
 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

31 J
AAR PAKT!J !

131Nieuwe Meerbode SINDS 1888

www.meerbode.nl  |  0297581698 De Ronde Venen

GEEN KRANT?
0251-674433

Gemeente stelt voor 
coffeeshop te verplaatsen

Het uitgangspunt is dan ook 
om Espresso te behouden in 
Mijdrecht. Nu de aanbestedings-
procedure voor de ontwikke-
ling van de Stationslocatie is af-
gerond, komt de levering van 
de locatie aan de ontwikkelende 
partij snel naderbij. Met de ont-
wikkeling van de Stationsloca-
tie wil de gemeente een bijdra-
ge leveren aan de vraag naar so-
ciale huurwoningen door, binnen 
de randvoorwaarden, een onder-
scheidend en duurzaam woon-
milieu aan Mijdrecht toe te voe-
gen. Om de ontwikkeling van de 
Stationslocatie mogelijk te ma-
ken dient het terrein vrij te zijn 
van huur. Dit maakt het noodza-

kelijk om Espresso te verplaatsen 
naar een nieuwe locatie. De bes-
te locatie zou zijn het voormalige 
Drinklokaal aan de Rondweg. Dit 
bleek ook uit de locatieverken-
ning die reeds in juni 2017 is. uit-
gevoerd, waarbij een groot aan-
tal locaties is onderzocht. Daar-
bij is gekeken naar de gewenste 
afstanden tot woningen, scholen 
en (school)fi etsroutes en beschik-
baarheid van grond of panden. 
Uit deze analyse kwam voormalig 
Eet- en Drink Lokaal aan de Rond-
weg 1a locatie als voorkeur naar 
voren. Begin 2018 is echter beslo-
ten om het Werkcentrum hier tij-
delijk te vestigen en voortschrij-
dend inzicht heeft ertoe geleid 

dat het Werkcentrum hier langer 
gevestigd blijft. Wat nu? De af-
gelopen periode is de locatiever-
kenning opnieuw tegen het licht 
gehouden. Meer in detail kwam 
daarmee de locatie naast het 
Werkcentrum in beeld, waar op 
dit moment de voetbalkooi staat. 
Begin december heeft het colle-
ge een principebesluit genomen 
om de verplaatsing van deze lo-
catie verder voor te bereiden. 
Aansluitend is door Espresso de 
aanvraag omgevingsvergunning 
voorbereid. Ter voorbereiding op 
deze procedure hebben de verte-
genwoordiger van Espresso en de 
projectleider Stationslocatie ge-
zamenlijk de omliggende bedrij-
ven bezocht en het Werkcentrum. 
Hierbij is de verplaatsing naar de 
nieuwe locatie toegelicht. 

Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht - Sinds 12 jaar is de coff eeshop Espresso gevestigd op 
de Stationslocatie. Espresso voorziet in een lokale behoefte en 
beperkt de straathandel. De exploitatie is professioneel en ver-
oorzaakt geen overlast. 
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Oproepje 
Straattheater 

Mijdrecht
Mijdrecht - Op 15 juni 2019 
zal het jaarlijkse straatthea-
terfestival in Mijdrecht weer 
plaats gaan vinden. De orga-
nisatie heeft de eerste verga-
deringen al weer achter de 
rug en is op zoek naar men-
sen die met een kraampje op 
de kramenmarkt willen gaan 
staan. Lokale artiesten zijn 
ook welkom om zich weer 
op te geven. Wilt u zich op-
geven voor de kramenmarkt 
of bent u lokale artiest en 
wilt u graag deelnemen aan 
dit gezellige festival stuur 
dan een mailtje naar info@
straattheaterdrv.nl Ook als u 
tips of suggesties heeft kunt 
u een berichtje sturen naar 
bovenstaand e-mailadres.

Brandweer 
handen vol aan 

broei
Mijdrecht - De Mijdrechtse 
brandweer heeft het zater-
dag erg druk gehad met een 
broei brand in een schuur 
aan de Schatterkerkerweg 
in Mijdrecht. Zaterdagmid-
dag wer de broei ontdekt 
in een hoge berg snipper-
hout. er maar druk mee ge-
had. De brandweer is zater-
dag opnieuw uitgerukt naar 
de  De brandweer is uren be-
zig geweest met het blus-
sen en het uit elkaar ha-
len van de berg snippers. 
Aan het einde van de mid-
dag leek de klus geklaard en 
ging de eigenaar zelf verder 
met het uit elkaar trekken 
van de berg. Het gevaar leek 
geweken. Echter, zaterdag-
avond vertrouwde de eige-
naar het niet en hij belde op-
nieuw brandweer in. Die zijn 
opnieuw aan de gang ge-
gaan. Na uren zwoegen was 
de broei zaterdagavond laat 
eindelijk onder controle

Naar beneden
Vinkeveen - Zondagoch-
tend nam een automobilist 
de bocht wat ruim bij de afrit 
van de A2 bij Vinkeveen een 
reed hierdoor van het talud 
af naar beneden. Daar kwam 
hij in de berm tot stilstand. 
De chauff eur kwam met de 
schrik vrij en de wagen werd 
door een takelwagen weer 
op de weg gezet.

Meer woningen bouwen voor ouderen, 

starters en gezinnen

Ondersteuning MKB en aansluiting 

onderwijs bij regionale arbeidsmarkt

Onze dorpen bereikbaar maken met 

goed OV èn de auto

Aanleg glasvezel in het buitengebied

Derk Boswijk,

lijsttrekker

De coff eeshop zoals hij nu gevestigd is aan de Rondweg naast het oude stationsgebouw.

De Ronde Venen - Voor er een 
schep de grond ingaat, wilde de 
gemeente zeker weten dat het 
budget van de stichting toerei-
kend is om de bouw van Het 
Sporthuis te bekostigen en er 
geen addertjes van meerkos-
ten onder het gras zaten. Nu de 
aanbesteding is afgerond, het 
ontwerp is aangepast en het ex-
tra benodigde budget geregeld, 
was het controlemoment daar.
Dinsdag 5 maart heeft het college 
van B&W positief besloten over 
het controlemoment. Gebleken 

is dat het aangepaste defi nitief 
ontwerp met de grootste zorg-
vuldigheid is opgesteld, de aan-
biedingen helder zijn en dat het 
budget toereikend is. De stich-
ting kan dus de bouwteamover-
eenkomsten met de aannemer 
en de installateur op korte ter-
mijn gaan tekenen. Er wordt door 
alle partijen hard toegewerkt om 
de bouw voor de bouwvak-va-
kantie te kunnen laten starten. 
Naar verwachting kan Het Sport-
huis dan in september 2020 in ge-
bruik worden genomen.

Groen licht voor 
et rt s c e

Wilnis - Stichting de Bovenlan-
den bezit sinds 1989 een natuur-
gebiedje langs de Wilnisse Zuwe 
in Wilnis. Dit gebiedje wordt het 
Landje van Herman genoemd, 
naar ons oud-bestuurslid Herman 
van Soest. Het gebiedje bestaat uit 
een geriefhoutbosje en een stuk-
je grasland, dat beheerd wordt als 
nat schraalland en is goed zicht-
baar vanaf de Zuwe. Na de ver-
werving in 1989 is het grasland af-
geplagd door er een laag grond 
af te halen, waardoor het gebied 
veel natter werd. Daarna is het 
niet meer bemest, alleen werd het 
2 maal per jaar gemaaid. Al snel 
groeiden er o.a. rietorchissen, zon-
nedauw, waterbies en verschillen-
de russen- en zeggensoorten. Na 

enkele waterpeilverlagingen ech-
ter begon de soortenrijkdom sterk 
af te nemen. Plantensoorten, die 
zich thuis voelen op natte schraal-
landen, namen in aantal af en ver-
dwenen uiteindelijk. Een aantal 
soorten, die op verruiging en ver-
droging wijzen, namen toe. 

Waterpeil
Omdat er in de nabije toekomst 
nog een waterpeilverlaging in 
het gebied zal worden gereali-
seerd, heeft onze stichting beslo-
ten maatregelen te nemen om de 
achteruitgang van het gebied te 
stoppen. Na overleg met enkele 
deskundigen is besloten om het 
gebied nogmaals af te plaggen. 
Met fi nanciële steun van gemeen-

te De Ronde Venen is dit in de laat-
ste week van februari gebeurd. We 
hopen nu dat binnen enkele jaren 
de soorten van de natte schraal-
landen, zoals orchissen en zonne-
dauw weer zullen terugkeren. We 
houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Stichting de Bo-
venlanden heeft zich als doel ge-
steld karakteristieke landschap-
selementen van het veenweide-
landschap, zoals schraallanden, 
rietzomen en poelen, geriefhout-
bosjes en legakkers, te bescher-
men. Zij doet dit door karakteris-
tieke landschapselementen aan 
te kopen of via pacht in beheer 
te krijgen en deze landschapsele-
menten zo goed mogelijk te be-
heren. 

Herinrichting van het Landje van Herman

Wilnis - Maandag 18 maart wordt 
door een gespecialiseerd bedrijf 
begonnen met de kap van zestig 
bomen langs de Pastoor Kannel-
aan. Dat wordt in eerste instan-
tie een kaalslag, maar op een la-
ter tijdstip zullen er nieuwe bo-
men voor in de plaats komen. Het 
verwijderen van de bomen is on-
derdeel van een complete recon-
structie van de Pastoor Kannel-
aan waarmee volgens plan in ju-
ni dit jaar zal worden begonnen. 
Er wordt onder andere een nieu-
we fundering aangelegd onder de 
weg en die is breder dan het uit-
eindelijke wegdek erboven. De 
wortels van de bomen kunnen 
daardoor worden aangetast waar-

door de bomen niet meer stabiel 
staan met alle gevolgen van dien. 
Daardoor is het kappen van de bo-
men noodzakelijk waarmee enke-
le dagen tot een week gemoeid is. 
Het verkeer op de Pastoor Kannel-
aan kan daardoor hinder onder-
vinden. Als de reconstructie van 
de Pastoor Kannelaan is voltooid 
en er nieuw asfalt op het wegdek 
is aangebracht, worden nieuwe 
bomen geplant. Tevens krijgen de 
groenvakken een nieuwe beplan-
ting en worden de bermen inge-
zaaid. Wij blijven u op de hoogte 
houden van de vorderingen van 
de reconstructie die hard nodig 
is gelet op de toestand van deze 
druk bereden doorgaande weg.

Kaalslag op de Pastoor 
Kannelaan
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

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

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Beleggen voor later
Regio - Peter Bruijgom is al sinds 
de middelbare school geïnteres-
seerd in aandelen en begon te 
beleggen vanaf zijn twintigste le-
vensjaar. Op zijn kantoor in een 
bedrijfspand in Mijdrecht vertelt 
hij over de volgende stap in zijn 
carrière:
“Naast mijn werk (Peter heeft ja-
renlang een eigen zaak gerund, 
red.) was beleggen een neven-
activiteit, maar inmiddels werk 
ik prettig samen met Fred Hen-
driks, schrijver van het boek ‘Be-
ter beleggen dan de bank’ en op-
richter van de website www.be-
terbeleggendandebank.nl. Ster-
ker nog; ik ben ambassadeur van 
zijn idee, dat hij heeft opgepikt 
in Amerika toen hij daar woonde 
en werkte. Spaargeld op de bank 
zetten is geen alternatief. Door de 
lage rente verdampt je vermogen 
met een derde in een periode van 
slechts tien jaar (door 2% infla-
tie en 1,2% vermogensbelasting). 
Banken en vermogensbeheer-
ders bieden hiervoor standaard, 
en meestal dure, oplossingen. 
Ze weten gewoonweg soms zelfs 
niets van Hoog Dividend Aande-
len en RIC-status. De methode 
waar ik mee werk is dus beleggen 
in Amerikaanse aandelenfondsen 
die, in tegenstelling tot Europese 
fondsen, een hoog dividend uit-

keren (8 tot 12%) op maandelijk-
se basis of per kwartaal. De voor-
delen hiervan zijn dat je het heel 
eenvoudig zelf kunt doen en dus 
beheer houdt over je spaargeld.” 

Workshop
Op de vraag of dat niet erg span-
nend is antwoordt Peter: “Na-
dat je het voor jezelf hebt op-
gezet hoef je er niet perse actief 
mee bezig te zijn. De dividend-
betalingen komen vanzelf bin-
nen. Het kan al met een beginbe-
drag van 500 euro.” Het klinkt bij-
na te mooi om waar te zijn. Van-
daar dat de enthousiaste onder-
nemer een workshop heeft sa-
mengesteld waar je voor 150 eu-
ro aan kunt deelnemen. Dit kan 
op kantoor, maar ook bij je thuis. 
Er wordt in ruim twee uur uitge-
legd hoe te beginnen, ingegaan 
op vragen en Peter geeft tips over 
de methode. Bruijgom: “Ik ben er-
varingsdeskundige, géén financi-
eel adviseur, en vertel vooral over 
de voordelen van dit concept en 
ook hoe leuk het is. Een gegaran-
deerd spaarpotje voor later. Voor 
mensen die meer risico durven 
te nemen geef ik tevens de work-
shop ‘Optie-strategieën’.” Voor 
meer informatie of directe deel-
name, stuur een mail naar beter-
beleggen@xs4all.nl

Vmbo-leerlingen maken kennis 
met beroepen in de praktijk
Regio - Wat doet een verpleeg-
kundige? Hoe ziet het beroep van 
een flexo drukker eruit? En wat 
doet een goudsmid? Ruim acht-
honderd vmbo-leerlingen van 
Scholengemeenschap Thamen, 
Praktijkschool Uithoorn en het 
VeenLanden College gingen op 
onderzoek uit tijdens de Doe Dag 
van VMBO On Stage. Een van de 
bedrijven die haar deuren open-
de voor vmbo-leerlingen is ver-
pleeghuis De Hoge Heem in Uit-
hoorn. Daar volgden de leerlin-
gen vier korte workshops onder 
leiding van Elise Beverborg. “De 
leerlingen hebben geleerd hoe 
ze een vingerverband aan moe-
ten leggen, hebben iemands 
mond geschoren, de handen van 
een ander gewassen en ervaren 
hoe het is als je niet meer zo fit 
en vitaal bent in een bewegings-
pak’’, zegt zij. “Dat was echt heel 
erg leuk. Ruim twintig leerlingen 
hebben bij ons de Doe Dag be-
steed; vijf daarvan willen zeker 
de zorg in. Die beleving wilden 
we graag neerzetten; los van het 
feit dat het ook een heel gezellige 
dag was voor onze bewoners. Die 
houden wel van een beetje reu-
ring met jonge mensen.’’ 

Geostick
Verderop waren de leerlingen bij 
Geostick op het Uithoornse indu-
strieterrein. Ook daar zijn de reac-
ties heel positief. “Onze branche 
is redelijk onbekend’’, vertelt Mar-
tijn Pels. “Toch hadden we twee 
enthousiaste jongeren bij ons op 
de Doe Dag. Van de ouders van 
één van hen ontvingen we na af-
loop een heel leuke mail. Ze be-
dankten ons voor de geweldige 
dag die hun zoon gehad had. Wij 
vonden het al een heel leuke dag; 

maar als je deze positieve feed-
back krijgt, maakt dat het nog 
veel leuker. Wij zijn er volgend 
jaar zeker weer bij.’’ 

Van Beek
In Mijdrecht waren leerlingen on-
der andere te gast bij Juwelier 
Van Beek. John en Nel Zwarts vin-
den het prachtig om de leerlin-
gen te ontvangen. “Het hele initi-
atief VMBO On Stage vind ik enig’’, 
vertelt John vol trots. “Dat Beroe-
penfeest was al geweldig en nu 
dit.’’ In de werkplaats achter zijn 
winkel werken twee leerlingen 
onder begeleiding van goudsmid 
Marinke aan hun eigen messing 
ring. Inclusief gravure. “Ik heb 
nog geen idee wat ik worden wil, 
maar de andere beroepen vond 
ik maar saai’’, vertelt Bob eerlijk. 
“Daarom heb ik gekozen om de 
Doe Dag hier te doen. En dat vind 
ik eigenlijk best wel leuk.’’ Naast 
hem staat Dylan. Met zijn tong 
uit zijn mond bedient hij het ap-

paraat waarmee de letters in zijn 
ring worden gegraveerd. Of hij 
goudsmid wil worden, weet hij 
nog niet; dat hij blij is met zijn 
zelfgemaakte ring, is zeker.

The Passion in De Kwakel
Regio - Iedereen heeft weleens 
gehoord of kent The Passion. Het 
wordt jaarlijks gehouden in een 
grote stad en op de TV uitgezon-
den. Dit jaar op 18 april in Dor-
drecht. Maar... ook in De Kwakel 
willen we een Passion ten geho-
ren brengen. Niet met een groot 
kruis lopend door het dorp naar 
een groot podium maar in de 
R.K.Parochie kerk St. Jans Ge-
boorte. In 2018 heeft het koor 
Revival The Passion verzorgd in 

de kerk van Zevenhoven. Dit de-
den zij 2x voor een volle kerk. Dit 
jaar zijn zij bereid gevonden om 
The Passion in De Kwakel uit te 
voeren. De laatste dagen van Je-
zus’ leven wordt verteld in eigen-
tijdse woorden, met lichtbeel-
den die de woorden ondersteu-
nen en toepasselijke hedendaag-
se liederen. Een uitvoering zo-
als in de landelijke Passion. Dit al-
les zal plaats vinden op zondag-
middag 14 april om 15.00 uur, zo-

als gezegd in de R.K. kerk St Jans 
Geboorte, op het Kwakelsepad 4, 
De Kwakel. Het geheel zal onge-
veer 1,5 uur duren. Entreekaartjes 
kosten €5,- incl. een kopje koffie 
of thee. De opbrengst zal aan een 
goed doel geschonken worden.

Bestellen
De kaartjes kunt u bestellen op 
passiondekwakel@outlook.com 
onder vermelding van uw naam 
en adres. U krijgt daar instruc-
ties hoe te betalen en hoe u de 
kaartjes in uw bezit krijgt. Ook 
kunt u de kaartjes tegen contan-
te betaling verkrijgen bij: Slage-
rij Van Eijk en Veld, Kerklaan 2, De 
Kwakel. Margret Endhoven, Grift 
18, Uithoorn. Marijke Onderwa-
ter, Jozeflaan 9 De Kwakel. An-
ja Könst, Geometrielaan 16, Uit-
hoorn. Wij hopen velen van u te 
mogen ontvangen om, als voor-
bereiding op Pasen, te genieten 
van deze uitvoering van The Pas-
sion. 

Live muziek met Kumpulan
Regio - Zondag 17 februari orga-
niseert brouwerij De Schans van 
15.00-18.00 uur samen met de 
band Tarango en Toko Bali een 
Kumpulan. Van 15.00-18.00 uur 
zal Tarango met zijn muzikan-
ten en zangeres Sylvia weer vele 
mooie eigen nummers en prach-
tige covers laten horen. Toko Ba-
li is aanwezig met heerlijke ver-
snaperingen voor de inwendi-
ge mens. Als speciale gast is de-
ze keer Njambi Atema aanwe-
zig.Jazz/soul zangeres Njambi is 

van Keniaans/Nederlandse af-
komst. Njambi is uiterst veelzijdig 
en thuis in zowel pop, soul, funk 
als jazz. Dat wordt dus een heer-
lijke zondagmiddag waarbij je 
kan genieten van mooie muziek. 
Voor de prijs hoef je het niet te la-
ten gezien de toegang gratis is, 
wel is een consumptie verplicht. 
De Schans vind je op: Schans 21, 
1421BA Uithoorn. De ingang van 
het proeflokaal bevind zich aan 
de achterzijde van het gebouw 
tussen nummer 15 en 17.

Poëzie-kleinkunstmiddag 
bij Colijn
Regio - Poëzieliefhebbers en mu-
ziekliefhebbers kunnen elkaar 
op zondagmiddag 17 maart ont-
moeten bij danscentrum Co-
lijn op de poëzie-kleinkunstmid-
dag die nu al voor de vierde keer 
plaatsvindt. Organisator/presen-

tatrice Amanda ten Cate heeft 
een aantal lokale dichters be-
reid gevonden uit eigen werk te 
komen voordragen. Tussendoor 
kunnen de bezoekers genieten 
van zangeressen Judith Beuse en 
Corinne Rijnders en pianiste Ireen 

van Bijnen. Vera en Fleur Zon-
neveld verzorgen een gastop-
treden op harp en piano. Onge-
twijfeld zal het thema ‘Alles ont-
waakt!’ ruim geïnterpreteerd wor-
den door de dichters. De muziek 
is ook passend bij dit lente-ach-
tige thema. Iedereen is van harte 
welkom om te komen luisteren! 
Danscentrum Colijn vindt u aan 
de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
De middag begint om 15.00u. De 
toegang is vrij.
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In deze vaste column van gezondheids-
centrum Gezond Wilnis stelt om de week 
een van de gebruikers zich voor. 

Deze week maken we kennis met waar-
nemend huisarts Annemarie Schalkwijk. 

De vier vaste huisartsen in Ge-
zondWilnis (Tim Tantua, Rei-
nier Groeneveld, Marijke Kort-
mann en Kees de Vries) hebben 
met elkaar één waarnemend 
huisarts in dienst: Annemarie 
Schalkwijk.
Zij is de ‘vliegende keep’. De Wil-
nisse huisartsen dragen met el-
kaar zorg voor de patiënten in 
het Johannes Hospitium in Wil-
nis. “Net als ieder ander kun-
nen ook zij niet op twee plaat-
sen tegelijk zijn’’, vertelt de huis-
arts, die samen met haar man 
en twee kinderen in Ouder-
kerk aan de Amstel woont. “Op 
die momenten verzorg ik de 
waarneming voor de patiën-
ten in hun praktijken. Twee da-
gen per week heb ik spreekuur 
in GezondWilnis. Zo hoeven pa-
tiënten nooit lang op hun af-
spraak te wachten; als hun ei-
gen huisarts er niet is, komen ze 
gewoon bij mij. Al dragen we er 
met elkaar zoveel mogelijk zorg 
voor dat patiënten hun eigen 
huisarts kunnen zien.’’ Naast de 
twee dagen in Wilnis heeft An-
nemarie nog een baan als waar-
nemend huisarts in Amster-
dam. En wat ze in haar vrije tijd 
doet? “Ik sport heel graag”, lacht 
zij. “Ik vind vooral triatlons leuk. 
Daar train ik dan ook graag 
voor.” 

De sportieve arts studeerde Ge-
neeskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam en volgde ver-
volgens de aanvullende oplei-
ding tot Huisarts aan de Vrije 
Universiteit. Recent promoveer-
de zij op haar proefschrift over 
Kinderen met Obesitas en de rol 
van de huisarts bij deze proble-
matiek. “Die rol ligt vooral in het 
signaleren en motiveren”, deelt 
zij haar conclusies. “Als huisarts 
is het niet wenselijk en haal-
baar om een heel behandel-
plan op te stellen, maar je hebt 
wel een heel belangrijke signa-
lerende rol. Daarvoor is het es-
sentieel om goed op de hoogte 
te zijn van het netwerk van pro-

fessionals dat actief is in de re-
gio zodat je goed kunt doorver-
wijzen.” De waarnemend huis-
arts heeft over dit onderwerp 
ook gesproken met de fysiothe-
rapeuten en diëtisten die werk-
zaam zijn in het gezondheids-
centrum. “Wat dat betreft is het 
ontzettend fijn dat we met el-
kaar onder één dak zitten. Zo 
kunnen we onze kennis en kun-
de met elkaar delen en daarin 
samen optrekken. Dat gebeurt 
zo nu en dan al voorzichtig, 
maar dat willen we in de loop 
van de tijd steeds verder uit-
breiden.” 

Gezond Wilnis

Wagenmaker 99

3648 KV Wilnis

0297- 303 404

www.gezondwilnis.nl 

Waarnemend huisarts in dienst: 
Annemarie Schalkwijk.

Zonnepanelen langs de 
Winkeldijk in Abcoude
De Ronde Venen - Afgelopen 
donderdag heeft Coos Brouwer 
namens het CDA vragen aan wet-
houder Kiki Hagen (D66) gesteld 
of het college op de hoogte was 
van het feit dat er een aanvraag 
komt of in voorbereiding is om 
langs de Winkeldijk van de A2 tot 
op De Horn bij Abcoude zonne-
panelen in het land neer leggen. 
De wethouder gaf aan hier niet 
van op de hoogte te zijn. Het CDA 
maakt zich namelijk grote zor-
gen over de inspraakmogelijkhe-
den voor de inwoners uit Abcou-
de. Het CDA heeft vanaf het be-
gin van de energiediscussie er-
voor gepleit dat inwoners kun-

nen meepraten over waar en hoe 
zonnepanelen geplaatst worden. 
Samen met de inwoners moeten 
de beste locaties gezocht worden 
zodat rekening wordt gehouden 
met het cultuurhistorische land-
schap in het mooie Groene Hart. 
Het kan niet zo zijn dat energie-
maatschappijen de regie overne-
men en de locaties gaan bepalen 
voor de aanleg van grondgebon-
den zonneparken. 

Militair erfgoed
De groene strook Winkeldijk-De 
Horn is onderdeel van het mili-
tair erfgoed (schootsveld van de 
stelling van Amsterdam) en deels 

van de historische buitenplaats-
zones. Dergelijke gebieden zijn 
aangewezen als belangwekken-
de landschappen en die mogen 
volgens het Brouwer niet verpest 
worden door bouwwerken als 
zonnepanelen. Vervolgens is het 
de vraag welke bestuurslagen de 
uiteindelijke bevoegdheid heb-
ben om transparante afwegin-
gen te maken en duidelijke re-
gelgeving vast te leggen. Waar en 
wanneer mag het wel of niet? Tot 
nu toe is daarin nog geen volg-
ordelijkheid vastgesteld. Wat 
het CDA betreft, moeten aller-
eerst de daken van huizen, be-
drijven, schuren en stallen vol-
op benut worden, met uitzonde-
ring van rijksmonumenten of be-
schermde dorpsgezichten. Over 
het plaatsen van zonnepanelen 
op de grond zullen inwoners van 
De Ronde Venen, met name in 
de kernen die er in de buurt lig-
gen, nadrukkelijk moeten mee-
praten. Die maatschappelijke dis-
cussie daarover moet spoedig en 
grondig georganiseerd worden: 
eerst praten en dan pas plaat-
sen. Het CDA wil de vinger strak 
om de pols houden en door die 
alertheid voorkomen dat er spra-
ke is van ongewenste ‘overvaltac-
tieken’ in de besluitvormingspro-
cessen. Derk Boswijk, CDA-lijst-
trekker bij de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten, is nauw be-
trokken bij dit thema.

Vrijwilligers Gilde De Ronde Venen geven graag iets terug 
aan de samenleving

Samen de wereld om ons heen 
een stukje mooier maken
De Ronde Venen - We spreken 
Leen Mulckhuyse en Natascha 
Sars, beiden zijn bestuurslid bij 
Gilde De Ronde Venen. Allereerst 
legt Leen uit wat voor een orga-
nisatie Gilde De Ronde Venen is:
“Een vrijwilligersorganisatie die 
maatschappelijke activiteiten uit-
voert, zoals taalcoaching voor 
migranten, gidswandelingen en 
coaching voor brugklassers en 
jongeren.
Het is een zelfstandige organisa-
tie, hoewel er intensief wordt sa-
mengewerkt met organisaties zo-
als Tympaan-De Baat en Gilde Ne-
derland.”
Natascha vult aan: “Onze vrijwil-
ligers zijn stuk voor stuk enthou-
siaste mensen, die graag wat van 
hun vrije tijd opgeven om iets 
aan de samenleving terug te ge-
ven. Vrijwilligers van alle leef-
tijden helpen zo samen om de 
wereld om ons heen een stukje 
mooier te maken.
Ze stoppen er energie in, maar 
krijgen er zelf ook voldoening, 
waardering en persoonlijke groei 
voor terug.” Als we naar een voor-
beeld vragen, vertelt Natascha 
verder:
“Onze vrijwilligers die brugklas-
sers coachen, gaan iedere week 
een uurtje bij hun pupil langs 
om te praten over hoe het op 
school gaat. De onderwerpen lo-
pen vaak uiteen van huiswerk en 
schoolvrienden tot hobby’s en 
zaterdagbaantjes. De leerling er-
vaart direct hoe bijzonder het is 
dat iemand zijn of haar tijd geeft 
om langs te komen en echte aan-
dacht te geven. De coach helpt 

de leerling bijvoorbeeld bij het 
ontwikkelen van zelfvertrouwen 
of enthousiasme om inzet te to-
nen. Als je dan ziet dat zo’n leer-
ling na een paar weken iedereen 
verbaast door met een indruk-
wekkende cijferlijst thuis te ko-
men, geeft dat enorm veel vol-
doening. Natuurlijk is het resul-
taat lang niet altijd zo sterk waar-
neembaar, maar de aandacht die 
iemand geeft blijft nooit onopge-
merkt. Zeker bij jongeren in deze 
leeftijd maakt dat veel indruk.” 

Boeiende vrijwilligers-vacatures
Leen vertelt dat Gilde De Ronde 
Venen ook op dit moment nog 
op zoek is naar nieuwe vrijwilli-
gers: “We zoeken bijvoorbeeld 
een nieuwe coördinator voor 
de brugklassercoaches. Hij of zij 
koppelt de coaches aan de leer-
lingen en onderhoudt het con-
tact met de scholen en de coa-

ches . Deze rol past perfect bij ie-
mand die vaak overdag tijd heeft. 
Ook binnen het bestuur is bin-
nenkort een vacature, want later 
dit jaar treedt onze secretaris, Bas 
De Vree, af.
We zijn dus op ook op zoek naar 
iemand de samen met ons het 
bestuurswerk wil oppakken. Ook 
SamenSpraak, ons onderdeel dat 
taalcoaching verzorgt aan an-
derstaligen, heeft ruimte voor 
nieuwe coaches.
Tot slot zoeken we ook nog een 
nieuwe coördinator voor onze 
gidswandelingen en is er ook al-
tijd ruimte voor aanmeldingen 
van nieuwe coaches voor brug-
klassers en jongeren.. We zoe-
ken mensen van alle leeftijden en 
met verschillende achtergronden 
en ervaring.”
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via gildedrv.nl of mai-
len naar info@gildedrv.nl.

Kom naar de seniorendag
bij Ruijgrok makelaars
De Ronde Venen - Wilt u verhui-
zen naar een appartement of juist 
in uw eigen woning blijven wo-
nen maar is dit �nancieel lastig? 
Kom dan naar de seniorendag op 
zaterdag 16 maart en de mede-
werkers van Ruijgrok makelaars 
vertellen over uw mogelijkheden. 
Senioren hebben het �nancieel 
niet altijd makkelijk. Met het pen-
sioen en de AOW die maandelijks 
binnenkomt zijn extraatjes niet 
altijd een vanzelfsprekendheid. 
Kleiner wonen om vervolgens de 
overwaarde van de woning hier-
voor te gebruiken lijkt onvermij-
delijk. Toch zijn er andere moge-
lijkheden. Als senior een nieuwe 
of extra hypotheek afsluiten voor 
bijvoorbeeld een verbouwing is 
niet eenvoudig. Door strenge re-
gels valt de hypotheek snel veel 
minder hoog uit en extra lenen 
is in veel gevallen al helemaal 
geen optie. Deze doelgroep heeft 
het in dat opzicht niet gemakke-
lijk. De wens om in de woning te 
blijven wonen is groot, maar ge-
zien de beperkte �nanciële ruim-
te niet altijd meer mogelijk. Maar 
er is nu een oplossing voor. Het 
komt er in het kort neer dat de 

grond onder uw woning wordt 
verkocht. Wanneer u de woning 
uiteindelijk weer wilt verkopen 
dan kan de grond er weer bijge-
kocht worden door de koper.

Voorwaarden
Er zitten wel een paar voorwaar-
den verbonden aan deze con-
structie. Alleen senioren van 57 
jaar en ouder kunnen hiervan 
gebruik maken en het heeft al-
leen zin als er geen hoge hypo-

theek meer op de woning zit. Op 
deze manier ontvangt u in een 
keer een mooie som geld om leu-
ke dingen voor te doen, weeg dit 
alleen wel altijd af tegen de na-
delen die daar tegenover staan. 
Kom voor meer info langs op on-
ze seniorendag. Wilt u gaan huren 
en moet uw eigen woning ver-
kocht worden en heeft u hier vra-
gen over? Kom ook gerust langs. 
Naast de makelaar en de hypo-
theekadviseur is er ook een belas-
tingadviseur aanwezig om te kij-
ken hoe uw �nanciële plaatje er 
dan uit ziet. Komt het zaterdag 
niet uit, bel ons dan gerust voor 
een andere afspraak op telefoon-
nummer 0297-283375.

Voorjaarsstuk WIK
De Ronde Venen - Op 23 en 30 
maart a.s. speelt toneelvereni-
ging WIK weer haar voorjaarsstuk. 
Dit keer is gekozen voor de kome-
die ‘Alles Kits’.

Het stuk is geschreven door Rolf 
Salomon en vertaald door Carl 
Slotboom. In het huwelijk van 
Hans en Fransisca is de hartstocht 
ver te zoeken. Wanneer Fransisca 

dan ook een geldbedrag wint be-
sluit zij om met haar twee vrien-
dinnen Hilde en Beate op vakan-
tie te gaan.
Als zij weg zijn nodigt oma haar 
vriend Gijs uit en ook Piet, de 
vriend van Hans komt op een der-
gelijk idee. Hij nodigt zijn inter-
netvriendin Barbara uit. Dit leidt 
tot komische situaties.
Als dan ook de tante van Fran-
sisca, Floor nog ten tonele ver-
schijnt is de verwarring alom! WIK 
nodigt u uit om een van de twee 
voorstellingen te komen bekij-
ken in zalenverhuur het oude pa-
rochiehuis, Bozenhoven 152 te 
Mijdrecht.
De voorstellingen beginnen om 
20.15 en de zaal is op vanaf 19.30 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de deur voor 10 euro. Of te-
lefonisch te bestellen via 0297-
283979. Als u donateur wordt is 
het €7,50 per persoon per avond 
en worden de kaarten bij u thuis 
gebracht. Op 16 en 23 novem-
ber viert WIK haar 100-jarig be-
staan. Zet deze data alvast in uw 
agenda.
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Playbackshow in de 
Phoenix, thema: “Rood”
Mijdrecht - De Vrienden van 
Soos De Cirkel organiseren weer 
een fantastische playbackshow. 
Het belooft als vanouds een hele 
gezellige en leuke avond te wor-
den, met schitterende playback-
acts en mooie kostuums. Dit jaar 
is het thema: Rood. Trekt u ook 
iets roods aan? Dat wordt lekker 
meezingen met bekende liedjes. 
De presentatie is zoals gewoon-
lijk weer in handen van Hans van 
Veen en het showballet van Dans-
school Nicole maakt de show 
weer compleet. Alle playback-
acts zullen weer beoordeeld wor-
den door een zeer deskundige ju-
ry onder leiding van burgemees-
ter Divendal en de kinderburge-
meesters Dorinthe van de Kraats 

en Fabriz Kalse. Kom gezellig kij-
ken, het wordt een hele leuke 
avond, je bent van harte uitgeno-
digd! De locatie is Sporthal Phoe-
nix, Hoofdweg 85a, Mijdrecht. De 
zaal gaat open om 18:45 uur en 
de show begint om 19:30 uur. De 
toegang is gratis, maar er is een 
fooienpot aanwezig. De Cirkel is 
een soos voor verstandelijk be-
perkten. Soosavonden worden 
elke dinsdagavond, met uitzon-
dering van de maanden juni, juli 
en augustus, van 19.30-21.30 uur 
gehouden in de gebouw Immitsj 
te Mijdrecht.
Meer informatie? Kijk op www.
soosdecirkel.nl of neem contact 
op met Angela van Adrichem: 06-
23937815.

Staatsecretaris Mona Keijzer brengt 
bezoek aan De Ronde Venen

De Ronde Venen - Op vrijdag 8 
maart jl. organiseerde lijsttrekker 
Derk Boswijk van CDA Provincie 
Utrecht een bezoek van Mona Ke-
ijzer aan De Ronde Venen. Op het 
programma stond een bezoek 
aan één van de duurzaamste on-
dernemers Brabebo auto-onder-
delen. Een trotse directeur Ger-
ry Bras vertelde de staatssecreta-
ris over de stappen die het bedrijf 
de afgelopen decennia heeft ge-
zet op het gebied van duurzaam-
heid. Brabebo is koploper in de 
branche en won al vele prijzen op 
het gebied van duurzaam onder-
nemen. Na een rondleiding door 
het bedrijf was er ook tijd om 
kennis te maken met een aantal 
partners van Barbebo en koepel-
organisaties voor duurzaamheid. 
Het spektakel werd tot het laatst 
bewaard door een demonstratie 
van het laten ontploffen van air-
bags. Iets dat bij Brabebo dage-

lijks werk is om de auto-onderde-
len te kunnen recyclen.

Banden
Aansluitend werd een bezoek ge-
bracht aan familiebedrijf Profile 
Hogendoorn dat al sinds 1938 ac-
tief is in De Ronde Venen. Leuk 
was het dat ook de vorige ge-
neratie Hogendoorn bij het be-
zoek aanwezig was. Als je onder-
neemt ben je altijd op zoek naar 
kansen en mogelijkheden, Daan 
Hogendoorn pakte zijn kans om 
aan Boswijk en Keijzer uit te leg-
gen dat regelgeving onderne-
men soms erg lastig maakt. Het 
monteren van een band om de 
velg leidde tot hilarische tafere-
len toen Keijzer zelf een sto�as 
en handschoenen aantrok om het 
eens te proberen. Afgelopen jaren 
heeft CDA-er Boswijk zich nadruk-
kelijk ingezet voor familiebedrij-
ven in de provincie. Familiebedrij-

ven zijn misschien niet zo ‘sexy’ als 
Start-ups maar ze bieden wel de 
meeste werkgelegenheid en zijn 
de grootste sponsors van het lo-
kale verenigingsleven. Goed om 
daar aandacht voor te vragen en 
ze in het zonnetje te zetten. Bra-
bebo en Hoogendoorn zijn prach-
tige familiebedrijven waar we 
trots op mogen zijn. Dat bleek 
ook maar weer bij dit bezoek. 

Dagbesteding
Als laatste werd een bezoek ge-
bracht aan Zideris Dagbesteding, 
de clienten hadden een lunch ge-
maakt en lieten vol trots zien hoe 

zij aan het werk zijn. Arbeidsma-
tige dagbesteding is nieuw sinds 
de veranderingen in de participa-
tiewet. Een aantal Rondeveense 
ondernemers heeft de hulp van 
de mensen van de dagbesteding 
al ingeschakeld. Ze zijn heel goed 
in repeterend werk en zo dus in 
staat om een waardevolle bijdra-
ge aan de maatschappij te leve-
ren. Het bezoek was ook een op-
roep aan ondernemers om ook 
eens te kijken welke werkzaam-
heden zij door de Dagbesteding 
zouden kunnen laten doen. Op 
zowel Derk Boswijk als Mona Ke-
ijzer heeft het bezoek een grote 
indruk gemaakt, twee heel ver-
schillende ondernemers die zich 
bewust zijn van de veranderin-
gen en niet bij de pakken gaan 
neerzitten maar kansen zoeken 
in de markt. Mooi en inspirerend!

ChristenUnie-SGP wil actie van 
college omtrent grondtransporten
De Ronde Venen - De achterlig-
gende maanden heeft de Christe-
nUnie-SGP meerdere keren aan-
gedrongen op actief handha-
vingsbeleid met betrekking tot 
de grondtransporten in Wilnis. Tot 
nog toe zonder resultaat, en dus 
werd de verantwoordelijk wet-
houder door fractieassistent Ton 
van Sligtenhorst in de commissie 
van 7 maart stevig ondervraagd. 
Allereerst is het goed te mel-
den dat ChristenUnie-SGP-frac-
tie geen principieel tegenstander 
is van dijkverzwaring of landop-
hoging. Ook niet als de betref-
fende ondernemer daar een flin-
ke boterham aan verdiend. Maar 
het kan niet zo zijn dat de lasten 
daarvan worden afgewenteld op 

de omgeving en de samenleving 
in de vorm van het stuk rijden van 
wegen, gevaar voor de fietsveilig-
heid en storten van grond en uit-
vloeisel van onbekende kwaliteit 
die voor een deel belandt in het 
oppervlaktewater. Met alle milieu-
risico’s van dien, ook voor omlig-
gende bedrijven.

Antwoorden 
De heer van Sligtenhorst heeft in 
de commissie van februari een 
groot aantal vragen gesteld, die 
vervolgens maar gedeeltelijk be-
antwoord werden. In de informa-
tieronde van eind februari zijn dus 
vervolgvragen gesteld, die door 
de aanwezige ambtenaren en de 
wethouder niet beantwoord kon-

den worden: “Kort voor de com-
missie van afgelopen donderdag 
7 maart kregen we dan een uit-
gebreide schriftelijke beantwoor-
ding, maar nog steeds niet volle-
dig. Wij hebben het gevoel dat er 
op alle fronten tijd gerekt wordt 
of, zoals de heer Schreurs (PvdA/
GroenLinks) het in de commis-
sie verwoordde ‘bent u nog wel in 
control?’. Wel geeft de uitgebrei-
de beantwoording ons meer in-
zage in een aantal bijzondere fei-
ten. Zo wordt in de vergunning 
gesproken over een volume van 
575.000 m3, maar er is inmiddels 
al ruim 850.000 m3 aangemeld 
en het einde is nog niet in zicht. 
Door de ODRU is inmiddels alleen 
over 2018 en 2019 al ruim 750 uur 

besteed voor controle, maar on-
danks constateringen, gaan de 
werkzaamheden ongehinderd 
door. Een globale doorrekening 
van het college geeft aan dat er 
inmiddels al zo’n kleine 20.000 
vrachten geweest zijn en dat kun-
nen we zien aan het wegdek van 
de Pastoor Kannelaan. Daarbij be-
grijpen we dat het hier een open-
bare weg betreft, maar we vragen 
ons wel af of bij de vergunningver-
strekking de impact hiervan goed 
is ingeschat en of daar geen bete-
re afspraken met de ondernemer 
voor gemaakt hadden kunnen 
worden”, aldus Sligtenhorst. 

Merkwaardig
Silgtenhorst vervolgt: “In de ge-

noemde beantwoording komen 
we ook een merkwaardige zin 
tegen ‘Met de gemeente is afge-
sproken dat geen intensief toe-
zicht gehouden zal worden op 
het werk, maar dat in plaats daar-
van 1 à 2 maal per jaar een loca-
tiebezoek zal plaatsvinden, ge-
combineerd met een uitgebrei-
de fysieke en administratieve 
controle van het werk’. Kortom, 
in hoofdzaken een papieren con-
trole. En dat terwijl (zo blijkt ook 
uit de antwoorden) de verwach-
ting was (!) dat ca 40-60% zgn ‘in-
dustrie-grond’ zou zijn. Hoeveel 
dat in werkelijkheid is? Wij we-
ten het niet. Een en ander geeft 
ons niet het vertrouwen dat de 
gemeente de controle heeft over 
dit project. Onze grootste zorg 
zit in het feit dat op diverse pun-
ten de vergunningseisen niet 
worden nageleefd, maar dat het 
college niet optreedt. Met name 
de milieu-aspecten baren ons 
grote zorgen. We zien sterk ver-
vuilde sloten in de directe om-
geving van het terrein en vra-
gen ons af wat daarin zit. Tot on-
ze grote verbazing lijkt Waternet 
ook niet bereid te zijn tot contro-
les. Ondanks herhaaldelijk tele-

fonisch contact van onze fractie 
met de verantwoordelijk contro-
leur, lijkt het erop, dat er niets ge-
beurd”. Van Sligtenhorst gaf tij-
dens de commissievergadering 
ook een groot aantal voorbeel-
den van overtredingen waarop 
gehandhaafd had kunnen wor-
den, die de wethouder niet zeg-
de te kennen. Dat verbaast de 
ChristenUnie-SGP in hoge ma-
te, want die feiten komen uit 
de eigen stukken van het colle-
ge of de ODRU (de controleren-
de instantie namens de gemeen-
te). “Wat moet er dan nog meer 
gebeuren, voor u echt gaat in-
grijpen” verzuchtte Van Sligten-
horst vervolgens. De wethouder 
heeft aangegeven de komende 
dagen hier dieper in te duiken 
en zo spoedig mogelijk met een 
afdoende reactie te komen. Op 
maandag 11 maart is er, op ver-
zoek van het college, een overleg 
met de ChristenUnie-SGP en het 
CDA over de genoemde consta-
teringen en de stappen die gezet 
kunnen worden. Hopelijk leidt 
dit tot handelen van de gemeen-
te zodat wij in de raad van 21 
maart geen raadsuitspraak hier-
over hoeven te vragen.

Gemeente stelt voor 
coffeeshop te verplaatsen
Vervolg van de voorpagina

De parkeerdruk op het langpar-
keerterrein aan de Rondweg is 
hoog. Uit tellingen komt naar vo-
ren dat de huidige parkeerbezet-
ting op maandag t/m donderdag 
overdag tussen de 90% en 100% 
ligt. Na 15.30 uur neemt de par-
keerbezetting geleidelijk af en 
is er voldoende parkeercapaci-
teit op het parkeerterrein aan de 
Rondweg. In de middag vanaf 
14.00 uur kent de coffeeshop een 
parkeerbehoefte die ligt tussen 
de acht en tien parkeerplaatsen. 
Deze behoefte kan op deze mo-
menten vaak niet lokaal worden 
opgevangen. Op korte termijn 
worden zes extra parkeerplaat-
sen op het parkeerterrein aan de 
Rondweg gerealiseerd door het 
verplaatsen van de huidige cam-
perplaatsen. In maart 2019 wordt 
u een voorstel gedaan voor een 
uitbreiding met minimaal 50 par-
keerplaatsen. Wij verwachten dat 
de parkeercapaciteit na deze uit-
breiding voldoende is. 

Ontsluiting voor (brom-)
fietsers en voetgangers 
De ontsluiting voor (brom)fiet-
sers en voetgangers van en naar 
de nieuwe locatie van de cof-
feeshop loopt over het naastge-
legen langparkeerterrein. De-
ze parkeerfunctie past niet goed 
bij een veilige loop/fietsrou-
te en vormt een potentieel vei-
ligheidsrisico op het parkeerter-
rein. De route van de coffeeshop 
naar het centrum van Mijdrecht 
bevat een oversteek in de Rond-
weg. Deze oversteek is voor voet-
gangers te nemen door gebruik 
te maken van de zebra oversteek. 
(Brom-)fietsers maken gebruik 
van de oversteek bij de rotonde. 
Om hiervoor een zo veilig moge-
lijke situatie te realiseren wordt 
een nieuwe separate toegang 
naar de coffeeshop aangelegd. 
Ter hoogte van de entree van het 
Werkcentrum wordt parallel aan 
de langs liggende sloot in noor-
delijke richting een verbinding 
gemaakt met de coffeeshop. Ter 
hoogte van de coffeeshop wordt 

een duiker over de sloot gereali-
seerd. In de plannen voor het uit-
breiden van de parkeercapaciteit 
langs de Rondweg wordt reke-
ning gehouden met de toegang 
van de coffeeshop en het naast-
gelegen werkcentrum. Op deze 
wijze denkt de gemeente dat ze 
op langere termijn een voldoen-
de veilige en functionele situa-
tie te kunnen realiseren. Op piek-
momenten zijn er circa tien fiet-
sen en vijf scooters gelijktijdig 
aanwezig. Op eigen terrein naast 
de coffeeshop wordt een fietsen- 
en bromfietsenstalling gereali-
seerd, deze voorziet ruimschoots 
in de behoefte. De ervaring is 
dat de coffeeshop geen overlast 
geeft en juist de straathandel be-
perkt. De beoogde locatie is gele-
gen naast het Werkcentrum. Deze 
wordt ruimtelijk gescheiden van 
de coffeeshop met een hek. Om 
te voorkomen dat er negatieve 
beeldvorming ontstaat voor het 
Werkcentrum ten gevolge van de 
gevestigde coffeeshop, wordt er 
extra aandacht gegeven aan af-

stemming en communicatie met 
de omgeving. 

Voetbalkooi 
De voetbalkooi langs de Rond-
weg wordt beperkt gebruikt.Een 
nieuwe locatie binnen Mijdrecht 
is nog niet beschikbaar. In samen-
werking met de Jongeren Advies-
commissie zoeken we naar een 
alternatieve locatie. Daarnaast 
is er een vraag vanuit Abcoude, 

maar die is nog in een verkennen-
de fase. Doelstelling is om de kooi 
op een zo kort mogelijke termijn 
her te plaatsen, bij voorkeur in 
Mijdrecht. De afgelopen maand 
zijn de omliggende bedrijven en 
het werkcentrum geïnformeerd 
over de geplande verplaatsing 
van Espresso. De aanliggende 
bedrijven hadden een positieve 
grondhouding, waarbij ze er wel 
vanuit gaan dat er geen overlast 

gaat ontstaan. Begin deze maand 
heeft Espresso de aanvraag voor 
de tijdelijke omgevingsvergun-
ning ingediend. Parallel aan de-
ze procedure vragen zij een ge-
doogbeschikking aan.

Indien de vergunning en de be-
schikking worden verleend, is het 
de planning om Espresso medio 
mei te verplaatsen naar de nieu-
we locatie.
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Het is weer verkiezingstijd en 
op 20 maart worden de stem-
men van ons als inwoners weer 
gevraagd voor de leden van de 
Provinciale staten en het be-
stuur van het waterschap. Dat 
is natuurlijk mooi dat we onze 
stem mogen geven. En we ra-
den u ook zeker aan om dit op 
20 maart te gaan doen. Want 
daar waar u als inwoner in-
vloed kan uit oefenen op be-
stuur en beleid moet u die 
kans ook pakken. Maar stelt u 
zich eens voor dat u uw stem 
niet alleen één keer in de vier 
jaar mag weggeven, maar dat 
er altijd naar de mening van 
de inwoner gevraagd en ge-
luisterd zou worden. Dat zou 
pas echt mooi zijn. Directe in-
spraak van inwoners in het 
openbaar bestuur over beleid. 
Als inwonersparticipatie echt 
zou lukken en inwoners, veel 
meer als nu het geval is, met el-
kaar gaan optrekken dan krij-
gen we een zuivere democra-
tie. Laten we daar eens vanuit 
gaan. Dat we als inwoners er 
echt toe doen en dat de over-
heid naar ons gaat luisteren. 
Dat de bestuurders geïnteres-
seerd zijn naar de mening van 
het volk. Laten we eens klein 
beginnen en er vanuit gaan dat 
de lokale overheid in De Ron-
de Venen wil luisteren en wil 
weten wat wij als inwoners be-
langrijk vinden. Stelt u zich dat 
eens voor. Wat heeft u dan op 
dit moment aan wensen, vra-
gen, ideeën, klachten, ed. in de 
gemeente De Ronde Venen die 
u graag zou willen delen? Stel 
dat er meer inwoners achter u 
staan die uw gedachtengoed 
delen en samen met u hiervoor 
willen gaan.  Misschien is het 
dan wel denkbaar dat we sa-
men iets voor elkaar kunnen 
krijgen. Alleen is het name-
lijk moeilijk om de aandacht 
te krijgen en is de kans groter 
om aan de kant geschoven te 
worden. Dat is ook de reden 
dat wij een inwonersbeweging 
in gang willen zetten die veel 
meer met elkaar optrekt, ver-
bonden met elkaar is en zaken 
met elkaar deelt. Dat hoeft niet 
altijd dezelfde mening te zijn 
die we met elkaar delen, maar 
als we naar elkaar luisteren en 
een beetje respect voor elkaar 
hebben, moeten we toch wel 
ergens komen. Wij zijn erg be-
nieuwd naar wat er allemaal 
speelt in onze gemeente en 
vragen u als inwoner dan ook 
om ons te laten weten wat u als 
inwoner zou willen dat er moet 
gebeuren om het allemaal  vol-
gens u (nog) beter en gezelli-
ger te maken in De Ronde Ve-

nen. Stuur een e-mail met uw 
inwoners wens, vraag, idee, 
klacht, ed. naar:  drv@inwo-
nerscollectief.nl 
Met uw reacties willen wij dan 
graag kijken wat we daar mee 
kunnen doen en of we daar 
meer inwoners achter kunnen 
krijgen. We kunnen namelijk 
op 20 maart wel gaan stem-
men en weer achterover gaan 
hangen en afwachten of onze 
stem daadwerkelijk wordt in-
gezet voor wat ons is beloofd, 
maar we kunnen natuurlijk ook 
zelf wat actiever gaan worden 
en onze stem gevraagd en on-
gevraagd laten horen. Daar 
wordt niemand in onze bele-
ving slechter van. Dan zijn we 
goed op weg om inwonerspar-
ticipatie echt te doen slagen 
en worden we als inwoners re-
levant. Het zou toch mooi zijn 
als de lokale overheid dit ook 
gaat omarmen en wil dat inwo-
ners in De Ronde Venen meer 
inspraak gaan krijgen over wat 
er in hun gemeente, dorp, wijk 
of straat gebeurt. Stel je toch 
eens voor dat de gemeente 
bijvoorbeeld een jaarlijks bud-
get geeft voor inwonerspartici-
patie en co-creatie. Dat wij als 
inwoners daar allerlei mooie 
initiatieven mee kunnen ont-
plooien. Dat inwoners bij ver-
anderingen in de woonomge-
ving vanaf het allereerste be-
gin worden betrokken. Draag-
vlak vooraf zorgt immers voor 
een soepeler proces en een ge-
dragen eindresultaat. Wat zou 
het mooi zijn als we in De Ron-
de Venen als gemeente echt 
samen aan de slag gaan met 
co-creatie. Dat betekend dus 
het ondersteunen van inwo-
ners die zelf initiatieven willen 
realiseren in hun buurt. Het in-
wonersCollectief DRV vindt het 
in ieder geval belangrijk dat in-
woners vroegtijdig een stem 
hebben in de ontwikkelingen 
in De Ronde Venen. In het hui-
dige tijdperk kan dit wellicht 
ook op een andere manier 
worden georganiseerd dan we 
nu gewend zijn. Een herijking 
van de huidige werkwijze lijkt 
ons in dit kader gewenst. Denk 
bijvoorbeeld aan een inwoner-
spanel of een inwoners-top die 
over allerlei zaken meedenkt 
met de lokale overheid. Alle-
maal wensen die wij als Inwo-
nersCollectief DRV graag in 
vervulling zien gaan in de ko-
mende jaren.
Maar het begint allemaal bij 
de inwoners. Inwoners van De 
Ronde Venen laat uw stem ho-
ren!
Op 20 maart maar ook aan het 
InwonersCollectief DRV.

Column van het Inwonerscollectief DRV 
Stel dat u stem als inwoner 

altijd zou mee tellen

Verwennerij Zonnebloemgasten
Mijdrecht - Vorige week ver-
zorgde de IJssalon op Hofland te 
Mijdrecht een geweldige High 
Tea voor tien gasten van de Zon-
nebloem in samenwerking met 
de RikiStichting. Naast zoetighe-
den zoals bonbons, ministroop-
wafels, bitterkoekjes waren er 
veel hartige hapjes bestaande uit 
onder meer sneetjes stokbrood 
met diverse vleeswaren, wraps 
met o.a. zalm, carpaccio en shoar-
ma, een warm gehaktballetje en 

als toetje werd het beroemde ijs 
op een kletskop geserveerd, waar 
een aantal gasten erg naar uitke-
ken. Onderling werd er over van 
alles gesproken en gelachen on-
der het genot van koffie, thee of 
verse vruchtensappen. Voor her-
haling vatbaar was de mening.
Wilt u vrijwilliger of gast wor-
den van de Zonnebloem afde-
ling Mijdrecht neem dan contact 
op met Yvette Janmaat (secreta-
ris, tel: 06-12241209).

Vreugde en verdriet in 
Koopcentrum Mijdrecht
Mijdrecht - Vreugde en verdriet 
kunnen helaas erg dicht bij elkaar 
zijn. In Koopcentrum Mijdrecht 
was dit afgelopen week zeker het 
geval.
Modehuis van Yperen vierde 
feest. Eigenaar Hans Rensink 
Deed donderdag jl de deuren 
weer open van zijn totaal ver-
nieuwde modezaak. Dames en 
Herenmode zijn nu allen te vin-
den op de benedenverdieping. 
Hij liet via de site van Shopping 
Mijdrecht weten: “Wij zijn er klaar 
voor. Onze geheel verbouwde 
zaak is weer open. Een nieuwe 
beleving voor dames- en heren-
mode in Mijdrecht. Voel je wel-
kom”. En dat moet gezegd wor-
den, het is zeker een bezoekje 
waard.
De nieuwste mode voor dames 
en heren. De dames voorin en 
de herenafdeling achterin. Het is 
zeker een aanrader. Wethouder 
Rein Kroon bracht namens de ge-
meente een prachtige bos bloe-
men om deze heropening te vie-
ren.

Nieuw
Woensdag jl. opende een nieuwe 
zaak: Het chocoladehuisje, geves-
tigd aan de Dorpsstraat 76. Een 
gezellig winkeltje met elke dag 
20 soorten bonbons, verse cacao 
truffels, callebaut etagere choco-
lade, chocolade cadeautjes, ver-
rassende paaseitjes, pindarotsjes 
enz enz. Ook hier bracht de wet-
houder een prachtige bos bloe-
men, want ook de gemeente is 
blij met nieuwe bedrijven in de 
dorpskern.

Sluiten
Helaas was er ook minder leuk 
nieuws, zeker voor het perso-
neel van Intertoys. Ook hun zaak 
is 1 van de 91 zaken die moeten 
sluiten. Zaterdag jl is de leegver-
koop begonnen. Ook voor het 
net totaal gerenoveerde winkel-
centrum de Lindeboom is dit niet 
prettig. Intertoys was wel de trek-
ker aan de voorgevel. Hopelijk 
vindt de eigenaar van het win-
kelcentrum weer snel een nieu-
we huurder.

Hans Rensink in de nieuwe
herenafdeling

Wethouder Rein Kroon feliciteerd 
de eigenaar van Het Chocolade-
huisje

 Intertoys gaat sluiten

Wordt taalcoach bij 
Gilde/ SamenSpraak
De Ronde Venen - Gilde de Ron-
de Venen is dringend op zoek 
naar nieuwe taalcoaches. Wie wil 
ongeveer een uur per week als 
vrijwilliger investeren om een an-
derstalige te helpen beter Neder-
lands te spreken?
Bij Gilde/ SamenSpraak worden 
een Nederlandstalige vrijwilli-
ger en een anderstalige aan el-
kaar gekoppeld. Wekelijks ko-
men zij een uurtje samen om 
op een informele manier Neder-
lands te spreken. Gewoon thuis, 
in de huiskamer, tijdens een wan-
deling of bezoekje aan de bibli-
otheek. Bij Gilde/ SamenSpraak 
gaat het om communicatie: onze 

vrijwilligers geven geen les. Vaak 
draait het niet alleen om de Ne-
derlandse taal, maar gaat het ook 
om het durven Nederlands spre-
ken. Vaak heeft de taalvrager al 
een aardige woordenkennis maar 
durft niet te praten, bang om fou-
ten te maken. De taalcoach helpt 
hierin door te praten, te herhalen 
en te coachen. Heb je interesse? 
Kijk voor meer informatie op onze 
website gildedrv.nl/samenspraak 
en stuur een mail aan Rudy Ous-
soren (rudyoussoren@gildedrv.
nl), Cees Verrips (ceesverrips@gil-
dedrv.nl) of Irma Telling (irmatel-
ling@gildedrv.nl). of bel met Cees 
Verrips 06-13604635.

Scheepsbouwers Stofberg
De Ronde Venen - Lezing 
over het geslacht Stofberg als 
scheepsbouwers, ooit gestart in 
Mijdrecht. Al ruim twee eeuwen 
historie, maar nog springlevend. 
Op donderdag 21 maart a.s. ver-
zorgt Henk Stofberg een lezing 
over het geslacht Stofberg als 
scheepsbouwers (1785-heden) 
en over de verdwenen scheeps-
werven Stofberg. In de afgelopen 
eeuwen bevonden zich in de wa-
terrijke gebieden van Nederland 
talloze scheepswerven, waar met 
name vrachtschepen gebouwd 
werden. Vrijwel alle vervoer ging 
immers over water. Sommige 
werven bestonden maar relatief 
kort, andere hielden het langer 
vol. Het geslacht Stofberg bouw-
de sinds 1785 tientallen sche-
pen op eigen werven, eerst in 
Mijdrecht en nadien ook te Wil-
nis, Ouderkerk a/d Amstel, Oude-
water, Woerden, Aalsmeer, Lem-
mer en Leimuiden. Thans bouwt 

de familie Stofberg nog steeds 
bijzondere schepen in Enkhui-
zen en de oorsprong van deze fa-
milietak gaat dus terug tot de al-
lereerste werf in Mijdrecht. Zij is 
daarmee na 2¼ eeuw het oudste 
familiebedrijf van Nederland in 
de scheepsbouw. Op donderdag 
21 maart biedt zal Henk Stofberg, 
een verre nazaat, een lezing en 
beeldpresentatie over de roem-
rijke historie van het geslacht 
Stofberg als scheepsbouwers. Hij 
zal hoofdzakelijk stilstaan bij de 
(eerste) werf te Mijdrecht (1785-
1933) en bij de huidige werf te 
Enkhuizen (1989-heden). Het be-
looft een boeiende avond te wor-
den met nooit eerder vertoonde 
beelden en nog nooit eerder ver-
telde verhalen. Lezing Scheeps-
werf Stofberg, donderdagavond 
21 maart in de Oudheidkamer, 
Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. 
Aanvang: 20.00 uur, toegang is 
gratis.

Muzikale reis vol verhalen 
van onze samenleving
Vinkeveen - Op donderdag-
avond 21 maart geven Ronald 
Koops en Simone Schoemaker 
van de stichting Tot Heil des Volks 
een gastoptreden bij de PKN De 
Morgenster te Vinkeveen. Tot Heil 
des Volks is een christelijke orga-
nisatie, opgericht in 1855. Zij ko-
men op voor de meest kwetsba-
ren in de samenleving. Zij werken 
door het hele land, met als zwaar-
tepunt Amsterdam.
Zij doen dit werk met ongeveer 
80 medewerkers en 250 vrijwilli-
gers. Tijdens deze avond nemen 
Ronald Koops en Simone Schoe-
maker je mee op een muzikale 
reis vol verhalen.

De reis gaat langs prostituees, 
daklozen, verslaafden en kin-
deren die opgroeien in armoe-
de. Maar de reis gaat ook langs 
jouzelf. Want wie zie jij als je een 
zwerver tegen komt of een pros-
tituee ziet? Kijk je weg of staar je 
juist? Jezus zei: “Alles wat je aan 
de minste van mijn broers of zus-
sen doet, dat doe je aan mij”. Wat 
betekent dit voor ons? Geef je 
wel of niet die euro waarom de 
‘vreemdeling’ vraagt? De avond 
begint om 20.00 uur, koffie en 
thee vanaf 19.45 uur.
Iedereen is welkom in het ge-
bouw van De Morgenster, Heren-
weg 253 te Vinkeveen.

Lokaal ontmoet Provinciaal 
aan de ontbijttafel
Mijdrecht - Het lijkt een traditie 
te worden bij de Vereniging Indu-
striële Belangengemeenschap De 
Ronde Venen, kortweg VIB: Daags 
voor de verkiezingen onderne-
mers in contact brengen met po-
litici. 7 Maart jl. schoven provin-
ciale statenleden aan bij het VIB-
ondernemersontbijt in restaurant 
Rendez Vous in Mijdrecht.
Dit om ondernemers, directeu-
ren en managers van bedrijven in 
gemeente De Ronde Venen per-
soonlijk bij te praten over rele-
vante ontwikkelingen in de pro-
vincie Utrecht. Vijf van de elf par-
tijen hebben gehoor gegeven 
aan het aanbod tijdens dit ontbijt 
acte de presence te geven. CDA, 
ChristenUnie, SGP en 50PLUS wa-
ren ook inderdaad voor acht uur 
‘s morgens present. Eén delega-
tie moest helaas door ziekte ver-
stek laten gaan. Onder het genot 
van een gezond en voedzaam 
ontbijt werd druk gediscussieerd 

over dossiers als de N201, het In-
passingsplan Kantoren, glasve-
zel, duurzaamheid, arbeidsmarkt, 
de 50+ meet & greet en uiteraard 
de verkiezingen van 20 maart a.s. 
Ondanks verschil van mening op 
sommige terreinen werd in goe-
de harmonie nagetafeld

Gastspreker
Maandag 15 april a.s. staat weer 
een Management Sociëteit op 
het programma. Dit maal met 
gastspreker Menno Lanting. Men-
no geldt als dé expert op het ge-
bied van de impact van de snel 
veranderende wereld op leider-
schap, innovatie en hoe wij wer-
ken. Hij zal de deelnemers zich 
laten afvragen of hun organisa-
tie gelijk een olietanker, of een 
speedboat is.
Meer informatie omtrent evene-
menten van VIB De Ronde Venen 
vindt u op www.vibderondeve-
nen.nl/agenda.





Pvc-vloeren

Laminaat

Marmoleum

Vinyl-Novilon

Eikenvloeren

pvc vloeren:
de trend van dit 
moment

Keramo

Tapijt

Karpetten

Beton ciré

Marmoleum
Marmoleumvloeren zijn behoorlijk populair 
en zeker favoriet bij binnenhuisarchitecten 
en stylisten. Het strakke dessin, dat lijkt op 
gietvloeren, is stijlvol én zeer gemakkelijk in 
onderhoud. Marmoleumvloeren zijn gemaakt 
van 100% natuurlijke materialen en creëren 
een prettige leefomgeving. Marmoleum is de 
merknaam van linoleum vloeren van Forbo.

Vinyl-Novilon
Vinylvloeren, of Novilonvloeren, zijn duurza-
me, comfortabele vloeren die naast mooi ook 
kwalitatief zeer goed zijn. Novilonvloeren 
worden omschreven als verend vinyl. Het is 
een veerkrachtige, soepele vloer die heel 
eenvoudig te onderhouden is. Een duurzame 
vloer die verkrijgbaar is in verschillende dessins 
en kleuren.

een warmere vloer, zoals tapijt. Met 
een marmoleumvloer zet je het milieu 
op nummer 1 en bij laminaat heb je 
weer ontzettend veel keuze in kleur 
en dessins. Een echt authentieke 
vloer krijg je met een eiken- of 
een keramovloer, maar voor een 
strak afgewerkte vloer met eigen 
‘handtekening’ is een beton cirévloer 
jouw keuze. Bij Woninginrichting-
Aanhuis.nl kan je terecht voor elke 
vloer die je wenst. 

vloeren voor 
iedere kamer
in je woning

vloeren
De basis van je complete 
woninginrichting is toch wel de vloer. 
Voor iedere situatie, alle smaken en 
wisselende voorkeuren hebben wij 
dan ook een passende vloer. Als je 
op zoek bent naar een duurzame 
en onderhoudsvrije vloer, dan is 
een pvc- vloer geschikt. Voor in de 
slaapkamer heb je misschien liever 

Pvc-vloeren
Groot voordeel van onze pvc-vloeren is dat ze 
onderhoudsvriendelijk, hard en slijtvast zijn. 
Zo heb je nog jarenlang plezier van je vloer. 
De dessins en kleuren zijn de laatste tijd niet 
meer van echt hout of steen te onderscheiden. 
En met de nieuwste technieken, zoals register 
embossing, voel je ook nog de structuur. Pvc-
vloeren zijn zeer geschikt in combinatie met 
vloerverwarming.

Laminaat
Met een laminaatvloer kan je een lange tijd 
genieten van de natuurlijke uitstraling van 
de vloer. Laminaat is goed te onderhouden, 
sterk en niet te onderscheiden van echt hout, 
tegels, beton of marmer. Wij leveren de merken 
Quickstep, Berry Alloc en de Aanhuis collectie.

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL MIJDRECHT



Eiken vloeren
Een mooie, sterke, slijtvaste houten vloer. Wij 
leveren deze parketvloeren van de merken 
Bruynzeel, Combiwood en onze eigen Aanhuis-
collectie. Echte houten vloeren die zeker tegen 
een stootje kunnen. Uiteraard kan je ook bij ons 
terecht voor het schuren van parket en houten 
vloeren, zowel gelakte als geoliede vloeren.

Keramo

Keramo bestaat grotendeels uit natuurlijke materia-

len. De toplaag is extra hard door een wood powder 

behandeling. De planken zijn breed, wat de vloer 

een ro uust uiterlijk eeft  en eschikt maakt voor 

alle soorten gebruik. Met recht een stoere vloer!

Keramo bestaat grotendeels uit natuurlijke materia-

len. De toplaag is extra hard door een wood powder 

Tapijt
Zachte vloeren geven een behaaglijk warm 
gevoel aan de voeten, maar zorgen ook voor 
een mooie rustige sfeer en een goede akoestiek 
in huis. Er is veel keuze in tapijt, karpetten en 
traplopers. Zowel qua kleur, maat en uitvoering 
(luspool, gesneden pool, materiaal etc.). 
Geschikt voor woon- en slaapkamers en trappen.

Echt
hout

voor een 
sfeervolle 

uitstraling

Karpetten
en vloerkleed eeft  e tra sfeer, aankledin  

en warmte in je kamer. Een kleed zorgt voor 
de  nishin  touch en hiermee cre er je een 
samenhangend geheel met je meubels. Onze 
vloerkleden zijn verkrijgbaar in diverse kleuren, 
verschillende diktes en in vele dessins. 

Laat je vloer 
leggen door onze 

vakmensen voor 
perfect resultaat

WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL MIJDRECHT

DEZE MAAND
Op alle visgraat vloeren 
(hout, PVC of laminaat)
elke 10e M2 GRATIS! 



een speciale dag voor kasten en indus-
triële deuren met leuke actieprijzen. Er 
volgen nog meer speciale dagen met 
onder andere shutters en zonwering, dus 
het is slim om onze social media in de 
gaten te houden. Wat voor veel mensen 
interessant is: alle visgraatvloeren, zowel 
in parket, pvc als laminaat, worden tegen 
speciale prijzen aangeboden.”

Gratis naar Oostenrijk in de 
herfstvakantie
Naast de acties is er nog een goede re-
den om binnenkort naar Parket Plaza te 
gaan: onder alle klanten die in maart of 
april iets kopen, wordt een gratis verblijf 
van een week in een 6-persoons vakan-
tiehuis in Oostenrijk verloot.

Dé vloerenspecialist van de omgeving 
Voordat Jacco zelf ging ondernemen, 
werkte hij 10 jaar bij Woodpecker. Daar 
leerde hij alle facetten van het vloeren-
vak kennen. Met al deze kennis op zak 
opende hij in 1999 zijn eigen zaak. “Toen 
ik 20 jaar geleden met Parket Plaza be-
gon was het vanaf dag één een gekken-
huis, er was duidelijk veel ehoeft e aan 
een vloerenspeciaalzaak. We zijn inmid-
dels een complete woninginrichter, maar 

20 jaar
PARKET PLAZA

Parket Plaza, het bedrijf van Jacco en 
Karin Broere, begon in 1999 als parket-
zaak maar groeide uit tot een complete 
woninginrichter. Ook voor gordijnen, 
behang, traprenovatie, deuren, kasten op 
maat, zonwering, raamdecoratie en alle 
mogelijke vloeren kun je er terecht. 

Parket Plaza is aangesloten bij de lande-
lijke succesformule Woninginrichting-
Aanhuis.nl, dat onder andere samenwerkt 
met het tv-programma vtwonen ‘Weer 
Verliefd op je Huis’. Hierin zorgen de 
stylisten van vtwonen ervoor dat stellen 
met verschillende smaken weer helemaal 
gelukkig zijn met hun inrichting. Alles wat 
wordt gebruikt bij de metamorfoses is 
verkrijgbaar bij Parket Plaza!  

Speciale prijzen voor vloeren in visgraat
Jacco en Karin hebben samen met Jacco’s 
broer Chris van alles bedacht om het 
20-jarig bestaan te vieren: “Zaterdag 
16 en 30 maart staan in het teken van 
interieurstyling,” vertelt Karin. “Je kunt 
een persoonlijk interieuradvies krijgen 
van één van onze ontwerpers. Aan de 
hand van moodboards kijken we wat de 
beste keuzes zijn voor een mooie, har-
monieuze inrichting. En op 23 maart is er 

lijven wat vloeren etreft  d  s ecialist 
in de omgeving. We werken de vloeren 
zelf af. De klant kiest de houtsoort, de 
kleur, de breedte en de dikte van de 
planken en kan vervolgens aangeven 
hoe de afwerking wordt: geborsteld, met 
handgemaakte vellingkanten, met een 
verouderde look, in de olie, beits, lak of 
was, noem maar op.”

Alles in één hand
“Vroeger kocht een klant een vloer en 
dan zag je ‘m 15 jaar niet terug,” vervolgt 
Chris. “Nu we een allround woninginrich-
ter zijn, hebben we veel vaste klanten. Als 
een klus goed verloopt, komt men terug 
voor meer, dat is leuk! We zijn met een 
klein team en doen erg veel zelf. Daarbij 
werken we met een vaste club zelfstan-
digen, die we goed kennen, die betrouw-
baar zijn en die goed werk leveren. Wij 

lijven altijd het aans reek unt, het lijft  
in één hand. Steeds meer klanten geven 
ons zelfs een complete opdracht. Niet 
alleen voor vloeren, behang en gordij-
nen, maar ook voor het stucwerk en het 
schilderwerk. Wij regelen dan álles, dat 
doen wij als service. Omdat wij door onze 
ervarin  heel e   ci nt kunnen lannen, 
kan dat weken tijd schelen. e klant eeft  
ons de sleutel, hij heeft  n aans reek
punt en is volledig ontzorgd.”

Houten vloer met vloerverwarming
Jacco en Karin zijn altijd op zoek naar 
vernieuwing. Een paar jaar geleden von-
den e in ostenrijk het merk ultifl or, 
dat een spectaculair nieuw product had. 
Jacco: “Veel mensen denken nog steeds 
dat een houten vloer en vloerverwarming 
niet goed samengaan, maar dat is niet 
waar. ultifl or roduceert vloeren met 
een reductiewaarde van maar 0,058 m2 
K/W. Dat betekent dat de vloerverwar-
ming makkelijk kan fungeren als hoofd-
verwarming. Storende convectorputten 
of lelijke radiatoren zijn niet meer nodig. 

e ultifl or vloeren komen in oneindi  
veel variaties in houtsoort en kleur, maar 
men kan ook een onbehandelde vloer 
kopen die we in onze oliestraat afwerken 
in de gewenste kleur. En dan met brede 
plank, smalle plank, of in visgraat gelegd, 
net wat men wil.”

“Wij waren de eersten die op een goede 
manier vloerverwarming met houten 
vloeren konden combineren. Daar zijn 
we uniek in. En we hebben een geweldig 
nieuw product: een klassieke visgraat 
houten vloer in groot patroon van 14 bij 
70, die voldoet aan de laatste richtlijnen 
voor CO2-neutrale bouw. De vloer werkt 
met de huidige cv-techniek, maar met 
een kleine aanpassing is hij ook geschikt 
voor warmtepomptechnologie. Een 
prachtige en toekomstbestendige vloer, 
waar we veel van verwachten!” 

20 jaar
PARKET PLAZA

lijven wat vloeren etreft  d  s ecialist Bij Parket Plaza in Mijdrecht is het dit jaar feest! De woninginrichter 
viert het 20-jarig bestaan met leuke acties. Zo wordt het wel heel 
aantrekkelijk om ‘weer verliefd op je huis’ te worden. Ook wordt 
er een spectaculaire prijs verloot: als je in maart of april een 
aankoop doet, maak je kans op een gratis verblijf van een week in 
een prachtig vakantiehuis in Oostenrijk! Tekst: Eveline Steenaart

hand van moodboards kijken we wat de 
beste keuzes zijn voor een mooie, har-
monieuze inrichting. En op 23 maart is er 
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Onze adviseurs meten je ramen en deuren 
exact op om de goede maat jaloezieën bij je te 
monteren. Af te werken met diverse ladderbanden 
en bedieningsopties. 

Rolgordijnen, multishades en Silhouettes® 
Rolgordijnen, multishades en Silhouettes® hebben 
één ding gemeen, ze rollen voor je ramen en zijn 
te bedienen met een ketting, koord of elektrisch. 
Rolgordijnen zijn gemaakt van één stuk stof, met 
natuurlijk keuze in vele kleuren en transparanties. 
Multishades zijn gemaakt van een dubbele laag 
stof, een verduisterende en een transparante, die 
over elkaar heen vallen. Zo kies je zelf hoeveel 
lichtinval en privacy je in huis wilt. 

et ilhouettes  van u afl e  he  je altijd 
e  lterd licht door de twee trans arante anen. 

Binnen in de banen zit een verduisterende laag 
die je kunt kantelen, zo speel je zelf met het licht.  

Vouwgordijnen; voor landelijke, romantische en 

moderne interieurs
Bij vouwgordijnen zorgen de baleinen in de stof 
ervoor dat het gordijn zich horizontaal ‘opvouwt’. 
Een stijlvolle vorm van raamdecoratie, passend in 
ieder interieur. Vouwgordijnen geven een warme 
sfeer in je huis, door de vaak dikkere stof. Al zijn 
vouwgordijnen ook te verkrijgen in transparante 
opties, meer geschikt voor moderne interieurs. 

Spelen met 
licht door het 
kantelen van je 
jaloezieën

V O O R  I E D E R  R A A M  D É  O P L O S S I N G

Duettes

Plissés

Jaloezieën

Rolgordijnen

Lamellen

Multishades

Vouwgordijnen

Silhouettes®

Powerview®

Vlinderjaloezieën

V O O R  I E D E R  R A A M  D É  O P L O S S I N GV O O R  I E D E R  R A A M  D É  O P L O S S I N G

raamdecoratie
In je gehele woning is goede 
raamdecoratie of raambekleding een 
pré. Of je nu de zon wilt weren, het 
donker wilt maken, je huis iets meer 
wilt isoleren, meer sfeer in je kamer 
wilt toevoegen of meer privacy wil,  
raamdecoratie is de oplossing. 
n allerlei kleuren, verschillende sto  en 

met wisselende lichtregulering en 
van diverse merken als u afl e  en 
onze eigen Aanhuis-collectie. Zelfs 
de bediening van je raamdecoratie 
kan je aanpassen naar jouw wens. 
Met koord, ketting of elektrisch voor 
compleet gemak.

Wij komen bij je thuis om de kozijnen 
op te meten, zodat wij je gekozen 
raamdecoratie exact op maat bestellen. 
Deze komen wij later monteren zodat jij 
gegarandeerd bent van echt maatwerk 
voor je ramen.

DEZE MAAND
25% korting
op rolgordijnen, 
vouwgordijnen en 
multishades uit de 
Aanhuis-collectie!
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Waan je in Zuid-Europa met shutters 
voor je ramen. De shutters van hoge 
kwaliteit van het merk Blend®, zijn 
luiken met verstelbare lamellen, die 
geplaatst zijn aan de binnenkant van 
de ramen of deuren. Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren, diverse breedtes  
hout en in alle formaten op maat te 
maken. Met shutters tover je iedere 
ruimte in huis om tot een luxe en 
bijzonder sfeervolle plek. Met shutters 
heb je namelijk niet zomaar zonwering, 
je hebt zonwering met klasse. 

Variaties 
Shutters zijn verkrijgbaar in 6 verschillende 
opties. Zo hebben wij de standaard shutters 
met een pen en gat-verbinding. Wil je graag 

verschillende kleuren, diverse breedtes  

bijzonder sfeervolle plek. Met shutters 
heb je namelijk niet zomaar zonwering, 

shutters
de shutters aan de kant schuiven? Kies dan 
voor shutters met het vouwrail ysteem, of juist 
het schuifrailsysteem. Ook hebben wij shutters 
geschikt voor dakramen en voor draai-kiepramen. 
Zelfs voor ramen in afwijkende vormen hebben 
wij eschikte shutters in on e s ecials collectie.

Onze shutters zijn verkrijgbaar in de houtsoorten 

Basswood & Ashwood. Ashwood is een prachtige 

hardhout soort met zichtbare nerfstructuur. 

Verkrijgbaar in 9 verschillende kleuren. Bediening 

kan met een tiltstok of met verborgen bediening.

Basisadvies

Als het gaat om kort advies kan je 

bij ons terrecht voor basisinteri-

euradvies. In 45 minuten zal onze 

stylist je meenemen in een wereld 

vol verschillende stijlen om er op 

die manier achter te komen wat bij 

je past. Wil je daarbij ook alles we-

ten over de producten? Dan staat 

onze interieurcoach voor je klaar. 

Zoek je persoonlijk, uitgebreid en 

professioneel interieuradvies? 

Dat kan ook! Je krijgt een op maat 

Ben je net verhuisd naar een bestaande 
of nieuwbouwwoning? Ga je verbouwen 
of ben je veranderd van stijl? Kan je 
wel hulp gebruiken als het gaat om het 
gehele interieur? Dan kan je zeker bij 
Woninginrichting-Aanhuis.nl terecht. 
Of het nu een kort basisadvies is óf een 
complete metamorfose van je woning, 
inclusief uitvoering en afstyling; wij 
kunnen het en helpen je graag. 

interieuradvies

service 
Wij werken met eigen vakbekwame 

experts op het gebied van stof-

feren, monteren, vloeren leggen, 

schilderen en behangen die uit-

gebreide kennis hebben van de 

producten. Zo ben jij gegarandeerd 

van professionele en kwalitatieve 

afwerking in jouw huis.  

CBW-erkend

Service staat bij ons hoog in het 

vaandel. Wij werken samen met 

de beste merken en de daarbij 

horende productgarantie. 

Onze winkels zijn CBW-erkend 

en hanteren algemene voorwaar-

den die jou als consument extra 

goed beschermen. Bij ons ben je gegarandeerd van puur 
vakmanschap voor woninginrichting. 
Het advies in de winkel, de kwaliteit 
van de producten en de montage bij jou 
thuis zijn allemaal van hoog niveau. Je 
kunt met ons je hele woning inrichten, 
compleet van boven naar beneden. 

gemaakt plan van aanpak van meer-

dere ruimtes in je woning, waarbij 

je samen met de stylist stap voor 

stap steeds dichterbij jouw perfect 

ingerichte woning komt. Zo maken 

wij een schets van je woonkamer en 

maken we samen een moodboard 

met de kleuren, materialen en pro-

ducten die het best bij je persoon-

lijke smaak passen. Alles bepaald? 

Dan maken we een 3D-tekening om 

je een goed beeld van het resultaat 

te geven.

Kom op zaterdag 16 of 30 maart
naar onze InterieurAdviesDag!
schrijf je in op de site: https://www.woninginrichting-aanhuis.nl/

interieuradvies/basis-interieuradvies/2019-03-30/1198
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kasten op maat 

Schuifdeurkast
De meeste schuifdeurkasten kennen we als 
kledingkast. Om ruimte te besparen kan je dan 
het beste gaan voor schuifdeuren, dan heb je 
in krappe ruimtes geen last van openslaande 
deuren. Een mooie schuifdeurkast is de ideale 
uitkomst als je naast je kleding je spullen, van 
spelletjes tot administratiemappen, netjes wilt 
opbergen.

Draaideurkast
Een draaideurkast is in principe gewoon een 

kast met deuren die je naar rechts of links kan 

opendraaien. Met een draaideurkast krijg je 

een praktische ruimte om je kleding of spullen 

op te bergen, die er ook nog fraai uitziet. 

Kleur, vorm, grootte, frame en handgrepen zijn 

volledig naar jouw wens uitgevoerd. Zelfs voor 

schuine wanden zijn draaideurkasten geschikt.

Voldoende kastruimte zorgt voor een 
opgeruimd en sfeervol huis. Of het 
nu om de slaapkamer, woonkamer of 
hal gaat; voor elk vertrek hebben wij 
de juiste kast. En met onze kasten 
op maat is het zelfs mogelijk om een 
opbergruimte te creëren op een plek 
waarvan jij denkt dat het onmogelijk is.

Kleding, 
speelgoed of tv: 
berg ‘t op in een 

kast op maat

Inloopkast
De droom van iedere interieurliefhebber: 
de inloopkast. Een inloopkast biedt een zee 
aan opbergruimte voor bijvoorbeeld kleding, 
accessoires en schoenen. Zelf kan je je inrich-
ting bepalen zoals legplanken, ophanggedeel-
tes, rekken voor je schoenen of schuifl ades 
en manden.

Tv-wandmeubel 
De televisie is vaak niet het mooiste object in de 
woonkamer, maar vrijwel iedereen heeft  er een. 
Tel daar alle randapparatuur bij op en je hebt een 
mooi rommeltje kabels. Dat kan natuurlijk anders. 

Wij maken tv-wandmeubels op maat waarin je tv 
perfect is verwerkt. Daarnaast is er voldoende 
opbergruimte. Ideaal toch?

Naast de schuifdeur-, inloop- en wandkasten 

maken we ook wasmachine- en ensuitekasten 

op maat. Met ons 3D-tekenprogramma maak je 
samen met Woninginrichting-Aanhuis.nl jouw 
droomkast op maat.

Inloopkast Tv-wandmeubel 

Kom zaterdag 23 maart 
naar onze Kasten-Op-Maat-Dag!
deze dag 20% jubileumkorting!
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WONINGINRICHTING-AANHUIS.NL

gegarandeerd
vakmanschap

www

Bezoek onze website: 
www.woninginrichting-aanhuis.nl 

onze Pinterestpagina:
nl.pinterest.com/aanhuis/ 

kijk op Instagram: 
woninginrichting.aanhuis.nl

of ga naar onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/parketplaza

Constructieweg 96c

3641  SP  Mijdrecht

T 0297 254225

www.parketplaza.nl

W I N D O W  FA S H I O N

een greep uit onze merken

AANHUIS  LABEL

Al plannen gemaakt voor de herfstvakantie? Zin in een week wandelen, fi etsen, 

barbecueën, frisse lucht inademen en helemaal bijkomen in een luxe vakantiehuis? 

Doe dan in maart of april een aankoop bij Parket Plaza en wie weet ben jij de gelukkige 

die straks met een glas wijn in de hand uitkijkt over de Lienzer Dolomieten! 

Parket Plaza verloot een gratis verblijf van een week in een vakantiehuis voor 

4 tot 6 personen in Oost-Tirol in Oostenrijk. Het gaat om de herfstvakantie van 

19 tot en met 26 oktober. De luxe vakantiewoning is voorzien van 4 slaapkamers, 

2 badkamers, een sauna, fl atscreen televisie, wifi , een vaatwasser, een balkon en 

een tuin met terras en barbecue. Beddengoed, keuken- en handdoeken liggen voor 

je klaar, voor de schoonmaak wordt gezorgd en de hond mag ook gezellig mee. 

Servus, we zien je gauw bij Parket Plaza! 

Al plannen gemaakt voor de herfstvakantie? Zin in een week wandelen, fi etsen, 

GRATIS NAAR 
OOSTENRIJK IN DE 

HERFSTVAKANTIE 
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Staatsecretaris Economische Zaken 

Mona Keijzer bezoekt De Ronde Venen

Op vrijdag 8 maart jl. organiseerde lijsttrekker Derk 
Boswijk van CDA Provincie Utrecht een bezoek van Mona 

Keijzer aan De Ronde Venen. Op het programma stond een 

bezoek aan èèn van de duurzaamste ondernemers Brabebo 

auto-onderdelen. Een trotse directeur Gerry Bras vertelde de 

staatssecretaris over de stappen die het bedrijf de afgelopen 

decennia heeft gezet op het gebied van duurzaamheid.

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan familiebedrijf Profile 
Hogendoorn dat al sinds 1938 actief is in De Ronde Venen. Leuk 

was het dat ook de vorige generatie Hogendoorn bij het bezoek 

aanwezig was. Het monteren van een band om de velg leidde tot 

hilarische taferelen toen Keijzer zelf een stofjas en handschoenen 

aantrok om het eens te proberen.

Als laatste werd een bezoek gebracht aan Zideris 
Dagbesteding, de clienten hadden een lunch gemaakt en lieten 

vol trots zien hoe zij aan het werk zijn. Arbeidsmatige 

dagbesteding is nieuw sinds de veranderingen in de 

participatiewet. Een aantal Rondeveense ondernemers heeft de 

hulp van de mensen van de dagbesteding al ingeschakeld. Ze 

zijn heel goed in repeterend werk en zo dus in staat om een 

waardevolle bijdrage aan de maatschappij te leveren. Het 

bezoek was ook een oproep aan ondernemers om ook eens te 

kijken welke werkzaamheden zij door de Dagbesteding zouden 

kunnen laten doen.

Mona Keijzer en Daan Hogendoorn

Mona Keijzer en Derk Boswijk

Ook Wethouder Rein Kroon en  Ria de Korte en Simone 

Borgstede van de lokale CDA-fractie  sloten aan bij het 

bezoek. Hier op de foto met de familie Hogendoorn.

Fred legt precies uit wat hij voor 

werk hij aan het doen is!

Afgelopen jaren heeft CDA-er Boswijk zich nadrukkelijk ingezet 

voor familiebedrijven in de provincie. Familiebedrijven zijn 

misschien niet zo ‘sexy’ als Start-ups maar ze bieden wel de 

meeste werkgelegenheid en zijn de grootste sponsors van het 

lokale verenigingsleven. Goed om daar aandacht voor te 

vragen en ze in het zonnetje te zetten. Brabebo en Profile 

Hogendoorn zijn prachtige familiebedrijven waar we trots op 

mogen zijn. Dat bleek ook maar weer bij dit bezoek.

Gerry Bras en Mona Keijzer



18 13 maart 2019

De lente begon in 2019 his-
torisch vroeg, medio februa-
ri. Wie durft er nog te dromen 
van een Elfstedentocht?  Even-
goed  genoten  we van de zeer 
aangename voorjaarstempera-
turen. In Amsterdam zaten de 
terrassen al helmaal vol. Heer-
lijk weer en het hield maar aan.  
Genieten maar toch… met een 
bezorgd randje: het klimaat! 
Ons land heeft een zeeklimaat: 
koel en het hele jaar door ge-
regeld neerslag. Gematigde 
temperaturen zowel in de zo-
mer als in de winter. De zo-
mers niet heel warm, de win-
ters niet heel lang koud.   Maar 
het weer lijkt langzaam wat te 
veranderen. Dat is u vast wel 
opgevallen. De winter is super 
zacht, de zomer is wat warmer 
en vooral droger dan we  ge-
wend zijn. Het grondwater is 
nog niet op peil gekomen van 
de droogte in 2018 waardoor 
enig risico kan optreden van 
verzakking van gebouwen zo-
wel op palen als zonder palen. 
De scheepvaart had proble-
men De boeren hadden min-
der opbrengst:  bijvoorbeeld is 
er   25% minder aardappelen 
geoogst en 42% minder uien. 
De problemen werken  zelfs nu 
nog door. 

Oorzaken van de droogte:
•  Hoge luchtdruk
•  Te weinig regen
•  Verdamping
Verzilting van de bodem is ook 
een gevolg. Daarnaast is ook 
de temperatuur van het zee-
water  wat hoger. De tempera-
tuur van de zee heeft  veel in-
vloed  op  het  klimaat in ons 
land. In  2015 hebben 174 lan-
den het Akkoord van Parijs ge-

sloten: de opwarming mag niet 
boven de 2 graden komen  en 
blijft bij voorkeur beneden de 
1,5 graad opwarming.  Dit ak-
koord bewijst wel dat het ernst 
is met de klimaatverandering: 
het natuurgeweld neemt toe. 
Droogtes, overstromingen, or-
kanen. De opwarming van de 
aarde kan niet gemakkelijk 
worden gestopt maar wel wat 
geleidelijker gaan als de juis-
te maatregelen worden ge-
troffen zodat mens en natuur 
zich kunnen aanpassen.  Als 
die aanpassingen er niet ko-
men sterven planten en dieren 
uit omdat hun leefgebieden 
zijn veranderd. Daarnaast valt 
te voorzien dat in Noord Euro-
pa meer overstromingen gaan 
plaatsvinden en in Zuid Euro-
pa meer droogten. 

Wat te doen? Denk aan:
• Een snelle overgang naar  
 groene energie
• Stoppen met de
 ontbossingen  
•  Terugdringen van de
 hoeveelheid broeikasgassen

Hierbij moeten zowel de over-
heid als het bedrijfsleven en 
gewone burgers hun verant-
woordelijkheid neme. Het 
KNMI verwacht dat de zomers 
waarschijnlijk droger zullen 
worden. Als dit gebeurt zullen 
zowel de boeren als de natuur 
zich moeten aanpassen. Ge-
niet in deze lente  wel van de 
zo mooie tijd van het jaar met  
de zingende vogels en  het 
ontluikende groen. 

Nel Bouwhuijzen,
IVN natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

De lente

Tweede editie 
Aelsmeerse Uitvaartbeurs
Regio - Altijd al willen weten wat 
er allemaal mogelijk is bij een uit-
vaart? Of zijn er vragen of wen-
sen waar u graag een antwoord 
op wilt hebben? Kom naar de 
Uitvaartbeurs op zaterdag 23 
maart 2019 van 11:00 tot 16:00 
uur in de Open Hof Kerk en Za-
lencentrum ’t Baken, Ophelia-
laan 247, Aalsmeer. De koffie en 
thee staan voor u klaar. Het Za-
lencentrum ’t Baken is recent uit-
gebreid met een volledig inge-
richte rouwkamerfaciliteit. Daar-
mee is het Zalencentrum met 
de kerkzaal in feite een volledig 
rouwcentrum geworden, dat te-
vens op loopafstand van de be-
graafplaats ligt. In de rouwkamer 
is ook ruimte voor de nabestaan-
den om op hun eigen tijd in een 
huiselijke sfeer te verblijven. Ver-
der is de kerkzaal modern inge-
richt en biedt plaats aan ten min-
ste 350 bezoekers. Zo nodig kan 
de Beukzaal, die in open verbin-
ding staat met de kerkzaal, wor-
den gebruikt en kunnen er nog 
100 personen op een tv-scherm 
de uitvaartplechtigheid volgen. 
De kerkzaal is voorzien van alle 
benodigde faciliteiten en leent 
zich dus in het bijzonder voor een 
afscheidsdienst of plechtigheid. 
Op de avond voor, of na de begra-
fenis of crematie, kan er voor con-
doleances gebruikt worden ge-
maakt van de zalen van ’t Baken. 
Het Zalencentrum beschikt over 
een goede catering en bediening. 
In feite kunnen alle wensen inge-
vuld worden. De opening van het 
rouwcentrum is aanleiding ge-
weest om in samenwerking met 
Uitvaartzorg De Meer de twee-
de editie van de Aelsmeerse Uit-

vaartbeurs te verzorgen. De he-
ren Jacco van der Laarse en Jaap 
van der Maarl van Uitvaartzorg 
De Meer die de eerste Aelsmeerse 
uitvaartbeurs hebben verzorgd, 
hebben veel reacties ontvangen, 
ook van mensen die de uitvaart-
beurs toen niet konden bezoe-
ken. Ook mede daarom wordt de-
ze tweede uitvaartbeurs gehou-
den. Op de beurs zijn in feite alle 
disciplines uit de uitvaartbranche 
vertegenwoordigd: er zijn stands 
met informatie over kisten, graf-
monumenten, uitvaartvervoer, 
bloemen, live-muziek, beeld- en 
geluidsopnamen op locatie, (bi-
os-)urnen, levensloopschilderij-
en, uitvaartsprekers, uitvaartfo-
tografie, hospicemogelijkheden 
en het inloophuis Stichting Ada-
mas. Maar er is ook een register-
executeur en een nazorgspecia-
liste aanwezig.

De volgende lezingen 
worden gehouden:
11.00 uur: ‘Makkelijk praten over 
moeilijke zaken binnen familie 
band”, door mr Ben Schoenmaker 
MfN-register mediator
12.00 uur: ‘Alles wat u wilde we-
ten over cremeren’ door Crema-
torium Haarlemmermeer
13.00 uur: ‘Alles over begraven in 
Aalsmeer’ door Zorgvlied
14.00 uur: ‘Spreken bij uitvaarten 
en levensverhalen’ door Joke Ver-
weerd
15.00 uur: ‘Presentatie dragen van 
de kist’ door dragers vereniging 
De Helpende Hand

Weet u van harte welkom! Na-
mens Uitvaartzorg ‘De Meer’ en 
het Zalencentrum ’t Baken.

Twee jonge sterren aan 
et a e fir a e t

Regio - Tweehonderd muziek-
liefhebbers waren zondagmid-
dag naar De Schutse gekomen 
om te genieten van het maan-
delijkse zondagmiddagconcert 
dat de Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn (SCAU) verzorgt. 
Zelfs met busjes kwamen bezoe-
kers uit de Ronde Venen. Nu was 
het ook niet zo maar een lokaal 
concert. De, net achttienjarige, 
violiste Noa Wildschut toonde al 
tien jaar geleden haar opvallend 
talent op een Amsterdams Prin-
sengrachtconcert. Ze ontwikkel-
de zich tot een van onze beste 
Nederlandse violisten. Verder stu-
derend in Berlijn deelt zij een ap-
partement met een al even be-
gaafde jonge pianiste, Elisabeth 
Brauss, die bijna is afgestudeerd 
aan de Musikhochschule in Han-
nover. Het kan haast geen toeval 
zijn dat beide musiciennes, nog 
maar een half jaar geleden, elkaar 
muzikaal hebben gevonden en 
inmiddels samen zijn gaan optre-
den als duo.

Fantastische combinatie
Hoe geweldig, met hoeveel 
speelplezier en uitstraling Noa 
Wildschut en Elisabeth Brauss 
samen muziek kunnen maken, 
bleek zondagmiddag in de vol-
le Schutse. Prachtig van toon, in-
getogen of uitbundig waar no-
dig, klonken eerst de vier de-
len van de Sonate in A van Schu-
bert. Het Nederlands Instrumen-
tenfonds mag gelukkig zijn dat 
de, voor een particulier onbetaal-
bare, Giovanni Grancino -viool 
uit 1714 zo liefderijk en zo kun-
dige door Noa Wildschut wordt 
bespeeld. Prachtig kon de klank 
van dit instrument zich in haar 
handen ontvouwen in de goede 
akoestiek van De Schutse. Maar in 
de viool-pianocomposities die de 
eeuwen hebben overleefd, is de 

bijdrage van de pianist even be-
langrijk als die van de vioolspe-
lende partner. Zowel in de Schu-
bert-sonate als in de daarna, voor 
de pauze, gespeelde briljante In-
troduction et Rondo Capriccioso 
van Camille Saint-Saëns bleek dat 
het duo al in zes maanden een 
fantastische twee-eenheid is ge-
worden. In duo’s heeft de violist 
de ene keer het voortouw, maar 
een paar maten later kan de pia-
nist de muzikale operatie leiden 
en volgt de violist. De kwaliteit 
van het pianospel moet dan wel 
die van het vioolspel evenaren. 
Dat was zo. Ook de pianistische 
bijdrage aan het recital liet niets 
te wensen over.

Dubbele toegift 
Na de pauze speelde het duo de 
Sonate in A van César Franck. De 
verschillende klanksferen van de 
vier delen werden fraai getrof-
fen en het leek alsof de beide da-
mes ook dit meesterwerk al hele-
maal tot hun geestelijk eigendom 
hebben gemaakt. Zo overtui-
gend en met zichtbaar enthousi-
asme werd de sonate gespeeld, 
alsof het geen moeite kostte. De 
door Saint Saëns zelf van zijn or-
kestpartituur gemaakte bewer-
king van de Danse Macabre klonk 
daarna. Het duo had wel gemerkt 
dat het SCAU-publiek enorm en 
intensief luisterend had geno-
ten. Na uitbundig applaus en na 
een dubbele toegift, met als laat-
ste het ontroerende muzikale 
thema uit de film Schindlers List, 
stroomde de zaal leeg. Het was 
een prachtige muziekmiddag. De 
SCAU is in De Schutse weer pre-
sent op zondag 31 maart. Peter 
Heerschop staat dan op het podi-
um, met zijn programma ‘De Mi-
nister van Enthousiasme’. Zie de 
website van de SCAU: www.scau.
nl.

De Zwaluw Kick off school 
Week van het Verkeer
Regio - Maandag was de aftrap 
van de Week van het Verkeer 
georganiseerd door Veilig Ver-
keer Nederland. In deze week le-
ren kinderen op speelse manier 
over verkeersregels en waar ze op 
moeten letten. De kick-off vond 
plaats op basisschool De Zwa-
luw in Nes aan de Amstel. Veel 
kinderen kunnen al goed fiet-
sen, maar de verkeersregels kun-
nen soms best lastig zijn. Het is 
belangrijk dat kinderen de regels 
goed leren, zodat iedereen veilig 
op school kan komen. Het thema 
verkeer en vervoer is dan ook het 
nieuwe schoolbrede thema waar 
de kinderen de komende weken 
aan zullen werken. Er wordt aan 

de slag gegaan met puzzels, spe-
ciale verkeerslessen en VR-brillen 
om zo op een leuke manier ken-
nis te maken met de regels. Te-
vens zijn er workshops als check 
& pimp je fiets, JONGleren op een 
speciaal uitgezet fietsparcours 
en ‘dode hoek’ les met een ech-
te vrachtwagen. Het schoolplein 
is speciaal voor dit project voor-
zien van een echte rotonde. Half 
april zal het thema worden afge-
sloten met een ouderavond in 
het teken van verkeer. De Week 
van het Verkeer is een activitei-
tenweek én stedelijke campagne 
die bedoeld is om kinderen, ou-
ders en scholen extra verkeersbe-
wust te maken.

Winterwandeling met 
doorkijkjes door oud land
Regio - Op zaterdag 16 maart or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn de laatste winterwan-
deling van dit seizoen. Verzamel-
punt: Parkeerplaats bij de Alge-
mene begraafplaats in Wilnis. Tijd-
stip: 9.30 uur. Vandaar rijden we 
met zo min mogelijk auto’s naar 
het beginpunt van de wandeling. 
De wandeling voert allereerst 
over een voormalig privé jacht- en 
visgebied dat vanaf 1933 is omge-
toverd tot een ware lusthof. Over 
smalle paadjes, bruggetjes en 
mooie doorkijkjes met als bonus 
een prachtig uitzicht over mooie 

rietlanden. Daarna lopen we naar 
een ander mooi natuurgebied-
je met onder andere exotische 
moerascipressen. Langs de West-
veense molen lopen we terug 
naar het beginpunt. Draag stevi-
ge en vooral waterdichte schoe-
nen en warme kleding. Deze wan-
deling gaat over verharde wegen 
maar ook door mogelijk drassig 
weiland! Halverwege stoppen we 
even voor een korte pauze. Hier 
nuttigen we de zelf meegebrach-
te (warme) drank. Voor meer in-
formatie neemt u contact op Hans 
Tuinenburg 06-18082328.

Bridgeclub ABC is verhuisd
Regio - Donderdag 7 maart 2019 
was de vierde zitting van de vier-
de ronde en tevens de eerste 
speelochtend in ons nieuwe on-
derkomen. Het is nog even wen-
nen in de Scheg, zoals waar zitten 
de lichtknopjes en hoe bedien ik 
de airco, ook is het jammer dat er 
nu meer afstand bestaat met de 
koffiebar waar onze Henk meer 
geïsoleerd staat. Persoonlijk mis-
te ik de leuningen op de stoelen, 
als je even wil nadenken is het 
heerlijk als je armen even kun-
nen rusten, dan rusten je herse-
nen gelijk mee. Er werd op negen 
tafels gebridged, geen stilzit de-
ze keer. 
De A-lijn: Hier is er de eerste 
plaats voor Ciny en Herman met 
56,25%, het is opvallend dat Ci-
ny rustig doorgaat met bieden 
als zij weet dat Herman het spel, 
meestal met goed gevolg, moet 
spelen. De gedeelde tweede en 
derde plaats is voor het paar Ad-
die en Jeannet en Greet en Henk 
met 55.73%, beide paren had ik 
wel verwacht dat zij hoog zouden 
eindigen. De B-lijn: Hier was de 
eerste plaats voor Corry en Netty 
met 63,89%, dit paar speelt heel 
wisselvallig, de ene week staan 
zij laatste en dan nu weer eerste, 
goed om eens over na te denken, 
dit moet toch een reden hebben. 
De tweede plaatst is voor Mar-
the en Thea met 56,94%, een he-

le goede prestatie, ik geloof dat, 
een down is ook goed bridge, een 
goed uitgangspunt is. De derde 
plaats was voor Corry en Greet 
met 55 56%, dit is wel een uitzon-
derlijke prestatie, om na een ver-
drietige mededeling je toch zo 
geconcentreerd kan spelen. Dit 
keer werd er drie keer klein slem 
geboden, allen in de B-lijn, op 
spel 8, waar door het paar Mar-
the en Thea 6SA werd geboden 
en gehaald, dit verklaart mede de 
hoge positie in de ranglijst en he-
laas 1 maal 6SA met min 1 en 6 
schoppen met min twee.

De competitiestanden
A-lijn, hier staan Greet en Henk 
met 59,24% op de eerste plaats 
met Aja en John als goede twee-
de met 56,77% en derde Ria en 
Joop met 52,86% met allure ge-
speeld. B-lijn, hier staan Lyda en 
Jan als eerste met 55,86%, met 
Corry en Greet als goede twee-
de met 55,64% en derde het paar 
Addie en Jeannet met 54,21%, 
hier staat alles nog dicht bij el-
kaar en is er nog van alles moge-
lijk. Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in de Scheg 
en niet meer in het Buurtnest om 
kennis te maken met het zo edele 
maar moeilijke spel. Wij spelen el-
ke donderdag van 9.00 tot 12.30 
uur, dus u heeft de hele middag 
nog om zelf in te vullen.
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Recordscore voor 
Annick Stokhof
Vinkeveen - In de uitwedstrijd 
van De Vinken tegen Fortissimo 
wist Annick Stokhof 11 van de 23 
doelpunten te scoren. Een record-
score in de Vinkeveense hoofd-
macht. In de doelpuntrijke wed-
strijd tussen de middenmoters 
uit IJsselstein en het eerste acht-
tal van De Vinken liep het voor 
het Suiteteam volop naar wens. 
Vanaf het begin was er een voor-
sprong en heel af en toe haakte 
de thuisploeg aan tot een gelijke 
stand, maar vooral de scorings-
drift van Annick deed Fortissimo 
definitief de das om: einduitslag 
21-23. “De complimenten zijn 
voor het hele team”, aldus trainer-
coach Dirk van der Vliet na afloop. 
Met Finn Kroon als debutant voor 
de geblesseerde Jelle Mul en Fen-
ne Claassen weer voorzichtig te-
rug van haar blessure was het 
smullen voor de Vinkensuppor-
ters. Naast topscoorster Annick 
kwamen ook Jerom Stokhof (4x), 
Dorien Verbruggen (3x), Eme-
se Kroon, Gideon Leeflang, Finn 
Kroon, Kelvin Hoogeboom en 
Rutger Woud (allen 1x) tot scoren.

Elf keer
Annick dus totaal elf keer, zes keer 
in de eerste helft en vijf keer in de 
tweede speelperiode. De hoog-

ste totaalscore ooit in De Vinken 1 
(vorige records waren van Martin 
en Arjan Kroon, die in één wed-
strijd tot negen scores kwamen). 
Annick staat dit zaalseizoen in-
middels op 55 doelpunten. Met 
drie wedstrijden te gaan lijkt het 
damesrecord in de zaal (57 van 
Mariska Meulstee in 2012) een 
simpele prooi te worden. Dat ook 
de 71 van Arjan Kroon (in 2000) 
gehaald worden lijkt eveneens 
haalbaar. In de ranglijst staat De 
Vinken nu met tien punten uit elf 
wedstrijden op de zesde plaats. 
Volgende week kunnen de Vin-
keveners zich veilig spelen in de 
thuiswedstrijd tegen het nog 
puntloze Dubbel Zes: 16 maart 
om 15.30 uur in de sporthal van 
Vinkeveen.

De Ronde Venen wordt 
dementievriendelijk, u ook?
De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen vindt het belangrijk 
dat alle inwoners kunnen mee-
doen in de samenleving. Ook in-
woners met dementie. Daarom 
werkt De Ronde Venen aan een 
Dementievriendelijke gemeen-
te. Doel is om kennis van en be-
grip voor dementie te creëren. 
Onder meer door voorlichting 
en trainingen, in samenwerking 
met Alzheimer Nederland. Op di-
verse locaties in de gemeente is 
de twee uur durende training dit 
voorjaar weer te volgen. Eén op 
de vijf mensen in Nederland krijgt 
een vorm van dementie. Nog veel 
meer mensen krijgen ermee te 
maken. In de familie of vrienden-
kring, maar ook via het werk of op 
straat. In september 2017 startte 
gemeente De Ronde Venen met 
maatschappelijke partners het 
project Dementievriendelijke ge-
meente, met als doel om bewust-
wording te creëren over demen-
tie en handvatten te bieden om 
met inwoners van de Ronde Ve-
nen met dementie om te gaan.

Een training 
In het voorjaar worden weer bij-

eenkomsten georganiseerd met 
als doel in simpele stappen leren 
dementie te herkennen en con-
tact te maken met mensen met 
dementie. Wethouder Marja Bec-
ker: “In 2018 hebben al veel inwo-
ners een training gevolgd, waar-
door De Ronde Venen weer iets 
dementievriendelijker is gewor-
den. Ik hoop van harte dat ook dit 
jaar het enthousiasme en daar-
mee het aantal deelnemers hoog 
is.” Alle inwoners van de gemeen-
te zijn welkom op een van deze 
bijeenkomsten.

De eerstvolgende data zijn:
maandag 25 maart, 14.00 uur tot 
16.30 uur in Steun en toeverlaat, 
Dorpstraat 1, Mijdrecht. Donder-
dag 28 maart, 19.00 uur tot 21.30 
uur in Steun en toeverlaat, Dorp-
straat 1, Mijdrecht. Maandag 6 
mei, 10.00 uur tot 12.30 uur in Bi-
bliotheek Abcoude, Broekzijdsel-
aan 46b, Abcoude. Dinsdag 21 
mei, 19.00 uur tot 21.30 uur in Bi-
bliotheek Mijdrecht, Dr. J. van der 
Haarlaan 8, Mijdrecht. Woensdag 5 
juni, 10.00 uur tot 12.30 uur in Bi-
bliotheek Wilnis, Pieter Joosten-
laan 24a, Wilnis. Deelname is gratis.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 5 
maart begonnen we in Sporthal 
De Scheg met een nieuwe paren-
ronde en zoals bekend: nieuwe 
ronde, nieuwe kansen. Maar wie 
zou die kansen het beste benut-
ten? In de A-lijn waren dat surpri-
se surprise Elly van Nieuwkoop & 
Jessie Piekaar die eerste werden 
met een score van 62,15%. Op 
de tweede plaats Guus Pielage 
& RenskeVisser met 54,17%, op 
drie Froukje Kraaij & Anneke van 
der Zeeuw met 53,82% en op vier 
Tiny Geling & Paula Kniep met 
52,43%. De vijfde plaats moest 
gedeeld worden door Trudy Fern-
hout & Ciska Goudsmit en Jan-

ny Streng & Sonja Reeders met 
50% rond. In de B-lijn deed een 
gelegenheidskoppel het ’t best. 
Fien Leeftink & Arna Kroon ein-
digden met 58,33% als eerste. 
De tweede plaats werd gedeeld 
door Tiny Rijpkema & Rineke van 
Pesch en Lies de Bruin & Henny 
Janssen beide met 56,88% Op 
vier Marianne Jonkers & Anneke 
de Weerdt met 54,69% en de top 
vijf werd afgesloten door Atie de 
Jong & Hans Warmenhoven met 
54,17%. Ook een keertje bridgen 
op de dinsdagmiddag? Neem 
contact op met tel. 0297-569910 
of stuur een mailtje naar harten-
vrouw2015@gmail.com

Per touringcar naar 
Marathon van Rotterdam
Regio - Zondag 07 april wordt er 
weer de marathon van Rotterdam 
gelopen. Je moet zelf inschrijven 
via de site: http://www.mara-
thonrotterdam.nl/home 
Je kunt met de bus mee rijden 
die stopt in Aalsmeer, Uithoorn, 

Mijdrecht, Nieuwkoop, Alphen 
aan de Rijn en Boskoop. De bus 
staat 300 meter van start en finish 
geparkeerd. Iedereen is welkom 
ook supporters. Lijkt het je leuk 
om mee te gaan bel dan voor 1 
april naar 06-14148253.

Met een zeker gevoel op 
je racefiets
Regio - De sportieve fiets is po-
pulair. Veel mensen kopen vol en-
thousiasme een racefiets maar 
komen er al gauw achter dat rem-
men, schakelen en in balans blij-
ven op zo’n fiets wel wat anders is 
dan fietsen op een gewone fiets. 
Om te voorkomen dat je enthou-
siasme wegebt en je fiets werke-
loos in de schuur komt te staan, 
kun je nu deelnemen aan Start-
2Bike. Een laagdrempelig trai-
ningsprogramma waarbij je in 
4 trainingen meer controle over 
je fiets krijgt. In De Ronde Venen 
start op zaterdag 6 april wieler-
sportbond NTFU in samenwer-
king met fietsclub TTC De Merel 
met Start2Bike, een trainingspro-
gramma waarbij startende fiet-
sers onder begeleiding van een 
ervaren instructeur werken aan 
hun basistechniek op de racefiets 
of mountainbike. 

Veilig fietsen 
Jaarlijks starten circa 60.000 Ne-
derlanders met mountainbiken 
of racefietsen. Om veilig op pad 
te gaan is echter wel een aan-
tal basistechnieken nodig zo-

als remmen, schakelen, bochten-
techniek en veilig rijden in een 
groep. Start2Bike is een trainings-
concept ontwikkeld door wie-
lersportbond NTFU en heeft in 
de afgelopen jaren ruim 10.000 
sportieve fietsers op weg gehol-
pen. 

Ook geschikt voor meer 
ervaren fietsers
Start2Bike is ook geschikt voor 
mensen die al enkele jaren op 
de fiets zitten maar nog niet eer-
der een training volgden. De trai-
ners hebben naast aandacht voor 
remmen en schakelen ook aan-
dacht voor klimmen, dalen, boch-
tentechniek en het nemen van 
obstakels. 

Inschrijven
De inschrijving voor Start2Bike 
is geopend sinds 8 februari. Op 
www.start2bike.nl vind je meer 
informatie.
Ook op diverse plaatsen in de ge-
meente de Ronde Venen hangen 
posters met informatie over Start-
2Bike en een QR scan-code voor 
inschrijving.

Gemixt viertallen bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Op de tweede avond 
viertallenbridge werden vele lij-
nen plots voorzien van een nieu-
we samenstelling. Omstandighe-
den noopten tot deze maatregel, 
met als gevolg dat een voorlopi-
ge tussenstand op dit moment 
niet mogelijk is en alleen de uit-
slag van deze avond betrouw-
baar opgetekend kan worden. In 
de A-lijn eindigden de teams Tim-
mer en Egberts gezamenlijk als 
eerste met 13 punten. In de B-
lijn toonde team Ludwig zich dui-
delijk de sterkste door tegen de 
opeens gepromoveerde tegen-
stander 15 punten te scoren. De 
plaatsen twee en drie werden ge-
deeld door de teams van Terra en 
Kenter met 10 punten voor ieder. 
In de C-lijn scoorde team Bruine 
de Bruin er hoog door 19 punten 
te verzamelen en werd team van 
Schaick tweede met 12 punten. 

D-lijn
In de D-lijn een glorie volle avond 

voor team Bakker met 16 pun-
ten als eerste, gevolgd door team 
v/d Meer met 14 punten. Team 
van Praag werd in de E-lijn het 
vuur virtueel na aan de sche-
nen gelegd door team Verrips 
gezien de uitslag van 19 punten 
voor eerst genoemde en 18 pun-
ten voor nummer twee. De F- lijn 
was het domein van team Bus-
kermolen dat als eerste en enige 
de hoogst mogelijke score van 20 
punten bereikte. Op twee kwam 
hier team van Zantwijk door. Vol-
gende keer volgt de afsluiting 
en wordt toch wat creatief cijfer-
werk voor de eindstand verwacht 
van de wedstrijd commissie. Wilt 
u volgend jaar ook viertallen le-
ren, kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor al-
le inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

Matige scores bij de B.V.U.
Regio - Maandag 11 maart 2019 
werden met 32 paren de 4e ronde 
van de 5e parencompetitie van 
Bridgevereniging Uithoorn ge-
speeld in de barzaal van sporthal 
De Scheg. De club was zeer ver-
heugd met de wonderbaarlijke 
snelle terugkeer van Monique als 
wedstrijdleider na haar operatie.
In deze 4e ronde waren de sco-
res in de A-lijn zeer matig pas 
bij de 5e plaats werd de 50% be-
reikt de 1e plaats ging naar Wies 
Gloudemans & Marcel Dekker 
met 61,43% op de 2e plaats ein-
digde Hans Wagenvoort & Nico 
v/d Meer met 61,08% die weer 
op hun oude niveau zitten en 
op de 3e plaats eindigde Moni-
que Verberkmoes & Jan v. Beur-
den met 57,62%. In de B-lijn ging 
de 1e plaats naar Cees Harte & Jos 
v. Leeuwen met de hoogste sco-
re van de avond 65,83% op de 
2e plaats eindigde de gezusters 
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhui-
zen die hun goede vorm vasthou-
den met 58,75% op de 3e plaats 

eindigde Co Beunder & An Pronk 
met 57,50%. In de C-lijn eindigde 
op de 1e plaats Thea Samson & Ti-
neke v/d Gijp met 55,56% op de 
2e plaats eindigde Dieny Verhoeff 
& Mart v/d Voort met 54,17% en 
op de 3e plaats eindigde Anja 
Baars & Marja Calis met 51,39%. 

Instroom
Het is de BVU er veel aan gele-
gen om zoveel mogelijk instroom 
te krijgen van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de B.V.U. kunt u con-
tact opnemen met onze secreta-
ris Mevrouw Wies Gloudemans 
tel. 06-20393309 of via de mail 
gloudemanswies@gmail.com 

Regio - Afgelopen vrijdag 1 maart 
organiseerde cv de Steupels weer 
een leuke en gezellige carnavals 
middag in het Mariaoord te Vin-
keveen. Het was vanaf minuut 1 
tot einde weer een super gezel-
lig feest voor de inwoners van het 
Maria-oord en alle bezoekers. De 
Steupels hadden dan ook weer 
groots uitgepakt met hilarische 

acts waar alle bewoners van ge-
noten en zelfs meerdere malen de 
polonaise ingezet werd. Zanger/
entertainer Tony Anderson wist 
bij iedereen een grote glimlach op 
het gezicht te toveren en er een 
groots feest van te maken. Dank 
gaat dan ook uit naar alle vrijwil-
ligers die op alle manieren gehol-
pen hebben deze middag en na-

Was weer super gezellig met 
”de Vinkeveense Steupels” 

tuurlijk alle sponsoren vrienden 
van De Steupels die ervoor zor-
gen dat we weer een lekker hapje 
hebben kunnen aanbieden en dit 
soort middagen zo’n 2-3 per jaar 
te kunnen organiseren. Ook dank 
aan LS Sound (Lino) voor het be-
langeloos verzorgen van het ge-
luid voor zowel de Steupel stukjes 
als voor Tony Anderson.
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Piet Best Open Ronde 
Venen Biljart Kampioen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd er in Café de Me-
rel te Vinkeveen gestreden om de 
titel Open Ronde Venen Kampi-
oen 2019.Vrijdagavond en zater-
dag starten maar liefst 38
deelnemers de strijd waarvan 3 
dames om uiteindelijk te kijken 
wie zondag de fel begeerde titel 
en beker in ontvangst zal mogen 
nemen. Dit bleek na zeer fraaie 
partijen en een ongemeen span-
nende strijd in de finale Piet Best 
te zijn door Mary von Blomberg 
uit Breukelen met 1 carambole te 
verslaan, Mary had de kans om de 
strijd in haar voordeel te beslissen 
maar miste toch wat makkelijke 
ballen en die kans moet je Piet 
niet geven wat ook bleek, Piet tik-
te zijn te maken 65 caramboles 
uit in 27 beurten met als hoogste 
serie 10 (in de kwartfinale scha-
kelde Piet Jeroen v.d.Heijden uit 
met een slotserie van 6 en in de 
halve finale was John Vrielink een 
prooi voor Piet en was Piet dus 
de sterke winnaar en mag zich 
een jaar lang Open Ronde Ve-
nen kampioen noemen, als twee-
de de moe gestreden Mary von 
Blomberg op slechts een caram-
bole van Piet prima gespeelt van 
Mary als beginnende speelster uit 
Breukelen .

Derde
Als derde eindigde jong talent 
Martien Heijman die het gehe-
le weekend goed op dreef was 
en Goof Arreman uit Oudewa-
ter het nakijken gaf voor de strijd 
om de derde en vierde plaats en 
dus werd Goof vierde. De spelers 
uit Breukelen en Kockengen wa-
ren dit jaar sterk en goed verte-
genwoordigt wat te prijzen was. 
De prachtige bekers waren ge-
schonken door Signaal Service 
van Wim Roest uit Vinkeveen en 
Amstel bier.
Met dank aan deze sponsors want 
zonder deze mensen is het bijna 
niet mogelijk een dergelijk toer-
nooi te organiseren De organisa-
tie was als vanouds in goede han-
den van Caty Jansen, en kon men 
spreken van een zeer geslaagd en 
gezellig toernooi.
De Merel gaat zich komende 
weekenden opmaken voor de 
kwartfinales van het driebanden 
toernooi van biljartclub D.I.O./Ca-
fé deMerel, eerst hebben we nog 
op zaterdag 16 maart de laatste 
voorronden aanvang 14.00 uur 
waarna op 23, 24, 30 en 31 maart 
de kwart finales gespeeld zullen 
worden.
Dit alles in Café de Merel, Arken-
park Mur 43 te Vinkeveen.

HVM Geselluge vrijdag
Mijdrecht – Vrijdagmiddag was 
er weer een echt Geselluge Vrij-
dag. Vanaf 17.00 uur zorgde DJ 
Nick voor de muziek. Er werd nog 
getraind op het veld, dus veel ou-
ders stonden nog langs het veld. 
Langzaamaan druppelde ieder-
een binnen.
Ook werden vanavond alle zaal-
kampioenen gehuldigd. Dat is dit 
seizoen 6 teams gelukt. De mees-
te teams, moesten tot de laat-
ste wedstrijd vechten om kampi-
oen te worden. Dit seizoen werd 
door 21 teams deelgenomen in 
de zaalcompetitie. JA1 moest een 
(inhaal) veldwedstrijd spelen te-
gen Pinoké, dat betekende dat 
hun huldiging als zaalkampioen 
eerder dan gepland gedaan werd 
door bestuurslid Marcel Bolcius. 

JB1 werd meteen ook gehuldigd 
als zaalkampioen.

Eten
Daarna werd het etenstijd. Di-
verse Dames van de AC zijn heel 
druk geweest met het bereiden 
van een heerlijke pasta maaltijd. 
Er waren 2 soorten porties (groot 
en klein) en 2 sauzen (kaas en 
vlees). En.. alles wat gemaakt is, is 
allemaal op gegaan. 
Super gedaan dames. Rond 19.30 
uur werd het tijd om de ande-
re zaalkampioenen te huldigen. 
Dat waren MA1, MB1, MC2 en 
JC12. Natuurlijk werden van elk 
team veel foto’s gemaakt. Voor de 
teams die net geen kampioen ge-
worden zijn, goed trainen en vol-
gend jaar weer nieuwe kansen.

Schrijf je in voor straten-
toernooi Vinkeveen!
Vinkeveen - Op zaterdag 6 april 
gaan we op zoek naar de spor-
tiefste, slimste en meest socia-
le straat van Vinkeveen. Vorm sa-
men met je buren een team en 
ga de strijd aan tijdens het stra-
tentoernooi! Het stratentoernooi 
is een initiatief van het Jongeren-
werk (onderdeel van welzijnsor-
ganisatie Tympaan-De Baat), Spel 
en Sport De Ronde Venen en 
Team Sportservice De Ronde Ve-
nen. “Samen willen we voor de in-
woners in Vinkeveen een gezelli-
ge, actieve dag organiseren waar-
op zij hun buurtgenoten beter le-
ren kennen. Een soort teambuil-
ding voor de straat”, vertelt Mark 
van Breukelen van het Jongeren-

werk. “Het is de bedoeling dat de 
deelnemende straten een gevari-
eerd team samenstellen. Tijdens 
het stratentoernooi organiseren 
we namelijk sport- en denkspel-
len. Winnen lukt dus alleen door 
goed samen te werken en ieders 
kwaliteiten te benutten.”

Aanmelden en meer informatie
Het stratentoernooi vindt plaats 
in De Boei (Kerklaan 32, Vinkveen) 
en duurt van 10.00 tot 13.00 uur. 
Inschrijven kan via www.straten-
toernooidrv.nl. Daar vind je ook 
meer informatie. Heb je vragen? 
Neem dan contact op met Mark 
van Breukelen (m.vanbreukelen@
stdb.nl / 06-51053266).

Open training 
Hockeyclub HVM
Mijdrecht - Zit jij op de basis-
school en wil je graag een keer 
hockeyen? Dan ben je vrijdag-
middag 22 maart 2019 van har-
te welkom op de Open Training 
van Hockey Vereniging Mijdrecht. 
Neem je vriendjes en vriendin-
netjes ook mee en ervaar wat 
een gave en stoere sport hoc-
key is, ook voor jongens! Aanmel-
den voor de HVM Open Training 
is niet nodig. Deelname is gra-
tis en het enige dat je mee moet 
nemen is sportkleding en sport-
schoenen (en eventueel scheen-
beschermers). Voor een hockey-
stick zorgen wij! Na afloop krijg 
je een informatiepakket mee naar 
huis. Dus vind je het leuk om ken-
nis te maken met de hockeysport, 
dan kan dit op vrijdagmiddag 22 
maart 2019 van 16.30-17.30 uur 
(t/m 7 jaar) & van 17.30-18.30 

uur (vanaf 8 jaar) bij HVM, Proost-
dijstraat 41 te Mijdrecht.

Voorlaatste ronde 
biljart-beker
De Ronde Venen - Zoals bij de 
meeste biljartliefhebbers bekend 
spelen in de bekercompetitie de 
eerste divisie teams tegen de 
tweede divisie teams. Beide divi-
sies hadden 9 teams. Dat was lek-
ker overzichtelijk. Door het weg-
vallen van The Peanut Bar 2 zijn al 
hun gespeelde wedstrijden ver-
wijderd uit de uitslagen. Alle eer-
ste divisie teams spelen daardoor 
nog wel in totaal 9 wedstrijden, 
maar alle tweede divisie teams in 
totaal 8. Het maakt niet veel uit, 
want in de finale komt het beste 
geklasseerde eerste divisie team 
uit tegen het best geklasseerde 
tweede divisie team.

Bar Adelhof 2 laat het liggen
Dat Lutis de finale zal halen als 
beste geklasseerde eerste divi-
sie team is bijna zeker. Met nog 
1 wedstrijd te gaan en 23 pun-
ten voorsprong op nummer twee 
Bar Adelhof 1 hebben ze het in ei-
gen hand. Het tweede team van 
Bar Adelhof had ook veel kans op 
een finaleplaats, maar die heb-
ben het niet meer in eigen hand. 
Zij hebben hun laatste wedstrijd 
reeds gespeeld. En niet goed. Ze 
haalden slechts 28 punten te-
gen De Springbok 1. Hun voor-
sprong is 42 punten op De Merel/
Heerenlux 2. Dat is overbrugbaar. 
En ook De Kromme Mijdrecht 1 
maakt nog goede kans. Zij moe-
ten nog 2 wedstrijden spelen en 
staan thans 76 punten achter. Dat 
is ook mogelijk. De spannendste 
partij werd deze week gespeeld 
tussen Ton Bocxe van Stieva / De 

Kuiper 1 en Dorus van der Meer 
van De Merel / Heerenlux 3. Bei-
de spelers maakten hun 100 te 
maken caramboles uit in 24 beur-
ten. Dorus dankte dit mede aan 
een serie van 44, waarmee hij ook 
goed was voor de hoogste serie 
van de week. De kortste partij van 
de week was die tussen Jos Ba-
der van The Peanut Bar 1 en John 
Beets van koploper Lutis Ventila-
tietechniek. Jos maakte zijn 35 te 
maken caramboles uit in 23 beur-
ten en gaf daarmee John geen 
enkele kans. 

Uitslagen 8e bekerronde
DIO – ASM 47-37
De Kromme Mijdrecht 1 –
Stieva/De Kuiper 1 42-31
De Kromme Mijdrecht 2 –
Bar Adelhof 1 36-43
De Merel/Heerenlux 2 –
De Biljartmakers 41-41
De Springbok 2–
De Merel/Heerenlux 1  37-41
Stieva/De Kuiper 2 –
De Merel/Heerenlux 3  44-33
Bar Adelhof 2 –
De Springbok 1 28-45
The Peanut Bar 1 –
Lutis Ventilatietechniek  36-39

Stand aan kop pnt
D1-
Lutis Ventilatietechniek 8 - 353
D1 Bar Adelhof 1 8 - 330
D2-Bar Adelhof 2 8 - 299
D2-De Merel/Heerenlux 2  7 - 257
D2-Stieva/De Kuiper 2  7 - 251
D2 - De Springbok 2 7 - 251
D2–
De Kromme Mijdrecht 1  6 - 223

Sportief en actief met 
de Zonnebloem
Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
6 maart vertrok een bus vol met 
zonnebloemgasten met begelei-
ders en vrijwilligers richting het 
Friendship Sports Centre ( FSC) 
te Amsterdam. Naast de “lichte 
“sportieve activiteit stond voor-
al de gezelligheid en ontmoeting 
centraal.
Allereerst werd er genoten van 
een kop koffie, cappuccino of 
thee met wat lekkers. Daarna 
werd besloten om indien men dat 
wenste onder voldoende gespe-
cialiseerde begeleiding héél licht 
te bewegen speciaal voor oude-
ren die wat minder mobiel zijn. 

Men kon kiezen uit het verwarm-
de zwembad van 32 graden waar 
aerobics en andere oefeningen 
in het water werden gegeven en 
men ook baantjes kon zwemmen 
of de zittende activiteiten zoals 
jeu de boules of zitvolleybal. Na 
een heerlijke tomatensoep met 
ballen en een door een ieder zelf 
uitgekozen lunch waarbij de kro-
ketten natuurlijk niet ontbraken 
en men zelfs pannenkoeken met 
spek kon kiezen en een toetje 
moesten we alweer huiswaarts 
keren. Een ieder kwam weer wat 
soepeler uit de bus en men was 
zeer voldaan.

Stormachtige spelen bij BVV
De Ronde Venen - De zon rond 
de jaarwisseling  heeft Annelies 
en Joop goed gedaan.
Het paar bezette met een sco-
re van 62,5% wederom de eerste 
plaats.  Ze lieten Tineke en Bart 
die 4 goeie tafels hadden aan de 
laatste tafel alle hoeken van de 
ring zien.
Tony, gelukkig weer in ons mid-
den en Ria deden het voortref-
felijk met 60,07% en een mooie 
tweede plaats. Anneke en Ties 
klommen naar de voorlopig der-
de plaats met 59,03%. Sander ,die 

een thuiswedstrijd speelt,  met 
Jeannet mooi gedeeld 6e met 
54,86% .  Maja en Tini, vielen 
wat terug ten opzichte van vo-
rige week maar nog altijd mid-
denmoter. Herman en Bram, het 
wordt eentonig, weer goed voor 
de mid-fifties.
Barbara en Tilly hadden een 
moeilijke middag, maar zijn vast 
van plan de eindsprint in te zet-
ten. De verschillen in de midden-
moot zijn klein dus voor alle pa-
ren nog voldoende kansen om 
goed aan de finish te verschijnen.

Argon zet Zuidvogels 
aan de kant
Mijdrecht - Na een tegendoel-
punt in minuut 45 zette Argon na 
rust de wedstrijd naar zijn hand. 
Toen na twintig minuten in de 
tweede helft de gelijkmaker viel 
werd het al snel 1-2 en in de slot-
fase scoorde Argon nog twee 
doelpunten zodat er aan het eind 
van de wedstrijd een 1-4 winst 
kon worden bijgeschreven. Een 
dik verdiende winst in een wed-
strijd waar Argon hard werkte en 
strijdlust toonde. De laatste wed-
strijd die in winst was omgezet 
was op 9 februari toen werd er 
een 3-2 winst behaald op Huizen.

Weinig echte kansen
De eerste helft viel er weinig te ge-
nieten voor de toeschouwers, er 
waren weinig echte scoringskan-
sen en als die er waren dan liepen 
deze acties op niets uit. Zo zagen 
we na een kwartier de eerste aan-
val aan Argonzijde, Ian Refos zet-
te de bal voor en Jasper Werkho-
ven zag zijn schot vervolgens tot 
hoekschop verwerkt worden. Na 
een periode waarin de wedstrijd 
in evenwicht leek waren het laat-
ste kwartier De Zuidvogels bij vla-
gen gevaarlijk. Zo werd de eerste 
mogelijkheid, een schot van aan-
voerder Ricardo Tat, door Romero 
Antonioli gestopt en een minuut 
later vergat Pieter Koopman af te 
drukken. Daarna werd er uit een 
kopbal na een vrije trap van De 
Zuidvogels wel gescoord maar de 
scheidsrechter had buitenspel ge-
constateerd. Vervolgens weer een 
mogelijkheid voor de thuisploeg 
na een verre ingooi maar deze 
kans was niet aan Gregory Scha-
ken besteed. Voor rust zagen we 
nog twee aanvallende acties van 
Argon, keeper Danny Versteegt 
was Dylan Bergkamp net even te 

snel af en in de slotminuut zagen 
we een voorzet van Bergkamp 
op Patrick Lokken die wel afdruk-
te maar keeper Versteegt stond 
goed opgesteld. Toch kwam De 
Zuidvogels nog op voorsprong, 
Pieter Koopman schoot tegen 
Antonioli aan in rebound schoot 
Emanuel Davies raak. Romero An-
tonioli raakte bij die actie gebles-
seerd maar kon na behandeling 
de wedstrijd toch voortzetten.

Vier doelpunten in een half uur
De Zuidvogels kwam aanvallend 
uit de startblokken maar effec-
tief was het allemaal niet. Na tien 
minuten werd door coach Ge-
rard Aa�es aanvaller Epi Kraemer 
ingezet, hij verving Tim Steij. Na 
een kleine twintig minuten kreeg 
Dylan Bergkamp een vrije trap te 
nemen, de kwam in de doelmond 
en daar was Bas Boelhouwer kop-
pend de meerdere van zijn tegen-
stander en was de stand gelijk. 
1-1. Twee minuten later bracht 
een overstapactie Epi Kramer in 
balbezit, alleen voor doelman 
Versteegt plaatste hij de bal in 
de verre hoek 1-2. De Zuidvogels 
probeerde het daarna wel om de 
stand gelijk te trekken maar Anto-
nioli stond pogingen van Promes 
en ook van Koopman in de weg. 
Met nog tien minuten te spelen 
schoot Ian Refos rakelings naast, 
maar een verre trap van Antonio-
li bereikte even later Dylan Berg-
kamp die alleen voor keeper Ver-
steegt met een fraaie lob voor de 
1-3 zorgde. Met Jocelino de Sa en 
Max Rood ging Argon de slotfase 
in en het was Patrick Lokken die 
ook zijn inzet beloond zag door 
voor de 1-4 te tekenen. Zaterdag 
ontvangt Argon Victoria uit Hil-
versum.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 4 maart, de 
laatste zitting van de 3de compe-
titie werd gespeeld. In sommige 
lijnen een spannend beeld. Meer-
dere paren moesten echt nog 
wel wat scoren om niet te degra-
deren. Helaas viel het doek voor 
Petra en Greet. Zij zullen in de B 
hun geluk gaan beproeven. Dick 
en Ad bleken deze competitie de 
beste in de A, gevolgd door Mar-
ja en Joop. Jammer dat Joop gaat 
verhuizen. In de B was een duide-
lijke afscheiding gemaakt in de 
vorige zittingen. Zelfs een mati-
ge score van Elly en Ans kon hun 
niet van de overwinning afhou-
den. Het zelfde gold voor Corine 
en Ria om uiteindelijk 2de te wor-
den. Zij mogen naar de A. In de 
C-lijn was het veld al uitgedund. 
Ria en Jo dreven samen met Cor-
rie en Elly al weken aan de opper-
vlakte. Met een ruime 57% kon-
den zij hun positie vast houden. 
De volgende en laatste competi-

tie voor dit seizoen zal volgende 
week opgestart worden. 
Donderdag 28 februari was men 
pas bezig met de 3de ronde. Een 
prachtige overwinning in de A-
lijn voor Rene en Tineke met 
70,58%. Als tweede gevolgd door 
Richard en Ben ( gelegenheids-
paar) met 66%. Otto en Pieter 
werden 3de 62%. In de B-lijn wis-
ten Bram en Tiny een prima resul-
taat te boeken met 63, vlak voor 
Ben en Jan. Uiteindelijk finish-
te Gerrie en Annemarie met een 
keurige 56% op de 3de plaats. In 
de C-lijn wisten 3 paren binnen 
0,5% van elkaar te eindigen. Ge-
lukkig voor Ria en Cok wisten zij 
aan het langste einde te trekken. 
De volgende week zal meer dui-
delijk worden wie zich binnen-
kort lentekampioen mag noe-
men.
Heeft u ook zin om te bridgen ( le-
ren of spelen), meldt u per e-mail 
bij bea.vd.heuvel@ziggo.nl 



Hoera, bijna lente:

Kleuters leven zich
uit in Lentetuintjes

Mijdrecht - De kleuters van OBS 
De Eendracht zijn gestart met 
het thema ‘Lente’ en de afgelo-
pen week ging het vooral over 
zaadjes en bollen. Om de len-

te te ervaren en te bekijken ne-
men de kleuters een kijkje bij de 
buurvrouw van ‘Het tuintje van 
Mijdrecht.’ Hier mogen de kinde-
ren ruiken aan alle bloemetjes die 

daar zo prachtig staan opgesteld! 
Daarna wil iedereen weer snel te-
rug naar de klas om de jonge aan-
plant goed te verzorgen en van 
water te voorzien.
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