-
ringsvormen / subsidies daarbij adequaat 
geholpen worden. Een energieloket zoals we 
nu kennen is daarbij niet afdoende; meer 
ondersteuning, begeleiding en ontzorgen in 
combinatie met slimme �nancieringsconstruc-
ties is onmisbaar. Het is de taak van de 
gemeente om de energietransitie voor 
iedereen bereikbaar te maken.

Zorg
We zien dat er steeds meer een beroep gedaan 
wordt op jeugdhulp en ondersteuning. Met 
betrekking tot de jeugdhulp willen we nadruk-
kelijker kijken naar achterliggende oorzaken 
om daar preventief beleid op te zetten. Voor-
komen is immers veel beter dan genezen. Die 
analyse is in de achterliggende jaren onvol-
doende gedaan ondanks onze voorstellen. De 
stijgende vraag naar ondersteunende voorzie-
ningen heeft veel te maken met de vergrijzing. 
Dat is een demogra�sche ontwikkeling waar 
we niets aan kunnen doen, maar door middel 
van passende huisvesting, een goed vrijwilli-
gersnetwerk en slim hergebruik van beschik-
baar gestelde hulpmiddelen kunnen we aan 
kostenbeheersing doen, zonder dat dit ten 
koste gaat van de kwaliteit. 

Gemeente�nanciën
Hoewel de begroting voor de periode 2022-
2025 meerjarig sluitend is, zien we tegelijk dat 
er een groot beslag op onze reserves wordt 
gedaan. Dat wordt nu deels gecompenseerd 
door extra geld van de landelijke overheid, 
maar er is ook een grote investeringsbehoefte 
door achterstallig onderhoud. We blijven 
scherp letten op nut en planning van investe-
ringen en de bijdragen door gebruikers van 
voorzieningen. 

ChristenUnie-SGP wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: 
Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van 
De Ronde Venen, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schep-
ping. Daarbij willen we naar een overheid die dienstbaar is en goed communiceert, een 
overheid die écht luistert naar de inwoners en samen met die inwoners tot oplossingen 
komt. Wij gaan voor een barmhartige overheid.

En verder
Naast deze grote thema’s benoemen we 
ook een groot aantal andere voor-
stellen. Een beknopte greep uit ons 
programma: 

Als onderdeel van het gezondheids-
beleid veel meer aandacht voor voor-
lichting over bv alcohol en drugs. 

Een bijstandsbeleid vanuit 
vertrouwen en de menselijke maat 
waar mensen een fatsoenlijk inkomen 
hebben en zelf regie houden over 
hun leven. 

De gemeente maakt twee jaarlijks, in 
overleg met de ondernemersvereni-
gingen, een “economische agenda” 
waarin de knelpunten en gewenste 
maatregelen worden benoemd. 

Vluchtelingen wordt maatwerk 
geboden om een opleiding te volgen, 
een leerwerktraject te doen of stage 
te lopen. Binnen de nieuwe inburge-
ringswet zijn hiervoor voldoende 
mogelijkheden. 

De ChristenUnie-SGP wil een inventa-
risatie van de omvang van de cultuur-
sector in onze gemeente en de 
behoefte aan ondersteuning. We 
bepleiten ook een lokaal 
cultuurfonds. 

Investeren in aanplanting die niet 
alleen goed is voor de bio-diversiteit, 
maar ook onderhoudsarm is. Meer 
vaste planten op rotondes en perken. 
Meer struiken en bomen. 

Bij renovatie van wegen in het 
buitengebied, waar een relatief hoge 
auto-druk bestaat, deze �etsveiliger 
te maken met vrij-liggende �ets-
paden of rode �etsstroken. Bij reno-
vatie van wegen, voet- en �etspaden 
moet altijd vooraf afstemming zijn 
met gehandicaptenorganisaties.

De ChristenUnie-SGP wil wil woon-
lasten onder het landelijk gemid-
delde houden. Wel willen we scherp 
letten op tekorten in de voorzie-
ningen voor riolering en afvalverwer-
king en de stand van de algemene 
reserve, zeker met het oog op de 
geplande grote investeringen. We zijn 
voorstander van het afscha�en van 
de ouderwetse hondenbelasting en 
willen dat verwerken in de normale 
OZB tarieven.

CHRISTENUNIE-SGP; 
VOOR EEN OVERHEID 
DIE LUISTERT
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Wim 
Stam#stemStam

VOOR EEN OVERHEID 
DIE LUISTERT

• Ombudsman voor iedereen die zich niet gehoord voelt

• Woningnood aanpakken met creatieve oplossingen

• Energietransitie haalbaar en betaalbaar voor iedereen

• Jeugdzorg verbeteren, ouderenzorg versterken

• Veiliger verkeer voor auto, f iets en voetganger en 
beter OV

• Legakkers in de Vinkeveense Plassen: verantwoord 
bouwen en duurzaam beheren

• Investeren in verbinding onderwijs en arbeidsmarkt
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Gemeenteraadsverkiezingen
14*, 15* en 16 maart 2022

*Op deze dagen alleen stemmen in 4 stembureaus

Meer weten? Kijk op www.derondevenen.nl

Weet u al 
wat u stemt?

Burgemeester Maarten Divendal:

‘Stemmen heeft ook 
met gevoel te maken’
Op woensdag 16 jaar zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. Burgemeester 
Maarten Divendal hoopt op veel én 
op veel bewust uitgebrachte stemmen. 
“Iedereen voelt zich toch betrokken 
bij de eigen leefomgeving? Dan is 
het toch niet te veel gevraagd om je te verdiepen in de 
partijen en de mensen die mogelijk de komende vier jaar 
beslissen over jouw omgeving?”

Laten we bij de aanloop naar de verkiezingen beginnen. 
Wat is uw rol in de voorbereidingen? 
“Ik ben voorzitter van het Centraal Stembureau. Dat ziet erop 
toe dat de procedures voor de verkiezingen goed verlopen. 
Er gelden heel veel regels. Je kunt bijvoorbeeld meedoen 
onder de naam van een landelijke partij, maar daar moet je 
toestemming voor hebben. Voor partijen die voor het eerst 
meedoen, geldt dat ze ondersteuningsverklaringen moeten 
hebben. De namen van de kandidaten moeten allemaal 100 
procent kloppen. In De Ronde Venen doen 169 kandidaten 
van 8 partijen mee. Je wilt niet dat kiezers kunnen stemmen 
op iemand die formeel niet bestaat, omdat de naam op de 
kieslijst niet goed gespeld is. En zo kan ik nog wel even door-
gaan.”

Dat klinkt heel bureaucratisch.
“Het lijken misschien kleinigheden, maar de gevolgen kunnen 
groot zijn. Je wilt niet de gemeente zijn waar ineens een 
partij buitenspel staat, omdat in de voorbereidingen iets niet 
goed verlopen is. Dat gebeurt altijd wel ergens in een Neder-
landse gemeente. Zo’n fout beïnvloedt natuurlijk het demo-
cratisch proces. Het is ons gelukkig altijd gelukt om in het 
voortraject de fouten af te vangen. Waar ik verder intensief 
bij betrokken ben, is de hele organisatie van de verkiezingen 
zelf. Inclusief de keuze om op maandag 14 en dinsdag 15 
maart in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis alvast één 
stembureau open te hebben. Op die manier willen we het 
stemmen spreiden.”

En op dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Wacht u 
dan rustig thuis of op het gemeentehuis de uitslagen af?
“Nee hoor, ik ga altijd even langs alle stembureaus om te 
kijken hoe het daar gaat en een praatje te maken. Ik vind dat 
leuk om te doen en ik merk dat kiezers het ook leuk vinden 
als de burgemeester langskomt. Met mooi weer ga ik op de 
fi ets. Dan zie ik ook veel plekken in de gemeente waar ik niet 
zo vaak kom. Het is voor mij een spannende dag, op verschil-
lende manieren. Ik voel een soort plaatsvervangende span-
ning, omdat ik in het verleden ook aan de gemeenteraads-
verkiezingen in Haarlem en Heemstede heb deelgenomen. 
Het is natuurlijk ook de spanning van: Wat zal de uitslag 
worden? Zijn er grote veranderingen op komst? Welke partijen 
gaan het de komende vier jaar doen? Met welke wethouders 
ga ik in het college zitten? En natuurlijk het opkomstpercen-
tage.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 4 jaar geleden stemde 
ruim 60 procent van de Rondeveense kiesgerechtigden. 
Waar hoopt u nu op?
“In ieder geval hoger, maar ik ga hier geen cijfers noemen. 
Wat ik belangrijk vind: Lukt het ons om de mensen ervan te 
overtuigen dat het hier écht om iets gaat? Ik probeer altijd 
inwoners te stimuleren om te stemmen. Aan mensen die bij 
de verkiezingen thuis willen blijven, probeer ik uit te leggen 
dat de gemeente over enorm veel dingen gaat. We zorgen – 
samen met politie en brandweer – voor veiligheid; samen 
met de woningbouwvereniging zorgen we voor betaalbare 
woningen; samen met natuur- en milieuorganisaties voor 
natuur die tot zijn recht komt, en samen met het welzijns-
werk voor ouderen- en jongerenvoorzieningen. Hóe dat in 
onze gemeente gebeurt, daar hebben de inwoners via hun 
stemrecht rechtstreeks invloed op. Want zij bepalen welke 
partijen het gaan doen.”

Sommige mensen stemmen niet, omdat ze niet goed 
weten welke partij ze moeten kiezen.
“Mijn vraag is dan: Is het dan de moeite waard om erachter 
te komen of je het wel kunt weten? Het gaat om je eigen leef-
omgeving. Er zijn mensen die een hoop dingen vanzelfspre-
kend vinden: dat de kinderen naar een betaalbare sportclub 
kunnen, dat het huisvuil wordt opgehaald, dat de straatver-
lichting brandt... Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Dat 
komt mede doordat anderen tijd en geld hebben geïnves-
teerd in de lokale samenleving. Iedereen voelt zich toch 
betrokken bij de eigen leefomgeving? Dan is het toch niet te 
veel gevraagd om je te verdiepen in de partijen en de mensen 
die mogelijk de komende vier jaar beslissen over jouw omge-
ving?”

Hoe kunnen mensen zich verdiepen in de partijen?
“Het Kieskompas is een hele goede manier. Nadat mensen 
over 30 lokale standpunten hun mening hebben gegeven, 
kunnen ze lezen welke partijen het dichtste bij hen staan. Het 
kost niet veel tijd en het is heel gemakkelijk om te doen. Het 
verkiezingsdebat op 7 maart dat RTV De Ronde Venen uitzendt, 
helpt ook bij het maken van een keuze. Dan zijn er nog de 
websites van de partijen met hun standpunten. Maar het is 
niet alleen een rationeel besluit. Welke partij en welke persoon 
spreken jou aan? Heb je het gevoel dat iemand met de goede 
intentie en in de lijn van jouw wensen zijn of haar werk zal 
doen? Stemmen heeft ook met gevoel te maken.”

Gemeentesecretaris Ruud Kleijnen:

‘Niet stemmen is een 
stem op degene die je 
niet aan het roer wil’

Tien maanden geleden maakte Ruud 
Kleijnen de overstap van Maastricht 
naar De Ronde Venen. In de hoofd-
stad van de provincie Limburg was 
hij gemeentesecretaris/algemeen directeur. Dezelfde functie 
vervult hij nu in het gemeentehuis in Mijdrecht. ,,De over-
stap was groot, het was even wennen, maar De Ronde Venen 
bevalt me prima.’’

Kleijnen (56) heeft een lange staat van dienst bij de gemeen-
telijke overheid. Ruim 30 jaar geleden begon hij bij de 
gemeente Gemert op de afdeling P&O. Daarna vervulde hij 
verschillende functies bij diverse gemeenten. Zo was hij 
onder andere manager Bedrijfsvoering in Zaltbommel en 
gemeentesecretaris bij de gemeenten Montfoort, Veghel, 
Roosendaal en Maastricht. 

Waarom de overstap naar De Ronde Venen?
,,Ik wilde weer graag op een plek werken centraler in het 
land. Daarnaast vind ik het interessant om bij te dragen aan 
de verbetering van een organisatie, om een organisatie beter 
te laten functioneren. En het is natuurlijk niet vervelend als 
je de meeste collega’s waarmee je werkt ook kent. De functie 
van gemeentesecretaris in een gemeente van meer dan 100 
duizend inwoners is echt anders dan in een gemeente als 
De Ronde Venen. Je bent hier bijvoorbeeld veel meer betrokken 
bij de inhoud.’’

En dan nu meteen verkiezingen. Is dat een 
spannende periode voor een gemeentesecretaris?
,,Voor sommige collega’s is het spannend. Die willen heel 
graag weten wie de nieuwe portefeuillehouder wordt, daar 
gaan ze 4 jaar mee samenwerken. Ik heb zelf dat gevoel van 
spanning na 32 jaar niet meer. Er komt een aantal nieuwe 
bestuurders en er komen nieuwe uitdagingen en oplos-
singen. Dat geeft kans om nieuwe of andere afspraken te 
maken. Dat is leven in een organisatie, er zijn altijd dingen 
die anders moeten, die we aan moeten passen aan de veran-
derende eisen van de omgeving. Ik vind er niks mis mee dat 
er een nieuwe wind gaat waaien. Een nieuwe wind kan ook 
een frisse wind zijn.’’

Welke rol vervult de gemeentesecretaris bij de verkiezingen?
,,Op dit moment treffen we als gemeente een aantal voor-
bereidingen om de bestuurswissel soepel te laten verlopen. 
We maken bijvoorbeeld een overdrachtsdocument met daarin 
alle relevante informatie voor de nieuwe gemeenteraad en 
het nieuwe college. Daarnaast komt er een inwerkprogramma 
voor het nieuwe college, alhoewel we nu natuurlijk nog niet 
weten of en zo ja welke nieuwe wethouders we krijgen. Een 
van mijn hoofdtaken is de ambitie van het bestuur en de 
capaciteit van de organisatie op elkaar af te stemmen. Dat 
is belangrijk bij het opstellen van het nieuwe coalitieakkoord, 
kunnen we alles leveren wat wordt gevraagd? Soms bete-
kent het temperen, soms moet de organisatie een tandje bij 
zetten. Een ommezwaai van beleid kan soms niet met de 
snelheid die het bestuur wil. Daar ligt dan een taak voor mij 
om het gesprek met het bestuur te voeren om duidelijk te 
maken: dit kunnen we doen, maar dit gaat echt niet lukken.’’

En op de dag van de verkiezingen zelf?
,,Mijn rol is dan beperkt. Meestal maak ik een rondje langs 
de stembureaus met de burgemeester, dat zullen we ook dit 
jaar doen. Al het werk wordt gedaan door de collega’s van 
Burgerzaken en de mensen die op de stembureaus zitten. Ik 
heb wel eens een enkele keer meegeteld, dat kwam omdat 
ze tellers tekort hadden. Collega’s zijn tot diep in de nacht 
bezig, ik vind dat ik er dan ook wel even mag zijn.’’

Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun 
stem uitbrengen?
,,Je hoeft niet te stemmen, maar je ontneemt jezelf dan ook 
het recht om vervolgens 4 jaar te klagen. De gemeente gaat 
over wonen, werken, je leefomgeving. Als je daar een mening 
over hebt, dan is het ook belangrijk dat je gaat stemmen. Je 
kunt dan invloed uitoefenen met je stem. Niet stemmen is 
altijd een stem op degene die je niet aan het roer wil hebben. 
Ja, ik vind het belangrijk om te gaan stemmen.’’

En daarna 4 jaar wachten voordat je weer je stem mag 
laten horen?
Nee hoor, je kan de politiek de hele tijd volgen en in gesprek 
gaan met raadsleden of bestuurders over zaken die je aan 
het hart gaan. Mensen die 4 jaar niets van zich laten horen 
zullen wel tevreden zijn, we hoeven ons niet met 45 duizend 
inwoners overal mee te bemoeien, maar helemaal niets doen 
is het andere uiterste. Het gaat bij de verkiezingen over de 
vraag: wat voor gemeente willen we zijn? Welke voorzie-
ningen zijn er en wat hebben we daar voor over? Hoe gaan 
we om met armoede? Welke zorg bieden we en wat doen 
we met wonen? Daar heb je als gemeente veel over te zeggen. 
Als je daar iets van vindt en invloed wilt uitoefenen, dan is 
het verstandig je er in te verdiepen en je stem uit te brengen.’’

Interim-griffi er Will van der Vlies:

’16 maart is een leuke 
en spannende dag’
Op 14, 15 en 16 maart kunnen inwo-
ners hun stem uitbrengen voor de 
nieuwe gemeenteraad. De nieuwe 
raad wordt 30 maart geïnstalleerd, 
de dag ervoor wordt afscheid 
genomen van de oude raad. Belang-
rijke taak de komende tijd voor interim-griffi er Will van der 
Vlies is ervoor te zorgen dat de nieuwe raadsleden ‘goed 
landen’. Voor haar breekt een ‘leuke en spannende periode’ 
aan. 

Will van der Vlies werkt nog maar kort in De Ronde Venen. 
In de raadsvergadering van januari werd ze offi cieel benoemd 
in haar functie als opvolger van Martin de Graaf. Ze is nieuw 
in de gemeente, maar de functie van griffi er vervulde ze de 
afgelopen jaren bij verschillende gemeenten. ,,Naast het 
organiseren van de vergaderingen is de kern van het werk 
van de griffi er het ondersteunen en adviseren van de hele 
gemeenteraad, de fracties, individuele raadsleden en ook 
de burgemeester als voorzitter van de raad. Dat doe ik onaf-
hankelijk. Ik adviseer partijen aan de linkerkant even goed 
als partijen aan de rechterkant.’’

Brengen de verkiezingen extra werk met zich mee 
voor de griffi er?
,,Dat valt voorafgaand aan de verkiezingen wel mee. Een van 
de dingen die we organiseren is het Kieskompas. Kiezers 
kunnen daarin hun mening geven over 30 stellingen. Als ze 
die hebben ingevuld, komt de partij naar boven die het dichtst 
bij hun mening staat. De verkiezingen zelf zijn voor de griffi e 
wel spannend. De baas van de griffi e is de gemeenteraad, 
dus in feite krijgen we elke 4 jaar een nieuwe baas. De raad 
is zich daar niet altijd even van bewust. Omdat de samen-
stelling van de raad verandert, krijg je ook andere wensen 
en veranderen aandachtspunten. Dat heeft gevolgen voor 
het werk van de griffi e.’’

Op 30 maart zit er een nieuwe gemeenteraad. En dan?
,,De griffi e denkt van tevoren goed na over hoe we er voor 
kunnen zorgen dat de raadsleden meteen goed hun werk 
kunnen doen. Hoe kunnen we ze het best van dienst zijn en 
zorgen we voor een goede landing? Met alle raadsleden heb 
ik een individueel gesprek. Daarin staat de vraag centraal: 
Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen? Zo raken 
ze bekend met de griffi er en de griffi e en weten ze waarvoor 
ze bij ons terecht kunnen. Het is belangrijk dat ze ons snel 
kunnen vinden en antwoorden krijgen. Ik neem de nieuwe 
raadsleden dan onder andere mee in de wijze waarop er in 
De Ronde Venen wordt vergaderd en maak ze wegwijs in het 
raadsinformatiesysteem waarin ze alle stukken kunnen vinden. 
We maken een tocht door de hele gemeente om ze projecten 
en ontwikkelingen te laten zien. De laatste twee jaar is er 
veel digitaal vergaderd en is de raad er nauwelijks op uit 
geweest. De start van de nieuwe raad is een goede gelegen-
heid om naar buiten te gaan. Dat geeft de mogelijkheid als 
raad gezamenlijk een visie op de gemeente te ontwikkelen.’’

Direct na de uitslag op 16 maart beginnen de 
onderhandelingen over het nieuwe college. 
Wat is de rol van de griffi er daarin?
,,De partij die na de verkiezingen de meeste stemmen heeft 
gekregen neemt het voortouw en voert gesprekken met alle 
partijen om te kijken welke partijen een college willen vormen. 
De griffi er faciliteert die gesprekken, regelt de locatie en legt 
afspraken vast. Daarna gaan de partijen die samen een coalitie 
willen vormen met elkaar in gesprek over het nieuwe coali-
tieakkoord en de vorming van het nieuwe college.’’ ,,De 
komende periode voer ik samen met de burgemeester 
gesprekken met alle lijsttrekkers om te kijken wat nodig is. 
Soms wordt een informateur benoemd die de eerste gesprekken 
na de verkiezingen doet en onderzoekt welke partijen het 
best een coalitie kunnen vormen. Het benoemen van een 
informateur is niet nodig, daar staat niets over in de gemeen-
tewet. Hoe het proces door een gemeente wordt ingevuld 
is vormvrij en hangt af van de couleur locale.’’

Kiezers vinden het bepalen van hun keuze soms lastig. 
Wat kunnen ze doen om hun gedachten te vormen?
,,Kieskompas is een heel handig hulpmiddel, dat zou ik zeker 
willen aanraden. Daarnaast is er op 7 maart een verkiezings-
debat dat door RTV Ronde Venen wordt uitgezonden en 
waaraan alle lijsttrekkers deelnemen. Het debat staat onder 
leiding van Patrick Lodiers en begint om 19.30 uur. Daarnaast 
kun je op de websites van de partijen kijken, daar vind je hun 
verkiezingsprogramma’s.’’

Breekt met de verkiezingen een spannende tijd aan?
,,Ja, 16 maart vind ik een leuke en spannende dag. Het is 
spannend wie de nieuwe baas wordt van de griffi e en leuk 
om er voor te zorgen de raad zo goed mogelijk te laten starten. 
Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Het is 
de dag van de lokale democratie. De gemeente gaat over 
belangrijke geldstromen en is betrokken bij veel van wat er 
in je leefomgeving gebeurt. Het is belangrijk daar je stem 
over te laten horen.’’



  Meer informatie?
T 020 - 333 5100
E ledenservice@amstelring.nl 
I www.amstelringledenservice.nl 

Kom bij
de club!

Nieuw voor alle leden:
Amstelring Ledendeals

Wij zorgen dat het kan!

Word lid en profiteer direct van de voordelen:

  Voordelige en gezellige dagtochten
  Korting bij theaters en culturele belevenissen
  Korting op cursussen, diensten (aan huis)
  Gratis krukken, looprekken en rollators lenen
  10% korting bij de thuiszorgwinkels van Medipoint
  Collectiviteitskorting bij VGZ, Zilveren Kruis, en Zorg en Zekerheid
  Korting op schadeverzekeringen bij Univé. Gratis cyberhulp

En nog veel meer

Veel leden maken gebruik van handige diensten, volgen 
interessante cursussen en ontmoeten elkaar tijdens dagtochten 
die wij volgens de RIVM-richtlijnen organiseren. Al 30.000 
huishoudens zijn aangesloten bij Amstelring Ledenservice.
Ook iets voor u?

Tot wel 70% korting
op producten voor thuis, 
uitstapjes en veel meer

Tijdelijke actie
Word nu lid en betaal tot
31 maart 2023 slechts € 10,-*
Deze actie loopt tot 31 maart 2022
*Het reguliere lidmaatschap kost € 22,- per jaar
voor het hele gezin

Gert van Hoef
- piano/orgel - 

DATUM
 Zaterdag 23 april

AANVANG
20.00 uur

ENTREE € 10.-

LOCATIE
Lichtbaken Rijsenhout,
Aalsmeerderweg 751

Rijsenhout

KAARTVERKOOP
zwaardvdjohan@

hotmail.com

Lichtbaken Rijsenhout,
Aalsmeerderweg 751

 Voorjaars Voorjaars
CONCERT

Te koop:
4 Notenhouten eethoekstoelen met 
nette sto�en zitting, totaal € 50,-. Tel. 
06-25550418
Gevraagd:
Oude spijkerbroeken, scheur/vlekje 
is niet erg.  max p.st. €1,- (Uithoorn). . 
Tel. 06-18082446
Te koop:
Sparta amazone moeder�ets mt 54 
3v met als nw polisport achter en 
Bobike voorzitje met windscherm 
€240,-. Tel. 06-27363677
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De Ronde Venen - Nu het normale 
leven weer zo goed als hersteld is, is 
de biljartcompetitie ook terug in het 
originele format, dat wil zeggen 4 
wedstrijden op een speelavond. Door 
een paar verrassende uitslagen lijkt 
de spanning weer helemaal terug, 
althans in de eerste divisie. In de 
tweede divisie overheerst de teleur-
stelling van de opzegging van 
Beddebeer, waardoor de stand uiter-
mate onoverzichtelijk is geworden. 
Waarop het bestuur van de Biljartfe-
deratie heeft besloten om na elke 
speelronde een aangepaste stand te 
publiceren op haar website.

Paar gevoelige tikken
De afgelopen week zijn bij 3 van de 4 
ontmoetingen een paar gevoelige 
tikken uitgedeeld. DIO kreeg een pak 
slaag van DenB Diensten, waarbij de 
winst van John Beets tegen Ray 
Kramer in 17 beurten het meest in 
het oog springt. Namens DIO hield 
Jan Koridon als enige de eer hoog 
tegen Peter Stam. Stieva/Stee-Inn 1 
(SSI1) haalde slechts 28 punten tegen 
een sterke De Merel/Richard’s-1 
(DMR1), waardoor SSI1 thans op de 
degradatieplek staat. Leo Schaap 
won nog namens SSI1, de DMR1 
spelers Bert Fokker, Walter van 
Kouwen en Kees Gri�oen maakten 
korte metten met hun tegenstan-
ders. De grootste verrassing kwam 
op naam van De Merel/Richard’s BV-3 
(DMR3) door koploper De Biljartma-
kers een gevoelige nederlaag van 
48-30 te bezorgen. Wim Berkelaar en 
Caty Jansen wonnen nog enigszins 
plichtmatig, Jeroen van Rijn kwam 
tegen Bart Dirks zeer sterk voor de 
dag met een partij in 22 beurten en 
een serie van 11. Bart kwam slechts 1 
carambole tekort voor een remise. 
Dorus van der Meer sloeg keihard toe 
door Bert Loogman in 16 beurten 
verslagen achter te laten met maar 4 
wedstrijdpunten. Door deze 
uitslagen is DMR1 koploper De 
Biljartmakers genaderd tot op 1 punt. 

Uitslagen 1e divisie
De Springbok 1 – Bar Adelhof 1: 

37-35. DIO – DenB Diensten/
Springbok: 32-43. Stieva/Stee-Inn 1 
- De Merel/Richard’s BV 1: 28-40. De 
Biljartmakers – De Merel/Richard’s BV 
3: 30-48. 

Bar Adelhof 2 virtueel leider
In de tweede divisie staan nu weke-
lijks 3 wedstrijden op het 
programma. De Kromme Mijdrecht 1 
(DKM1) en Cens verdeelden de 
punten door elk 2 wedstrijden te 
winnen. DKM1 hield er net 1 
wedstrijdpunt meer aan over (41-40). 
De Kromme Mijdrecht 2 (DKM2) 
speelde in De Merel tegen het 
tweede team van De Merel/Richard’s 
BV. Frans Versteeg kon niet op tegen 
Roos Aarsman, Eric van den Bosch 
won daarentegen wel zijn partij in 26 
beurten en David Schild zelfs in 23 
beurten. De kopmannen Jos Vermeij 
en Piet Best kwamen uit op een 
remise en ontvingen daarvoor elk 11 
wedstrijdpunten. De eindstand was 
met 40-36 in het voordeel van DKM2. 
Bar Adelhof 2 maakte gehakt van De 
Springbok 2 en wonnen alle partijen 
overtuigend, waarvan Hans Bak het 
meest. Naast dat hij samen met 
Dorus van der Meer (DMR3) de 
kortste partij van de week in 16 
beurten speelde, maakte hij ook nog 
eens de hoogste serie van de week 
(15 van 47 is 31,91%). Namens De 
Springbok 2 kon Willem Holla dicht 
in de buurt van tegenstander Jim van 
Zwieten blijven. Willem kwam slechts 
2 caramboles tekort. Zoals eerder 
aangegeven is de stand door het 
wegvallen van Beddebeer onover-
zichtelijk. Op de website van de 
Biljartfederatie wordt regelmatig een 
reëlere stand gepubliceerd op basis 
van het gemiddeld aantal wedstrijd-
punten per speelronde. Daarbij staat 
Bar Adelhof 2 virtueel aan kop 
gevolgd door Cens en de beide 
teams uit De Kromme Mijdrecht.

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 - Cens: 
41-40. De Merel/Richard’s BV 2 - De 
Kromme Mijdrecht 2: 36-40. Bar 
Adelhof 2 – De Springbok 2: 48-23.

Spanning in Biljartcompetitie

Amstelveen - Begin je net met de 
planning van jullie perfecte 
wedding? Dan wil je zeker alle prach-
tige trouwringen, locaties en trouw-
jurken niet missen. Tijdens de 
Wedding Fair op zondag 13 maart in 
Amstelveen krijg je informatie en 
inspiratie van trouwspecialisten en 
krijg je vakkundige antwoorden op al 
jouw vragen. Bij de beurzen van 
Wedding Fair ontvangen alle bruiden 
een goodiebag en het splinter-
nieuwe jaarboek van de Bride-to-be 
Weddingplanner vol met tips and 
tricks voor het plannen van de brui-

loft. Meer dan 200 pagina’s die je 
kunnen helpen met de voorberei-
ding voor jullie grote dag. Als kers op 
de taart krijgen alle kids een leuk 
cadeautje! 
De Wedding Fair op zondag 13 maart 
is van 10.30 tot 16.30 uur in de 
Emergohal aan Langs de Akker 3 in 
Amstelveen. De entree is gratis. Alle 
informatie is te vinden op de website: 
https://weddingfair.nl/trouwbeurzen 
trouwbeurs-amsterdam-amstelveen/ 
of volg het event op Facebook: 
https://www.facebook.com/
events/1104014873751919 

Wedding Fair in Amstelveen

nog steeds met haar vierjarige 
zoontje in het huis van haar ex-man, 
omdat zij nergens anders terecht 
kan. Ze is lichamelijk en geestelijk 
niet in staat om te werken, maar de 
gemeente en het UWV wijzen haar 
aanvraag om bijstand af. Haar 
verhaal is te zien in één van de a�e-
veringen van het programma. 

Ko�ezetapparaat
De familie Meiland heeft zich met 
hun deelname aan Chateau Bijstand 
ingezet voor de stichting Babys-
pullen. Ze probeerden zoveel moge-
lijk besties te werven en ze hebben 
ervoor gezorgd dat er een nieuw 
ko�ezetapparaat kwam voor de vrij-
willigers, want volgens Martien 
stamde die van hen nog uit het jaar 
kruik. Verder hebben ze de oude 
Volvo die ze voor het programma 
hadden aangeschaft, verkocht en de 
opbrengst, 750 euro, was voor de 
stichting. Met het programma krijgt 
de stichting veel naamsbekendheid. 
Helaas kon Maxime er niet bij zijn 
vanwege corona, maar zij was via een 
beeldscherm te zien. 

Zij mocht de trekking doen waarbij 
vijf mensen een �es Prosecco konden 
winnen. De band A-Fever was op 
verzoek van Martien uitgenodigd 
met een tribute to ABBA. Met de 
muziek erbij konden mensen 
genieten van een hapje en een 
drankje. Daarna mochten de aanwe-
zigen nog op de foto met Martien en 
Erica. Chateau Bijstand is vanaf 
aanstaande maandag 7 maart om 
20.30 uur te zien op SBS6. 

Uithoorn - Met een gezellige middag 
in De Kuyper heeft de familie 
Meiland afscheid genomen van 
Uithoorn. Buren en besties (dona-
teurs) van de stichting Babyspullen 
waren uitgenodigd op het feest. 
Vrijwel alle buurtgenoten vonden 
het leuk om hen als buren gehad te 
hebben. Deelnemers aan het 
programma Chateau Bijstand werden 
door Martien en Erica in een 
discobus opgehaald. Bij Wendy, 
Raymon en Kimberly van hondenuit-
laatservice Uitgeraasd had Erica een 
middagje meegeholpen met het 
uitlaten van een groep honden. Als 

tegenprestatie kreeg ze een zak 
hondenvoer voor hun eigen honden. 
Bij Italiaans restaurant Bella Donna 
heeft Erica als koerier gewerkt en is 
een gezin dat op bijstandsniveau 
leeft wezen eten, vertellen Esther en 
Samir die ook in de bus zaten. Bij de 
stichting Help ons Helpen 0297 
hebben Martien en Maxime in hun 
pand aan de Chemieweg een trap 
gebouwd en de vliering voorzien van 
schotplaten. De stichting zet zich in 
voor minimagezinnen die hulp nodig 
hebben. Een van de mensen die zij 
ondersteunen is Kelly. Zij is twee jaar 
geleden gescheiden, maar woont 

De Meilandjes namen feestelijk 
afscheid van Uithoorn



Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

O.V.M. VINKEVEEN
Herenweg 49A
3645 DE Vinkeveen
T 0297 - 26 36 73
E info@ovm-vinkeveen.nl
I www.ovm-vinkeveen.nl

D.W.R.P. ZORGGROEP
meer dan alleen zorg

Vacature Kinderdagcentrum 
Gehandicaptenzorg
Aalsmeer / Amstelveen
6 tot 24 uur per week

(assistent) Groepsleidster
niveau 3, 4 of 5 (SPW, MMZ, PW, HBO of vergelijkbaar 
diploma) het samen met een collega begeleiden van 
4 kinderen met een ontwikkelingsachterstand 
(leeftijd 3 tot 4 jaar).

Werk je graag in kleine groepjes, wil je iedereen aandacht 
geven en werk je graag met kinderen die net iets meer 
nodig hebben. Dan is deze vacature vast iets voor jou.
Werktijden ma, di, do en vr. 9.30 uur -15.30 uur.

Dagbesteding, wonen, logeren regio Amsterdam/Amstelland
info@dwrpzorggroep.nl  *  www.dwrp.nl  *  T: (020) 6462582

0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980 

Het VerkeersCollege

Start op tijd met de theorie 
voor je Rijbewijs !!

Natuurlijk bij Het VerkeersCollege !!

Elke week Theoriecursus: 
motor, auto en Brf + examen:
Voor maar € 145,-

Met boek € 175,-

Elke maand Theoriecursus:
Tractor + examen
Voor maar € 199,-

15 ½ jaar: Bromfiets theorie
Zo kun je direct als je 16 bent je praktijk doen
16 jaar: Auto theorie

Gevonden:
Tennisracket, geel handvat bij OBS de 
Kajuit,  Uithoorn. Tel. 0297-521200
Aangeboden:
10 Leuke konijnen, keuze uit verschil. 
kleuren en soorten, p.st. €15,-. Tel. 
0297-593237
Gevraagd:
Wie wil ons helpen sparen met Lidl 
mini zegels? Wij komen ze graag 
halen. Alvast bedankt. Tel. 0297-
288377
Gratis afhalen:
Afhalen 2-zitsbank, kleur midden-
blauw ribstof met wit hout, i.g.st. Tel. 
06-12709925

Te koop:
Teak houten 6-kantige vitrinekast 
met gesloten onderkant. afm. 180 cm 
hg x voet 70 cm br. €125,-. Tel. 0297-
256301
Gratis afhalen:
Doos met origin. Disneyvideo-
banden, vhs. Tel. 06-12432321
Gezocht:
Mini tractor, ook een opknapper is 
welkom. Tel. 06-30012154
Te koop:
Design glazen tafel met blanco boven 
en zwart onderblad met 2 zwenkpla-
teaus als bijzet tafeltjes €160,-. Tel. 
06-38609793

Te koop:
100 Corona zelftesten, �ow�ex-
sars-cov2-antigen testen incl. handl., 
van particulier, p.st. €1.30. Tel. 0297-
546285
Te koop:
Fietsendrager voor 3 �etsen 
trekhaakmontage max. bel. 60 kg 
7-polige stekker 1x brede banden 
mog. €75,-. Tel. 0297-283036
Gratis afhalen:
Polyester vijver 1,6 x1,6 mtr, dp 35-70 
cm. Tel. 0297-566056
Te koop:
Spinningschoenen Shimano mt 39, 
grijs z.g.a.n. €5,-. Spinningschoenen 
agu mt 42 weinig gedragen €5,-. Tel. 
06-12281152
Gratis afhalen:
Miele droogtrommel, doet het nog 
perfect, afvoer naar buiten. Tel. 
06-52634878

Te koop:
J.v. Haasteren puzzel 1000 st. Nijntje 
65 jaar €8,-. Tel. 06-49838894

Te koop:
Vouw�ets slechts 2x gebruikt €50,-. 
Tel. 0297-566164

Te koop:
Werkschoenen mt 43 z.g.n. €27,50. 
Div. spullen voor de rommelmarkt 
5 dozen €35,-. Koperen koetslamp 
€17,50 . Tv kastje wortelen met deur-
tjes en klep z.g.a.n. hg 110 x br 1 mtr 
dp 45 cm €47,50. Tel. 06-51756029
Te koop:
Het volkomen kamerplantenboek 
van Rob Herwig, heerlijk naslagwerk 
met 1000 planten, rijk geïllustr., 
z.g.a.n. €10,-. Tel. 0297-569595
Te koop:
Legpuzzel 1000st. van 2 zeehonden 
die in de zon liggen op een zandbank, 
z.g.a.n. €5,-. Tel. 0297-569595
Te koop:
Grote zak met 160 Duplo Legoblokken 
€15,-. Veel duplo auto’s en leuke popjes 
enz. v.a. €2,50. Mooie barbiepoppen 
v.a. € 2,-. Playmobil o.a. dierentuin , 
paard en wagen, ridders, kanon, ijskar 
enz. v.a. €2,-. Tel. 06-25198434





Goodnight Slaapkamers/Auping Studio Cruquius

Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius

023 - 529 39 84 | info@goodnight.nl

Auping Store Amsterdam Buitenveldert

A.J. Ernststraat 865, 1082 LN Buitenveldert

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkelAltijd Goedemorgen

De grootste
beddenspeciaalzaak
van de regio

24/7 informatie over uw nieuwe bed, matras of boxspring: www.goodnight.nl

**

15%
EXTRA
korting!
OP BIJNA DE GEHELE COLLECTIE

ʻʻBoxspringdays
UNLOCKED!

19/02/2022 - 06/03/2022



De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

Meer duidelijkheid over 
terugplaatsen bomen spoorpark
De bomenkap bij het spoorpark heeft veel inwoners het afgelopen jaar 
bezig gehouden. Om de bouw mogelijk te maken moesten 90 bomen 
wijken. Hiervoor is een kapvergunning afgegeven. Door een fout bij de 
aannemer zijn langs de Rondweg per abuis 36 bomen meer bomen 
gekapt dan was afgesproken. Na een jaar is er wat onrust en argwaan 
onder de inwoners, Vraag is of de bomen nog wel terugkomen? Er is 
namelijk nog geen boom geplant! Er lijkt nu meer duidelijkheid en de 
bomen lijken echt terug te komen!

De gemeente betreurt de kap
In maart 2021 meldt de gemeente dat 
bij de voorbereidingen voor het bouw-
rijp maken van de Stationslocatie in 
Mijdrecht 36 bomen teveel zijn gekapt. 
De gemeente betreurt dit ten zeerste 
en stelt de aannemer aansprakelijk. De 
gemeente eist van de aannemer dat zo 
snel mogelijk bomen van vergelijkbare 
grootte worden terug geplant zodat er 
weer een mooie groene afscheiding 
tussen woonwijk en weg ontstaat.

Een jaar verder nog geen boom!
Inwoners krijgen argwaan of de belofte 
die door de gemeente is gemaakt wel 
nagekomen gaat worden. Zij zien of 
horen niets. Inwoners informeren, maar 
krijgen geen of geen duidelijk 
antwoord van de gemeente en de 
onrust neemt toe. Zoals dat gaat gaan 
mensen dan zelf invulling geven 
waarom de bomen (nog) niet terug zijn 
geplaatst. Dat geeft nog meer onrust 
en is niet goed voor het vertrouwen. 

Duidelijkheid is nodig
Om wild west verhalen te voorkomen 

is er duidelijkheid nodig. Die duide-
lijkheid krijgen wij bij onze redactie 
wel van een inwoner. Hij stuurt ons 
een mailwisseling die hij recent heeft 
gehad met de gemeente. De inwoner 
geeft aan dat wij, met toestemming , 
dit mogen plaatsen op de IVI pagina. 
Dat doen wij natuurlijk graag, want 
wij denken dat dit een hoop onrust en 
argwaan zal wegnemen bij de 
inwoners. 

De vraag van de inwoner
De inwoners schrijft op 8 februari jl. 
dat hij via de IVI-pagina gevraagd 
heeft hoe het staat met de bomenkap 
op de Stationslocatie. Hij wil graag 
van de gemeente weten welke 
stappen de gemeente heeft genomen 
om de betre�ende aannemer tot 
herplant van de ten onrechte gekapte 
bomen, te dwingen. Hij voegt daar 
nog aan toe dat hij zich zorgen maakt 
omdat hij nog geen enkele activiteit 
heeft gezien, terwijl het planten van 
bomen toch zou moeten plaatsvinden 
op een moment dat de sapstromen in 
de bomen nog niet op gang zijn 

gekomen. Gezien de voortgang van 
de seizoenen ziet het er volgens de 
inwoner dus niet naar uit dat dit nog 
in 2022 gaat gebeuren.

Het antwoord van de gemeente
Er volgt nu een zeer snelle reactie van 
de gemeente en op 9 februari geeft 
de projectleider Integraal Beheer 
Openbare Ruimte van de gemeente 
het volgende antwoord: “Door het 
vertrek van de eerder aan dit project 
gekoppelde projectleider(s) heeft de 
afstemming en invulling van waar de 
nieuwe bomen komen een periode 
stilgelegen. Ik ben in december 
gevraagd dit project verder op me te 
nemen, waaronder de herplant van 
de bomen. De bedoeling was om 
afgelopen najaar nieuwe bomen te 
planten. Dit gaat helaas niet lukken. 
Met het voorstel voor het herplanten 
van de bomen, van het bedrijf dat de 
bomen gekapt heeft, is de gemeente 
destijds niet akkoord gegaan. Vervol-
gens heeft dit bedrijf de zaak overge-
dragen aan hun verzekeringsmaat-
schappij. Het voorstel van schadever-
goeding moet de gemeente tot op 
heden nog ontvangen. Toegezegd is 
dat wij het voorstel deze maand 
ontvangen. Totdat hier een akkoord 
op is mag ik geen nieuwe bomen 
planten. Dit is de redenen waarom 
nog geen nieuwe bomen zijn geplant. 
Inmiddels is het plantseizoen zo goed 
als voorbij en heb ik aangegeven dat 
het verstandig is om nu eerst het de�-
nitieve (groen)inrichtingsplan voor de 
Stationslocatie af te wachten. Op 
basis van dat plan kunnen wij de 

nieuwe bomen van de Rondweg een 
goede plek geven ten opzichte van de 
bomen die vanuit het nieuwbouw-
plan geplant worden. Op deze manier 
kan een mooie aansluitende groen-
structuur gevormd worden. De 
concept tekening van het inrichtings-
plan ontvangen wij binnen enkele 
weken, na het de�nitief maken 
hiervan zal ik onze groenmedewer-
kers vragen de verdere aanvulling 
voor de Rondweg aan te geven. 
Daarna kunnen o�ertes worden 
aangevraagd en de opdracht worden 
verstrekt om de bomen te planten. 
Door het bovenstaande worden de 
bomen niet eerder dan dit najaar 
geplant. Mijn excuses hiervoor. Heeft 
u nog vragen en/of opmerkingen 
over het bovenstaande, dan kunt u 
altijd contact met mij opnemen.”

Nog geen bomen wel duidelijkheid
Een duidelijk en eerlijk antwoord wat 
ons betreft. De bomen zijn nog niet 
terug maar dit geeft veel duidelijk-
heid. Zo lopen zaken helaas nu 
eenmaal en de gemeente doet zijn 
uiterste best maar heeft te maken met 
andere partijen die zich niet houden 
aan gemaakte afspraken en dan 
ontstaan er vaak lange vervelende 
procedures via verzekeringsmaat-
schappijen etc. Jammer dat dit zo 
moet lopen, maar dit soort informatie 
delen met de inwoners geeft wel rust 
en voorkomt wild west verhalen. 

Samen optrekken
Inwoners Voor Inwoners nodigt de 
gemeente dan ook uit om dit soort 

Ontmoetingstuin Bijleveld dankt 
inwoners en IVI voor steun
Wij kregen een berichtje binnen van Ontmoetingstuin Bijleveld dat zij 
alle inwoners willen bedanken die op hun project gestemd hebben voor 
de verkiezing beste project Kern met Pit van de provincie Utrecht. Ook 
danken zij IVI voor het plaatsen voor de oproep op de IVI-pagina om 
hiervoor te stemmen. Dank zij de hulp van de inwoners hebben zij veel 
stemmen gekregen voor dit mooie project in Vinkeveen en ook nog een 
mooie beloning.

Net geen hoofdprijs
Helaas grepen zij net naast de hoofd-
prijs van € 1.500, - toch ontvingen zij 
van Kern met Pit een cheque en een 
oorkonde. De cheque had een waarde 
van € 1.000,- en dat is natuurlijk een 
mooie “troostprijs”. Als kleine stichting 
kunnen zij dit zeer goed gebruiken 
voor toekomstig onderhoud aan de 
tuin. IVI feliciteert Ontmoetingstuin 
Bijleveld met deze mooie 
ondersteuning. 

Project is goed voorbeeld 
Het was voor IVI logisch om aandacht 
te geven aan dit mooie initiatief in 
Vinkeveen. IVI ziet dit namelijk als een 
goed voorbeeld voor andere buurten/
wijken in De Ronde Venen om iets 

samen te gaan ondernemen. Een 
Ontmoetingstuin is een ideale plek in 
de buurt om op laagdrempelige 
manier in contact te komen met 
buurtgenoten. 

Samen iets ondernemen in de buurt 
Hoe leuk is het niet om samen met je 
buurtgenoten de handen in de aarde 
te stoppen om allerlei verse groente te 
verbouwen in je eigen straat of buurt. 
Bovendien doe je ongemerkt samen 
iets aan de verborgen eenzaamheid 
van sommige wat oudere buurtge-
noten. Zo weten we dat bij Ontmoe-
tingstuin Bijleveld de wat oudere 
buurtgenoten verrast worden met 
verse groente uit de tuin. Het gaat 
daarbij niet alleen om de gift van de 

zaken die leefomgeving van de 
gemeenschap aangaan aan ons te 
melden. IVI geeft de gemeenschap op 
onze IVI-pagina het podium om 
vragen te stellen of andere zaken met 
elkaar te delen. Dit is namelijk een 
probleem voor de gemeenschap en 
de gemeente is een onderdeel van de 
gemeenschap. Transparantie helpt 
enorm bij het onderling vertrouwen. 
Gemeente ambtenaren mogen dus 
wat ons betreft daar gebruik van 
maken. 

De wind is gaan liggen
Rest ons nu een woord van dank voor 
de heldere en eerlijke uitleg van de 
gemeente en hopen wij dat de wind 
is gaan liggen met betrekking tot de 
bomenkap bij de spoorparklocatie. 
Natuurlijk volgen wij het met belang-
stelling en horen we het graag als er 
ontwikkelingen zijn. Het gerustel-
lende nieuws is dat de bomen echt 
terug komen! 

groente maar zeker het bijbehorende 
praatje is welkom. Want veel ouderen 
raken in een isolement, omdat ze niet 
meer zo goed ter been zijn en niet 
makkelijk de deur meer uitkomen. Na 
zo een praatje kan het zo maar zijn dat 
een welwillende buur ze de volgende 
keer ophaalt als er een activiteit bij de 
Ontmoetingstuin is. 

Buurtactiviteiten
Want de Ontmoetingstuin is ook een 
ideale plek om met de buurt leuke 
buurtactiviteiten te organiseren. 
Bijvoorbeeld gewoon een soepmiddag 
organiseren met soepgroenten uit de 
eigen tuin. Een buurtborrel zoals bij 
bedrijven ook vaak gebeurd aan het 
eind van de werkweek kan natuurlijk 
ook met de buren worden georgani-
seerd. Misschien kan zoiets uitgroeien 
tot een periodiek terugkerende activi-
teit waar zaken uit de buurt met elkaar 
gedeeld worden. 

Educatief voor de jeugd
Voor de jeugd is het een mooie gele-
genheid om wat meer te weten te 
komen over de natuur. Want groeien 
aardbeien nu aan een boom? En hoe 
komt sla eigenlijk op je bord? Voor 

kinderen soms helemaal niet zo 
vanzelfsprekende zaken en die vragen 
worden natuurlijk beantwoord bij de 
Ontmoetingstuin. Overigens niet 
alleen educatief voor de jeugd, want ze 
mogen natuurlijk zelf gewoon de 
handen uit de mouwen steken en 
wellicht ontdekken zij dat hun vingers 
tot veel meer in staat zijn dan alleen 
maar computergames te bedienen. Zij 
ontdekken misschien wel dat ze 
‘groene’ vingers hebben. 

Nog meer functionele waarde
Bij Ontmoetingstuin Bijleveld is er ook 
een ruilboekenkast geplaatst en kan je 
bij lekker weer gezellig op het bankje 
een boekje gaan lezen of gewoon een 
gezellig praatje maken met een buurt-
genoot. Denk je eens in wat dit voor 
mooie functie kan hebben voor 
mensen die uit een ander land zijn 
gevlucht voor een oneerlijke oorlog en 
hier hun leven weer proberen op te 
bouwen. Zo kan je zomaar in het 
zonnetje de Nederlandse taal beter 
leren door een eenvoudig praatje met 
je buurman. 

Gewoon ook doen! 
Kortom zo’n ontmoetingstuin heeft 

veel meer mooie voordelen dan je in 
eerste instantie misschien zal denken. 
Buiten het feit dat het de buurt 
verbindt zijn er dus een heleboel posi-
tieve sociale bijwerkingen die preven-
tief helpen. We roepen de inwoners in 
De Ronde Venen dan ook op om eens 
na te denken of in hun eigen buurt 
geen mooie Ontmoetingstuin opgezet 
kan worden? Er is misschien wel een 
groenstrook in de buurt die nu door de 
gemeente onderhouden moet worden. 
Vraag eens aan de gemeente of de 
buurt die misschien samen kan omto-
veren tot een mooie ontmoetings-
plaats. Gewoon doen! En als daar hulp 
bij nodig is hoe je dat precies moet 
aanpakken willen ze bij Ontmoetings-
tuin Bijleveld daar vast wel bij helpen!
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Uithoorn - Afgelopen vrijdag en 
zaterdag was het feest in de meeste 
geliefde supermarkt van Uithoorn: 
Albert Heijn Jos van den Berg! De 
winkel bestaat 15 jaar en heeft vele 
trouwe klanten. Jos van den Berg en 
zijn supermarkt zijn maatschappelijk 
en sociaal betrokken. Daarom was er 
een verjaardags-wenskaarten- actie 
opgezet voor de klanten. Men kon 
een verjaardagskaart aan Jos sturen 
en iemand anders opgeven om een 
prijs te winnen. Deze actie ging van 
start op 14 februari en afgelopen 
vrijdag om 17.00 uur was de feeste-
lijke trekking door Jos en zijn ‘broer’ 
Jaap van den Berg. 
Maar het was de hele dag al feest in 
de winkel. Met ballonnen, heerlijke 
hapjes om te proeven en een feeste-
lijke ko�etafel met een heel gezel-
lige ko�eju�rouw (de zus van Jos: 
Joke van den Berg). Klanten konden 
weer ouderwets aanschuiven en 
genieten van de gastvrijheid en 
gezelligheid in de supermarkt. 
Ondertussen speelde er een muzi-
kaal duo op gitaar en bas. Er werden 
zelfs verzoeknummers gespeeld.

Een prijs winnen voor een ander?
Maar liefst 900 verjaardags-wens-
kaarten waren binnenkomen. Jos 
vertelt: “Dat zijn al heel veel klanten 
die graag iets voor iemand anders 
willen betekenen. Ik hoop dat 
iedereen zich geïnspireerd zal voelen 
door dit gebaar.” De meeste winaars 
kwamen zaterdagmiddag het cadeau 
ophalen in de winkel en de mensen 
die in het zonnetje werden gezet, 
waren aangenaam verrast en heel 
dankbaar. “Zo mooi om al die blije 
gezichten te zien.” Eén van de 
winnaars: “Ik vind het zo �jn om dit 
mooie cadeau aan mijn vriendin te 
kunnen geven!”

Anderen in het middelpunt!
Jos van den Berg geeft zelf aan dat 
hij liever anderen in het middelpunt 
zet. Zo ook afgelopen vrijdag. Samen 
met Jaap ging hij tompoezen 
brengen naar OTT (ons Tweede 
Thuis) aan het Zijdelveld. Hij had van 
hen een prachtige zelfgemaakte 
slinger gekregen voor zijn Jubileum. 
Op zaterdag besloot hij spontaan om 
alle bewoners van het Hoge Heem te 

laten meegenieten in de feest-
vreugde. Natuurlijk kregen alle 
klanten óók een doosje tompoezen 
mee om thuis nog even na te 
genieten.

Verjaardagsverrassing!
Op zaterdagochtend stond Jos 
onverwacht tóch nog in het middel-
punt. Er was een �ashmob georgani-
seerd in de winkel. Alle vulploegme-
dewerkers bleven na hun shift langer 
in de winkel om mee te kunnen doen 
en ook het personeel dat op zaterdag 
niet werkt was in grote getale 
aanwezig. Daarnaast waren er 
vrienden en familie. Het groenteplein 
in de supermarkt stond bomvol met 
mensen die speciaal voor Jos 
kwamen.

De JTSU (Jeugd Theaterschool 
Uithoorn) onder leiding van Sabrine 
Hallewas en 7 professionele zangers 
en zangeressen waren aanwezig om 
de �ashmob uit te voeren. Het 
�lmpje van de �ashmob is terug te 
zien op de socials van Albert Heijn 
Jos van den Berg.

Albert Heijn Jos van den Berg 
viert jubileum!

Foto’s: Ferdinand Beuse
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De Hoef - Op zaterdag 26 en zondag 
27 februari zijn in dorpshuis De 
Springbok in De Hoef de Persoonlijke 
Kampioenschappen (PK) Libre 
gehouden, georganiseerd door de 
Biljartfederatie. Netty van der Graaf 
zorgde dat alle spelers, tellers, schrij-
vers en publiek niets tekort kwamen. 
Normaal worden de �nales in 3 
klassen afgewerkt, maar voor de 
hoogste klasse 4+5 ster waren er 
onvoldoende inschrijvingen, waar-
door uitsluitend in de klassen 1+2 ster 
en 3 ster gestreden werd om de titel. 
Zoals altijd was het spannend tot het 
eind. In de allerlaatste wedstrijd van 
de 1+2 ster klasse nam Jan de Jong 
het op tegen Yoeri Veeken. Beide 
spelers hadden hun voorgaande 3 
wedstrijden gewonnen, dus wie deze 
laatste pot zou winnen mocht ook de 
beker omhoog houden. Na een �it-
send begin van Yoeri kwam Jan nog 
sterk terug, maar uiteindelijk trok 
Yoeri toch aan het kortste eind en 
werd hij de terechte kampioen. Jan de 
Jong werd tweede in de eindrang-
schikking, Martien Heijman derde, 
Roos Aarsman vierde en Betty van der 
Mars vijfde. Martien was apetrots met 

de hoogste serie van dit toernooi, 
namelijk 22 van 47 caramboles, dat is 
bijna de helft (!).

Kortste partij
In de 3 ster klasse begon Ray Kramer 
het toernooi heel sterk met wat later 
bleek de kortste partij van dit toer-
nooi in 13 beurten, maar zakte 
daarna diep weg. Peter Stam en Jan 
Koridon begonnen met een remise 
en wonnen beide hun tweede partij. 
Peter stond na de eerste dag 
bovenaan vanwege een beter 
moyenne-percentage. Op de tweede 
dag won Jan van Ray en verloor Peter 
verrassend van Nico Koster, waardoor 
Jan in zijn laatste partij tegen Robert 
Daalhuizen minimaal 8 wedstrijd-
punten nodig had voor de eindover-
winning. Jan liet er geen twijfel over 
bestaan wie het meeste recht op de 
titel had en won ook die laatste 
partij. Uitermate knap, omdat hij dit 
toernooi 50 caramboles moest 
maken in plaats van 41 in de compe-
titie. Peter Stam werd tweede in de 
eindrangschikking, Nico Koster 
derde, Ray Kramer vierde en Robert 
Daalhuizen vijfde.

Kampioenen PK biljarten

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag 
stond de derde competitiewedstrijd 
in de eerste klasse op het 
programma voor de tafeltennissers 
van Veenland 1. Na een goede 4-1 
winst in de eerste wedstrijd tegen 
UTTC werden Fabian Veerhuis en 
Joost van Roon vorige week weer 
met beide benen op de grond gezet 
na een 4-1 verliespartij tegen SVE.
De uitwedstrijd tegen NSV uit Nieu-
wegein is een bijzondere wedstrijd. 
Vooral omdat het op een boerderij 
wordt gespeeld en niet in een traditi-
onele gymzaal. Het lage plafond, de 
houten vloer en de krappe ruimtes 

maken het spelen daar bijzonder en 
dat maakt het uitdagend. Fabian 
trapte de eerste wedstrijd af tegen 
Stan. Een wedstrijd die eigenlijk 
nooit een wedstrijd zou worden. De 
eerste set kon Stan het enigszins 
bijbenen met een 8-11 verlies, maar 
in de tweede en derde set was Fabian 
duidelijk de betere met tweemaal 
3-11. 

Spannender
De tweede wedstrijd tussen Joost en 
Jeroen beloofde spannender te 
worden. Joost begon de wedstrijd 
goed met een 8-11 setwinst, maar 

Tafeltennissers Veenland veel 
te sterk voor NSV

Mijdrecht - Argon en BOL hebben 
hebben in Mijdrecht de punten 
eerlijk verdeeld. Hoewel coach Erwin 
Trump van de bezoekers moest 
improviseren (naast de gebles-
seerden moesten ook vier basisspe-
lers afhaken vanwege corona) bracht 
hij toch een acceptabel elftal in het 
veld. Het was overigens wel een 
aantrekkelijke en sportieve wedstrijd 
waarin Argon pas tien minuten na 
rust op voorsprong kwam. Een tiental 
minuten later was het al weer gelijk. 
Toch kwam Argon voor de tweede 
maal op voorsprong maar Broek op 
Langedijk maakte vijf minuten voor 
het eindsignaal de gelijkmaker (2-2). 
De spelers van Argon waren het niet 
altijd eens met de beslissingen van 
scheidsrechter Eddy van Yren en 
gingen vaak met hem in discussie, 
mede omdat de gele kaarten (7) wel 
erg los zaten in de borstzak van 
arbiter.

Acties
De eerste aanvallende acties waren 
voor Argon, een hoekschop door 
Younes Ouaali werd door keeper 
Melvin Habets weggeslagen en een 
poging van Max Oliemans ging 
naast. Toen even later Younes een 
perfectie voorzet a�everde waren er 
geen voorwaartsen van Argon om de 
bal in te tikken. Een kopbal op doel 

van Sven van Beek werd een prooi 
voor keeper Habets. Het was een fase 
waarin Argon veel op de helft van de 
tegenstander speelde maar het spel 
was bij vlagen soms wel erg onnauw-
keurig. Na een half uur zagen we een 
paar mogelijkheden van BOL, een 
schot van Jack Boon stuiterde via de 
paal weer het veld in en de poging 
van Daniel de Vos scheerde over de 
kruising. Ook Alex van Enoo had een 
mooie mogelijkheid maar hij miste. 
Daarna enkele pogingen van Argon, 
een voorzet van Dylan Bergkamp 
kon Oliemans niet onder controle 
krijgen. Ook een actie van Jordy 
Zwaneveld die passte op Sven Beek 
leverde niets op, het schot werd 
geblokt.

Pogingen
In het vervolg kwam Bol eerste tot 
enkele pogingen, een schot van 
Timon Plak kon keeper Van Wandelen 
tot hoekschop verwerken en Jelle 
Brandsma trof het zijnet. In minuut 
65 viel de openingstre�er, een 
voorzet van Younes Ouaali werd door 
Max Oliemans hard ingeschoten, 1-0. 
Even daarvoor bracht coach Gerard 
Aa�es twee wissels in, Justin 
Schouten en Mika Keizers verlieten 
het veld en maakten plaats voor 
Giliano Eijken en Siep Keulemans. 
Een hoekschop even daarna werd 

Argon komt niet langs BOL
Beide kampioenen, links Jan Koridon en rechts Yoeri Veeken.

daarna begon Jeroen een stuk 
sterker te spelen. In de tweede set 
won hij met mooi aanvalsspel: 11-5. 
Het leek erop dat het een spannende 
partij ging worden, maar niets bleek 
minder waar toen Joost een tandje 
erbij zette en de derde en vierde set 
simpel naar zich toetrok: 0-2 voor 
Veenland. Na deze twee winstpar-
tijen werd vervolgens de dubbel 
gespeeld. In de eerste set maakte 
Fabian iets te veel foutjes, waardoor 
de mannen van Veenland de hele set 
achter de feiten aanliepen. Na een 
10-7 achterstand ging het beter 
lopen en kon de achterstand 
omgezet worden in een 12-14 
setwinst. Vervolgens werd het juiste 
ritme gevonden en konden Joost en 
Fabian de tweede en derde set 
simpel naar zich toetrekken.

Niveuaverschil
De vierde wedstrijd was Joost tegen 
Stan. Ook hier bleek het niveauver-
schil te groot. Zonder zich te veel in 
te spannen trok Joost de wedstrijd in 
drie sets naar hem toe en zette Veen-
land op een comfortabele 0-4 voor-
sprong. De laatste wedstrijd tussen 
Fabian en Jeroen zou de span-
nendste worden. In de eerste set 
bouwde Jeroen snel een voorspong 
op die hij niet meer uit handen zou 
geven: 11-6. In de tweede set ging 

Argon fataal, Jelle Brandsma schoot 
de bal richting doel en de Argon 
keeper taste mis, volgens de assistent 
scheidsrechter werd de bal door een 
Argon speler van richting veranderd, 
1-1. Vijf minuten later stond Argon 
weer op voorsprong, opnieuw was 
het Max Oliemans die Argon uit een 
voorzet van Siep Keulemans op voor-
sprong zette, 2-1. Wegens kramp 
moest Oliemans zich meteen laten 
vervangen door Martijn Plug. Heel 
kort hierna kreeg Dylan Bergkamp 
een reusachtige kans en kon hij de 
voorsprong uitbreiden, maar tot 
afgrijzen van de Mijdrechtse 
toeschouwers plaatste hij de bal in 
geheel vrije positie langs de 
verkeerde kant van de paal. Tien 
minuten later moest Argon toch 
weer een doelpunt toestaan, invaller 
Martijn Witte schoot vanaf links voor 
doel, via een verdedigende voet 
werd de bal weer van richting veran-
derd en Martijn van Wandelen was 
kansloos, 2-2. Argon kreeg nog twee 
mogelijkheden om de punten thuis 
te houden: bij een vrije trap van 
Bergkamp ging de bal via het hoofd 
van invaller Martijn Plug tegen de 
paal en in de laatst minuut werd een 
overduidelijke handsbal van een BOL 
speler door scheidsrechter Van Yren 
(die deze middag in Mijdrecht weinig 
vrienden heeft gemaakt) niet geho-
noreerd met de verwachte straf-
schop. Zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij Nootdorp, aanvang 15.00 
uur.

het bij Fabian wat beter lopen en 
door het aanvalsspel van Jeroen te 
ontregelen kon hij de set met 7-11 
winnen. De belangrijke derde set was 
een bijzondere set: Fabian kwam snel 
voor met 0-6, maar Jeroen kon het tij 
keren en kwam 8-6 voor. Vervolgens 
was het weer de beurt aan Fabian en 
kon de set nipt met 9-11 winnen. De 
vierde set was een kopie van de 
eerste set en deze was overduidelijk 
voor Jeroen: 11-4. De laatste set 
beloofde een echte thriller te 
worden. Fabian nam snel de leiding 
en dacht met een 5-9 voorsprong de 
overwinning binnen te hebben. Niets 
bleek minder waar toen Jeroen de 
achterstand omboog in een 10-9 
voorsprong en op matchpoint kwam. 
Vervolgens maakte Jeroen 3 fouten 
op een rij en kon Fabian na een 
tiebreak de 0-5 overwinning voor 
Veenland op het scorebord zetten.
Voor NSV zal het lastig zijn om niet 
op de laatste plaats te eindigen dit 
seizoen. Voor Veenland ligt alles nog 
open. Belangrijk is om niet op de 
onderste twee plaatsen te eindigen. 
Momenteel staan ze op een tweede 
plaats met twee punten achter favo-
riet SVE en is er een klein gaatje 
geslagen met de middenmoot. Over 
twee weken staat de streekderby 
tegen WIK uit Kockengen op het 
programma.

Klaverjassen
in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 4 maart 
2022 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café de Merel in 
Vinkeveen er worden vier 
ronden van zestien gi�es 
gespeeld en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is 
de winnaar of winnares bekend, 
afgelopen vrijdag was Dirk van 
Nieuwkerk de beste kaarter met 
7275 punten de totale uitslag 
van deze avond was:
1. Dirk van Nieuwkerk 7275 pnt; 
2. Martien de Kuijer 7056 pnt; 
3. Frans v.d.Wijngaard 7006 pnt

De volgende prijs-klaverjas 
avond zal dus zijn op vrijdag 4 
maart 2022 aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur tel. van Café de 
Merel is tel. 0297-263562, Arken-
park Mur 43, 3645 EH Vinkeveen.
E-mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijs-klaverjas compe-
titie 2021/2022. Voor 2022, 18 
maart 1, 15 en 29 april, 13 en 27 
mei, 10 en 24 juni en 8 juli. 
Alle datums onder voorbehoud.








