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Mobiele testunit naast Veenweidebad 

GGD opent testplek voor 
corona in De Ronde Venen

De testen worden afgenomen in 
een grote wagen van de GGD re-
gio Utrecht. De wagen staat de-
ze week op dinsdag- en don-
derdagmorgen van 9 tot 12 
uur naast het Veenweidebad 
in Mijdrecht. Om van de test-
plek gebruik te kunnen maken 
is het nodig vooraf een afspraak 
te maken via www.coronatest.
nl, te bellen met het landelijke 
nummer 0800-1202 of het num-
mer van GGD regio Utrecht 030-
6305400. Op basis van de post-
code wordt de afspraak gepland. 

Of de test kan worden afgeno-
men bij de testunit is afhanke-
lijk van de beschikbaarheid. Er 
wordt altijd gekeken naar de 
dichtstbijzijnde locatie. Burge-
meester Maarten Divendal is 
verheugd dat de GGD een test-
plek opent in De Ronde Venen. 
,,De testlocatie van de GGD regio 
Utrecht die het dichtst bij onze 
gemeente ligt is Woerden. Mooi 
dat er nu ook een locatie in on-
ze gemeente is. Daarmee wordt 
het makkelijker om jezelf te laten 
testen en dat is een belangrijke 

stap om het virus onder contro-
le te krijgen.’’

Fijnmazig testen
De mobiele testunit is onderdeel 
van de nieuwe landelijke aanpak 
van � jnmazig en lokaal testen. 
Deze aanpak bestaat uit: De inzet 
van een mobiele testunit in ver-
schillende gemeenten in de pro-
vincie Utrecht, op een paar dag-
delen per week; De inzet van een 
mobiel testteam op 2 à 3 dagde-
len per week, op vaste locaties in 
een aantal gemeenten; Het uit-
breiden van de mogelijkheid om 
mensen thuis of in een instel-
ling te testen. Dit is bedoeld voor 
mensen die niet naar een testlo-
catie kunnen komen.

De Ronde Venen – Sinds gisteren heeft de GGD regio Utrecht een 
testlocatie voor corona in De Ronde Venen geopend. Alleen in-
woners die digitaal of telefonisch een afspraak hebben gemaakt 
kunnen hier terecht.
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Inbraak in 
modezaak

Mijdrecht - “Of het al niet 
moeilijk genoeg is voor de-
ze winkeliers, moeten er ook 
nog lui zijn die de boel even 
komen leeghalen”, aldus een 
toevallig passerende me-
neer. “het is te gek”. Hij rea-
geerde op het zien van de 
kapotgeslagen ruit van een 
modezaak in de Mijdrecht-
se Dorpsstraat. Bij deze kle-
dingwinkel werd in de nacht 
van donderdag op vrijdag 
ingebroken. De daders zijn 
er met een aantal dure jas-
sen vandoor. Door een eta-
lageruit aan diggelen te 
slaan zijn de (nog) onbeken-
de dader(s) binnen geko-
men. De politie vraagt ge-
tuige zich te melden. Heeft 
u in de nacht van donderdag 
29 op vrijdag 30 oktober iets 
verdachts gezien? Neem dan 
contact op met: 0900-8844.

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

BEZOEK NU ONZE KERSTSHOW
VERWONDERLAND TER AAR!

openingstijden
MA T/M VR
ZATERDAG
ZONDAG

9:00
9:00

10:00

- 20:00
- 17:30
- 17:00

VERRUIMDE

openingstijden

BEZOEK NU ONZE KERSTSHOW
VERWONDERLAND TER AAR!

VERRUIMDE

Hoe kunnen we u 
als ondernemer het 
be� e faciliteren?

Laat het ons weten en vul 
de MKB vragenlij�  in
Scan de QR-code om naar de vragenlij�  te gaan gemeente De Ronde Venen

Wethouder Rein Kroon
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De wagen van de GGD regio Utrecht waarin coronatests worden afgenomen.

De Ronde Venen - De gemeen-
teraad vergaderde vorige week 
twee avonden lang in ‘de Willis-
stee’ over de verwachte inkom-
sten en uitgaven van de gemeen-
te in het komende jaar. Vanwege 
corona-beperkingen was slechts 
een deel van de raadsleden in 
persoon aanwezig. De voorge-
stelde verhoging van de OZB-
niet woningen was de belang-
rijkste politieke kwestie. Daar-
naast was kritiek op voorgestel-
de kortingen op sociaal en cul-
tureel gebied. Bezuinigingen op 

de gemeentelijke organisatiekos-
ten zouden juist hoger mogen. 
Maandagavond jl werd digitaal 
gestemd over de velen amende-
menten en moties. Het meest be-
langrijke was dat de voorgestelde 
� kse verhoging voor de bedrijven 
is beperkt. Dit amendement werd 
aangenomen. De VVD wethouder 
was hier vorige week tijdens de 
twee vergaderavonden al niet blij 
mee en het weekend is blijkbaar 
voor haar toch voldoende ge-
weest om in ieder geval haar VVD- 
fractie zover te krijgen dan in ie-

Drie avonden vergaderen voor Rondeveense raad voor begroting 2021

Begroting uiteindelijk aangenomen: 
OZB verhoging ondernemers aangepast

der geval niet voor te stemmen. 
Maar dat haalden in feite niets uit. 
De meerderheid van de raad was 
voor. Ze stonden zeker niet te jui-
chen, maar durfde in ieder geval 
wel hun verantwoording te ne-
men. Deze week beperken wij ons 
verslag over de twee menings-
vormende vergaderingen en vol-
gende week gaan we nog even 
wat dieper in op de aangenomen 
amendementen en moties en wat 
dat voor gevolgen heeft.

Geen vuurwerk
Tijdens de meningsvormende 
raadsvergadering bleven de be-
sprekingen tussen de acht raads-
fracties grotendeels beperkt 
tot het uitdragen, toelichten en 
aanbevelen van reeds bekende 
standpunten over de voorgestel-
de begroting. Van echte discus-
sies tussen fractiewoordvoerders 
was nauwelijks tot geen sprake. 
Het “hoe, wat en waarom” en “een 
beetje meer of minder” vormden 
de kern van de beraadslagingen.

Verhogen en verlagen
De afgelopen weken liepen loka-
le ondernemers al te hoop tegen 
het collegevoorstel om de plaat-
selijke belastingen op bedrijfs-
panden fors te verhogen. Het gaat 
om een stijging van bijna 100 pro-
cent volgens diverse belangen-
vertegenwoordigers van de on-
dernemers. De verhoging zou vol-

Regio - Maandag 2 november 
gaat de trajectcontrole op de 
N201 bij Aalsmeer en Uithoorn 
handhaven op de snelheidsli-
miet. Vanaf dan worden overtre-
dingen van de maximumsnelheid 
automatisch doorgezet naar het 
Centraal Justitieel Incassobureau 
en volgt een boete. Het is het ne-
gende van twintig nieuwe tra-
jectcontrolesystemen op N-we-
gen dat actief wordt. Op de N201 
geldt een maximumsnelheid van 
80 km/uur. Deze wordt nu vaak 
overschreden. Daardoor is er een 
hoger risico op ongevallen op dit 
traject. De trajectcontrole moet 
de N201 veiliger maken. De tra-
jectcontrole geldt tussen de krui-
singen met de N231 (Legmeer-
dijk) en de N521 (Zijdelweg), in 
beide richtingen. 

Trajectcontrole
Een trajectcontrole handhaaft 

de snelheid over een langere af-
stand. De snelheid wordt niet op 
één punt gemeten; het gaat om 
de gemiddelde snelheid tussen 
twee meetpunten. Trajectcon-
trole heeft daarmee een groot ef-
fectgebied. Het systeem contro-
leert dag en nacht op het over-
treden van de maximumsnel-
heid. 

Twintig N-wegen
Afgelopen jaar zijn op een aan-
tal N-wegen trajectcontrolesyste-
men aangelegd. Het gaat om N-
wegen in het hele land, waar re-
latief veel ongevallen gebeuren 
of vaak te hard wordt gereden. 
Inmiddels zijn negen systemen 
actief: op de N414, N787, N639, 
N351, N706, N333, N256, N270 en 
de N277. Maandag komt daar de 
N201 bij. De overige tien syste-
men worden nog getest en gaan 
later dit jaar handhaven. 

Trajectcontrole op N201 
Uithoorn nu echt van start

gens het voorstel van b en w met 
ingang van 2021 jaarlijks twee 
miljoen euro extra aan inkomsten 
opleveren voor de gemeente. Zo 
zou een deel van het grote tekort 
in de begroting weggestreept 
kunnen worden. 
Het college wilde daarnaast dras-
tisch snijden in allerlei voorzienin-
gen voor de inwoners. Het colle-
ge beloofde te snijden in de ge-
meentelijke personeelsomvang 
en de ‘apparaatskosten’, die ge-
koppeld zijn aan het functione-
ren van de gemeentelijke organi-
satie. Bovendien zou de algeme-
ne reserve van de gemeenten op-
nieuw worden aangesproken. In 
2021 voor bijna drie miljoen euro.

Dichtgetimmerd
VVD-wethouder Alberta Schuurs 
van � nanciën stond door de voor-
genomen belastingverhoging 
lijnrecht tegenover de vijf geko-
zen VVD-volksvertegenwoordi-
gers in de gemeenteraad. Die wil-
de, samen met de vier raadsle-

den van Ronde Venen Belang, een 
drastische verlaging van de voor-
genomen OZB-verhoging, maar 
hebben geen meerderheid in 
de raad. Samen wilden ze hoog-
uit een stijging van 500.000 eu-
ro, die dan grotendeels moet wor-
den opgebracht door eigenaren 
van bedrijfspanden. Het college-
voorstel is een onverantwoorde 
maatregel volgens de onderne-
mersverenigingen van Mijdrecht, 
Wilnis, Vinkeveen en Abcoude. 
De Vereniging Industriële Belan-
gengemeenschap De Ronde Ve-
nen (VIB) pleit voor een gefaseer-
de verhoging gedurende vijf jaar. 
Toch is men er niet gerust op, 
want het collegevoorstel zou een 
politiek dichtgetimmerd plan zijn. 
Op de VIB-website wordt dat ver-
woord met: “Niemand wil zijn vin-
gers branden aan een alternatief 
plan. Kennelijk is het het meest 
eenvoudig om de ondernemers 
de rekening in de maag te split-
sen.” 
Vervolg elders in deze krant.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Uw brief van max. 300 woorden, 
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: 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

Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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 Vinkeveen, 
Tuinderslaantje 3, 3645 EX 
Vinkeveen, 0297-262 033. Open: 
ma. t/m vr. 8.00-17.30 u.

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

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

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.

Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m do. 
8.30-18.00 u., vr. 8.30-20.00 u., za. 
9.00-17.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

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

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

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

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

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

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
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

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF Afsluiting N201 door onderhoud aan 
Amstelaquaduct en Waterwolftunnel
Regio - De provincie Noord-Hol-
land voert donderdagnacht 5 tot 
en met zaterdag ochtend 7 no-
vember onderhoud uit aan het 
Amstelaquaduct (tussen de ge-
meenten Uithoorn en De Ron-
de Venen) en aan de Waterwolf-
tunnel (tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Haarlemmermeer). 
Het verkeer op de N201 wordt tij-
dens de werkzaamheden omge-
leid en moet rekening houden 
met enige vertraging. 

Afsluiting N201 ter hoogte 
van het Amstelaquaduct 
De N201 wordt ter hoogte van 
het Amstelaquaduct afgesloten 
van donderdagavond 5 novem-
ber 20.00 uur tot vrijdagochtend 

6 november 05.00 uur. Het ver-
keer tussen het kruispunt Amster-
damseweg met de N201 in Uit-
hoorn en de aansluiting met de 
N196 in De Ronde Venen wordt 
met gele borden omgeleid via de 
Amsterdamseweg en de N196 (en 
vice versa).

Afsluiting N201 ter hoogte 
van de Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt af-
gesloten van vrijdagavond 6 no-
vember 19.00 uur tot zaterdag-
ochtend 7 november 06.00 uur. 
Het verkeer op de N201 wordt 
met gele borden omgeleid tus-
sen de Legmeerdijk in Aalsmeer 
en de aansluiting met de Fokker-
weg in Haarlemmermeer.

Onderhoud Waterwolftunnel
Drie keer per jaar wordt de Water-
wolftunnel en het nabij gelegen 
Amstelaquaduct volledig afge-
sloten voor onderhoud. De wan-
den en markeringen worden ge-
reinigd en de veiligheidsmidde-
len worden gecontroleerd. Ook 
wordt zwerfvuil verwijderd en 
wordt de riolering gecontroleerd. 
Door volledige afsluiting kan het 
onderhoudspersoneel veilig hun 
werk doen en kunnen de werk-
zaamheden sneller uitgevoerd 
worden. Om het verkeer zo min 
mogelijk te hinderen vinden de 
werkzaamheden ’s nachts plaats. 
Door regelmatig onderhoud blijft 
de N201 veilig en bereikbaar voor 
de weggebruikers.

De Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel is onder-
deel van de N201 tussen Hoofd-
dorp en Amstelhoek. De N201 is 
een van de drukste provinciale 
wegen in Nederland en daarmee 
is de Waterwolftunnel (met circa 
35.000 tot 45.000 voertuigen per 
jaar) een zeer druk bezochte tun-
nel. Het totale tracé van de Wa-
terwolftunnel is circa 3 km lang 
en loopt van de kruising Fokker-
weg aan de Schipholzijde in de 
gemeente Haarlemmermeer tot 
de kruising Legmeerdijk richting 
Uithoorn.

Gratis Ontwikkeladvies 
voor iedereen!
Regio - Werkenden en werkzoe-
kenden kunnen vanaf 1 decem-
ber 2020 weer kosteloos een ont-
wikkeltraject volgen bij een ge-
kwalificeerd loopbaanadviseur. 
Rose-Marie Lucas, Noloc erkend 
loopbaanadviseur van Rooskleu-
rig Coaching uit Uithoorn, doet 
daar uiteraard aan mee, net als bij 
het Ontwikkeladvies voor vijfen-
veertigplussers!
De eerste aanmeldingen zijn in-
middels binnen gekomen en van-
af december starten de Ontwik-
keladvies trajecten. Kom nu in be-
weging en doe ook mee!

Het is heel belangrijk dat men-
sen regelmatig nadenken over de 
toekomst van hun werk. Dat is al-
tijd al zo, maar in deze coronacri-
sis geldt dat misschien wel extra. 
Veel mensen zullen de komen-
de maanden ander werk moeten 
gaan doen. Wie zich daar nu al op 
voorbereidt, kan sneller een over-
stap maken als dat nodig is.
Het ontwikkeladvies is onder-
deel van het crisisprogramma NL 
Leert Door en helpt om de ge-
volgen van de crisis te verzach-
ten door mensen in de gelegen-
heid te stellen zich te [her]oriën-

teren op de arbeidsmarkt en om 
hun kansen op de arbeidsmarkt 
te verhogen.
Juist in deze tijd van crisis, die 
grote gevolgen heeft op de ar-
beidsmarkt, wordt duidelijk hoe 
belangrijk het is om bezig te zijn 
met je ontwikkeling en wendbaar 
op de arbeidsmarkt. Naar ver-
wachting zullen duizenden men-
sen hiervan gebruik maken. 

Voor wie? 
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pen-
sioengerechtigde leeftijd met 
een band met de Nederlandse ar-
beidsmarkt komt in aanmerking 
voor een ontwikkeladvies. 
Dat zijn dus zowel mensen die 
[nog] aan het werk zijn, inclusief 
zzp’ers en zelfstandig onderne-
mers, als mensen die geen werk 

meer hebben. Het ontwikkelad-
vies is een volledig en persoon-
lijk adviestraject dat bestaat uit 
meerdere coachgesprekken van 
een aantal uur. 
Tijdens deze gesprekken komen 
jouw persoonlijke kwaliteiten, 
behoeften en zorgen aan de orde.
Het ontwikkeladvies geeft inzicht 
in het toekomstperspectief van je 
huidige werk, je eigen competen-
ties en de toekomstige loopbaan-
mogelijkheden. 
Gezien het belang van goede in-
formatie over jouw kansen op de 
huidige onzekere arbeidsmarkt, 
maakt een arbeidsmarktscan on-
derdeel uit van het ontwikkelad-
vies. 
Omdat het werk continu veran-
dert, is het voor jouw toekomst 
belangrijk dat je up-to-date blijft. 

Qua kennis, vaardigheden en er-
varing. Zo blijf je wendbaar, pro-
ductief en duurzaam inzetbaar. In 
je huidige baan of een baan er-
gens anders. 
Die geeft je zicht op jouw kansen 
op de arbeidsmarkt, helpt je zo 
nodig bij het kiezen van de juis-
te [bij]scholing, of geeft je tips bij 
het zoeken en solliciteren naar 
ander werk.
In het ontwikkeladvies staan 
jouw groei en toekomstplannen 
centraal. Het laat zien waar jouw 
kansen op de arbeidsmarkt lig-
gen, waar jij je nog kunt ontwik-
kelen en hoe je jouw werk leuk 
kunt houden. Nu en in de toe-
komst!

Voor informatie zie de adver-
tentie verder op in deze krant.

SCAU presenteert
Uniek pianorecital door 
Hannes Minnaar
Regio - Het goede nieuws is: het 
pianorecital door Hannes Min-
naar op 15 november a.s. gaat 
door, tenzij nog strengere coro-
na-maatregelen roet in het eten 
gooien. Sterker nog, onder het 
motto “Liever wat meer spelen 
dan helemaal niet” heeft mees-
terpianist Hannes Minnaar aan-
geboden om op 15 november in 
De Schutse maar liefst drie keer te 
spelen, met tussenpozen van an-
derhalf uur. 

Geheimen van de nacht
De SCAU (Stichting Culturele Ac-
tiviteiten Uithoorn) is ontzettend 
blij met dit aanbod van Hannes 
Minnaar, want dit betekent dat 
alle plusminus 90 abonnement-
houders ‘live’ kunnen genieten 
van pianospel van wereldklas-
se: Nachtstukken van Schumann, 
Nox van Zuidam (nocturnes) en 
Gaspard de la Nuit van Ravel. Het 
wordt helemaal bijzonder als u 
bedenkt, dat de wereldpremiè-
re van Nox van Rob Zuidam, die 
gepland was op 7 november in 
Muziekgebouw aan ’t IJ, geannu-
leerd is. Samen met Den Bosch (8 
november) heeft Uithoorn nu de 
wereldprimeur! Om de voorpret 
te verhogen kunt u de nieuw-
ste CD van Hannes Minnaar aan-
schaffen, met als titel Nox (Nacht), 
uitgegeven bij Challenge Classics. 
Op deze Edisonwaardige CD is de 
muziek van zijn recital te horen.  
Hoe gaat drie keer voor dertig er-

uit zien? De aanvangstijden zijn:  
14.00 uur (tot 15.00 uur), 16.30 
uur (tot 17.30 uur) en 19.00 uur 
(tot 20.00 uur). In de tussentijd 
kan de pianist even bijkomen en 
kan de kerkzaal van De Schut-
se schoongemaakt en geventi-
leerd worden volgens de voor-
schriften van het RIVM. Om een 
en ander te verwezenlijken moet 
de SCAU natuurlijk wel zeker we-
ten of alle mensen die een abon-
nement hebben ook daadwer-
kelijk van plan zijn te komen en 
op welk tijdstip. Daarom heeft 
de SCAU de afgelopen twee we-
ken een inventarisatie onder de 
abonnementhouders gehouden. 
Op grond van deze inventarisatie 
maakt het bestuur van de SCAU 
een verdeling van de aangemel-
de bezoekers over de drie tijd-
stippen. Iedereen ontvangt per-
soonlijk bericht over het tijdstip 
waarop men is ingedeeld.

Verhindering en wachtlijst
Zoals bekend zijn er geen kaarten 
meer beschikbaar voor dit unieke 
optreden. 
U kunt wel per e-mail aan on-
ze secretaris vragen om op de 
wachtlijst geplaatst te worden. 
Stuur uw e-mail naar: secretari-
aat.scau@gmail.com. Aan dege-
nen die wel een kaart (abonne-
ment) hebben en onverhoopt 
toch verhinderd zijn, willen wij 
met klem verzoeken dit zo spoe-
dig mogelijk door te geven aan 
het secretariaat, zodat iemand 
van de wachtlijst blij gemaakt kan 
worden met uw plaats.
Voor de goede orde: naast de al 
bekende regels – o.a. grondig 
handen wassen voor en na be-
zoek aan De Schutse, elkaar an-
derhalve meter de ruimte ge-
ven, geplaceerd worden – is het 
dragen van een mondkapje ver-
plicht bij het binnenkomen, het 
zich verplaatsen door de ruimte 
en bij het uitgaan; wanneer men 
eenmaal zit, mag het mondkap-
je af. Maar dat zijn minieme be-
perkingen, die elke muziek’min-
naar’ graag voor lief neemt om dit 
unieke pianorecital bij te kunnen 
wonen.
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor na-
tuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uit-
hoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Herfsttijloos

De  herfst is begonnen. Het 
wordt kouder, we krijgen na-
jaarsbuien maar ook  fraaie 
dagen. De dieren in de natuur 
gaan in winterslaap of gaan 
op trek naar zuidelijke war-
mere landen. Sommige men-
sen doen dat ook. Maar ook 
in onze contreien valt veel te 
genieten.  Denk maar aan de 
paddenstoelen, de  herfst-
kleuren, de wintergasten te 
water en in de lucht. 
De Herfsttijloos  bloeit  in de-
ze tijd van het jaar met li-
la bloemen. Hij lijkt vrij sterk 
op de lentebode de krocus 
en is eveneens een bolgewas. 
Herfsttijloos heeft evenals de 
krokus geen blad tijdens de 
bloei  maar je ziet deze mooie 
bloeier veel minder vaak dan 
de  krokus  in de tuinen dan 
de krokus in de lente . De 
Herfsttijloos heeft 6  meeldra-
den tegen maar 3 meeldraden  
bij de krokus. 
 De Herfsttijloos komt oor-
spronkelijk uit West Afrika en 
het Middellandse Zeegebied. 
Hij staat in Nederland  op de 
Rode Lijst en je ziet ‘m nog 
zelden in het  wild.  Herfsttij-
loos komt  (kwam) voor in 
bossen, duinen en vochtige 

weilanden. Biotopen genoeg 
zou je zeggen. Je kunt deze 
mooie bloeier vooral tegen-
komen in Limburg en België. 
Bijnamen in de volksmond: 
Naakte Begijn of Bloot Juf-
fertje.
Het is een zogenaamde 
droogbloeier: tijdens de bloei 
neemt de plant geen water 
op. Het  is een giftige plant en 
bevat het gif colchicum xby-
antinum zowel in het blad, de 
bloemen als de bollen. De-
ze stof wordt gebruikt als me-
dicijn tegen jicht, kanker en 
reuma.
In de Middeleeuwen , en wel-
licht nu nog in de  volksge-
neeskunde,  werd de plant 
gebruikt tegen geelzucht, 
tandpijn en de pest.  Want de 
plant  bevat ontstekingsrem-
mende stoffen   .  Het wordt 
(werd) ook gebruikt bij hart-
kwalen.  
Beste  lezer, blijf vooral  ge-
zond in deze vreemde Coron-
aperiode.  Verblijf buiten in de 
natuur met de juiste kleding 
aan is altijd goed.
DOEN!

Nel Bouwhuijzen, 
IVN-natuurgids

M LOOOP wandelen of 
hardlopen
Regio - De afgelopen week waren 
vele wandelaars en hardlopers in 
beweging langs de Kerkvaart. Via 
de 3e Bedijking (park Wickelhof ), 
brug over de Kerkvaart en de AC 
Verhoefweg met een frisse neus 
weer terug naar Mijdrecht. AV 
De Veenlopers heeft De Zilveren 
Turfloop, gepland op 1 novem-
ber, verplaatst naar 2021. In de 
vereniging zijn de leden altijd op 
zoek naar nieuwe uitdagingen. 
Waarom geen alternatieve Zilve-
ren turfloop? Jawel. Laten wij zor-
gen voor een plan dat past bin-
nen de huidige mogelijkheden. 
De M LOOOP kwam in zicht. De 
‘M’ voor Mijdrecht en de 3 ‘OOO’ 
laten de mogelijkheid zien om 3 
rondjes te lopen. Waar? Een par-
cours van 6,5 km rondom de 
Kerkvaart werd uitgezet. De plan-
nen zijn besproken met de ge-
meente. De betrokken medewer-
kers dachten mee en zo werd de 

M LOOOP uitgewerkt. Een (semi) 
Virtual loop, uniek in onze regio. 
Wandelaars en hardlopers kun-
nen één of meerdere malen een 
rondje lopen. Stuur na afloop een 
e-mail naar zilverenturfloop@
veenlopers.nl met je naam, aan-
tal ronden en de tijd. Je ontvangt 
van AV De Veenlopers een mooie 
digitale oorkonde. Is de behoefte 
er? Tot nu konden wij voor ruim 
60 deelnemers de oorkonde in 
orde maken. 
Meer weten? Kijk op www.veen-
lopers.nl /M LOOOP. De afgelo-
pen maanden zijn veel mensen 
in beweging gekomen. Kijk een 
s verder op deze website, AV De 
Veenlopers biedt de mogelijk-
heid voor wandelaars en (begin-
nende)hardlopers het plezier ver-
der te ontwikkelen. 
Meedoen? Dat kan t/m zondag 8 
november om in aanmerking te 
komen voor de oorkonde

Slimness Claudia van der Meijden:
Afvallen zonder Poespas!
Door Roos Uithol

De Ronde Venen – Al tien jaar 
lang helpt Slimness cliënten be-
wust te worden van het belang 
van beweging, gezonde voeding 
en inzicht geven in eetgedrag. 
Met als doel om niet alleen het 
streefgewicht te bereiken, maar 
dat ook te behouden. Het gezicht 
achter Slimness, gewichtsconsu-
lent en bewegingscoach Claudia 
van der Meijden, hoopt met haar 
nieuwe boek ‘Afvallen zonder 
poespas!’ ook hen te bereiken die 
ver buiten haar praktijk wonen of 
geen behoefte hebben aan di-
recte begeleiding. Zeker mid-
den in deze coronatijd. Het (werk)
boek helpt om op een simpele en 
verantwoorde manier af te val-
len, zonder honger te lijden. Dat 
maakt het mogelijk om elke week 
wat gewicht te verliezen. 
Claudia van der Meijden heeft al 
tien jaar een goedlopende prak-
tijk, waar ze al meer dan duizend 
mensen heeft geholpen om met 
succes af te vallen. 

Ervaringen
Al haar ervaringen zijn nu gebun-
deld in een boek. Daarin staan 
onder andere een beweegsche-
ma en ruim dertig recepten be-
schreven die volgens Claudia ge-
makkelijk te maken en smakelijk 
zijn. Met drie verschillende ba-
sisdiëten en variatielijsten waar-
uit kan worden gekozen.  “Het is 
opvallend dat bij veel methoden 
de rest van het gezin niet wordt 
betrokken bij het dieet. Omdat 
het vaak extreme methodes be-
treft, die je de kinderen niet wil 
opleggen. Zoals dat er een perio-
de op bepaalde dagen heel wei-
nig wordt gegeten. Of dat er puur 
op repen of shakes wordt geleefd 
en aardappels of volkorenbrood 
worden weggelaten. Terwijl dat 
juist belangrijk is om te blijven 
eten! Daarin zit onder andere 
ijzer, vitamine B, jodium en vezels. 
Dat laatste is goed voor de stoel-
gang bijvoorbeeld. Een aantal 
‘dieet’ recepten zouden telkens 
speciaal moeten worden klaar-
gemaakt. En je ziet mensen met 
bakken sla onder de arm naar het 
werk gaan. Maar het hoeft alle-
maal niet zo ingewikkeld! Wat je 

door dit boek te lezen leert is niet 
voor even, maar voor altijd. Waar-
om is het belangrijk dat je sommi-
ge dingen moet eten en wat heb-
ben we eigenlijk niet nodig? De 
titel van dit boek zegt het al: af-
vallen zonder poespas! Balans, re-
gelmaat en plannen horen alle-
maal bij het afvallen volgens de 
SLIMNESS-methode.”

Coronavirus
Het heersende coronavirus 
maakt het extra belangrijk om 
geen overgewicht te hebben. 
Zo is veel buikvet namelijk een 
belangrijke risicofactor. Clau-
dia van der Meijden volgt dit ad-
vies van Liesbeth van Rossum, in-
ternist en hoogleraar obesitas in 
het Erasmus MC. “In buikvet wor-
den continu hormonen en ont-
steking sto�es aangemaakt, 
waar het immuunsysteem op re-
ageert. Het immuunsysteem is 
hierdoor actiever dan normaal 
en reageert minder goed op in-
dringers. Daardoor kan het coro-
navirus zich snel vermenigvuldi-
gen met als gevolg dat de patiënt 
zieker wordt. Nu moeten de men-
sen met een BMI van boven de 30 
niet meteen in paniek raken en 
direct op een streng dieet gaan. 
Want het is onverstandig om je 
overgewicht of obesitas op te los-
sen door direct een streng dieet 
te volgen. Er kan dan een tekort 
aan essentiële voedingsstoffen 
ontstaan die je immuunsysteem 
verder aantasten. Eigenlijk is de 
grootste gemaakte fout dat er te 
weinig wordt gegeten. Niet al-
leen tast dat je immuunsysteem 
aan, je ervaart ook weinig ener-
gie. Vervolgens ga je minder be-
wegen en dat zorgt ervoor dat je 
op bepaalde momenten weer te 
veel gaat eten en ook het verkeer-
de. Dan ga je voor het slapen nog 
snacks als chips en koekjes eten 
bijvoorbeeld. Verantwoord afval-
len is dus heel belangrijk.”
Het boek ‘Afvallen zonder poes-
pas!’ is te koop bij de Zonnestudio 
SunCare en elke boekhandel. Het 
is ook mogelijk om te bestellen 
bij bol.com. Wanneer het boek 
wordt aangeschaft bij SunCare 
of boekhandel Mondria, krijgt 
men er een gratis eetdagboek en 
SLIMNESS-pen bij.

Jan-Kees den Haan versterkt 
team Hendrikx Advocaten
Door Roos Uithol

Regio - Het idee dat service en 
hoge expertise alleen ver van 
huis kan worden gevonden is iets 
waar Hendrikx Advocaten be-
zwaar op aantekent. Op 14 okto-
ber 2020 officieel 12,5 jaar geves-
tigd in Mijdrecht, biedt het groei-
ende advocatenkantoor juridi-
sche ondersteuning aan onder-
nemingen, (semi-)overheden en 
particulieren. Het team, bestaan-
de uit advocaten, juridische me-
dewerkers en echtscheidingsme-
diators gespecialiseerd in de ver-
schillende rechtsgebieden, is per 
1 november opnieuw versterkt. 
Mr. Jan-Kees Den Haan, advocaat 
in arbeid- en ondernemingsrecht, 
is toegetreden tot het team van 
Hendrikx Advocaten.
Mr. Jan-Kees den Haan (1968) 
viert dit jaar de bijzondere mijl-
paal van 25 jaar in het vak. Zou 
dit een aanleiding kunnen zijn 
geweest om een overstap te ma-
ken? 

Vijftig
“Dat was ten dele een aanleiding. 
Twee jaar geleden vierde ik mijn 
50ste verjaardag. Dat is een mo-
ment dat je gaat denken over 
wat je de komende 15 jaar nog 
wil doen. Vervolgens ontving ik 
het bericht dat het pand waar 

verlening van het team. Het infor-
mele contact en de persoonlijke 
benadering, dat kenmerkend is 
voor het advocatenkantoor, zal 
als zeer welkom kunnen worden 
ervaren tijdens de samenwer-
king. 
“Dat is iets wat wij zeer belang-
rijk vinden. Met name hele kor-
te lijnen met de cliënten. Bijvoor-
beeld dat er buiten de officië-
le uren contact kan worden ge-
zocht om te overleggen, mocht 
er acuut een probleem zijn voor-
gevallen. Het liefst ontvangen wij 
iemand hier op het kantoor aan 
tafel gezellig met een kopje kof-
fie. Zelfs in deze coronatijd, maar 
dan met voldoende afstand. Je 
merkt dat dit contact echt wordt 
gewaardeerd door cliënten. Voor 
sommige mensen is het een gro-
te stap om naar een advocaat te 
gaan. Zeker bij familierecht. Als 
dat contact informeel is en ook 
de juridische vaktermen door 
ons begrijpelijk worden gemaakt, 
zorgt dit ervoor dat de procedu-
re aangenaam zal verlopen,” ver-
klaart Bernice Nonnekes van Hen-
drikx Advocaten. Het bewerkstel-
ligen van de korte lijnen wordt 
volgens haar mede mogelijk door 
de groei van het team. De uitbrei-
ding van specialisten op meer-
dere rechtsgebieden maakt dat 
men inzetbaar is op verschillen-
de casussen. Bernice: “Tussen ons 
zijn de onderlinge lijnen kort. We 
sparren veel en zijn bekend met 
elkaars dossiers. Mocht het voor-
vallen dat één van ons niet be-
schikbaar is terwijl een klant hulp 
nodig heeft, dan kan een ander 
zo invallen als aanspreekpunt!”

Vrij uniek
De omvang van het advocaten-
kantoor is vrij uniek binnen een 
gemeente zoals de Ronde Ve-
nen. Het gezicht achter Hendrikx 
Advocaten, Rob Hendrikx, voegt 
nog een kleine kanttekening toe 

ik nu nog werkende ben wordt 
herontwikkeld. De huurovereen-
komsten worden daarom opge-
zegd. Ik was al eerder in gesprek 
met Rob Hendrikx en die ge-
sprekken hebben zich toen ver-
der ontwikkeld. Daarnaast, ei-
genlijk als voornaamste reden 
om over te stappen, ervaarde ik 
een gemis aan ‘fysieke’ collega’s 
om mij heen. Bij de vorige werk-
gever begon het 20 jaar geleden 
met zijn allen binnen een kan-
toor in Amsterdam. Uiteindelijk 
verdeelde dat zich in vestigin-
gen op meerdere locaties, waar-
onder in Mijdrecht. Daar bevond 
ik mij jarenlang samen met een 
andere collega. Intussen heeft hij 
zelf een aanzienlijke kantoorbe-
zetting opgebouwd. Dat maakte 
dat ik min of meer 7 jaar alleen op 
kantoor werkte en in hoog tempo 
vereenzaamde. Bij Hendrikx Ad-
vocaten gaat dit heel anders wor-
den. Het is leuk om te zien dat het 
een hecht team is, bestaande uit 
een mix van ‘groene’ en ‘rijpe’ col-
lega’s bij elkaar!”

Specialisatie
De dienstverlening van Hendrikx 
Advocaten richt zich op het on-
derwijsrecht, arbeidsrecht, per-
sonen- en familierecht en huur-
recht. Tevens is er specifieke ken-
nis van de museumsector waar 

eveneens juridische ondersteu-
ning wordt aangeboden.
Volgens het advocatenkantoor 
is specialisatie in de verschillen-
de rechtsgebieden essentieel in 
een tijd waarin de maatschappij 
steeds meer juridiseert en (juridi-
sche) verhoudingen steeds com-
plexer worden. En met het toe-
slaan van het coronavirus en de 
daaropvolgende economische 
crisis is de verwachting dat de 
vraag naar de juridische dienst-
verlening flink zal toenemen. 
Den Haan: “Soms krijg je het idee 
dat je op een vulkaan zit. Je ziet 
dat zoveel van onze relaties bezig 
zijn met de periode na de NOW 
(Noodmaatregel Overbrugging 
voor Werkgelegenheid). De uitga-
ven zullen worden aangepast aan 
de inkomsten. Op dit moment is 
er nog sprake van een beetje te-
rughoudendheid, omdat in het 
kader van de NOW veel onder-
nemers toch behoorlijk wat sub-
sidies ontvangen. Duidelijk is het 
wel dat het economische land-
schap onherkenbaar veranderd 
is. In het aankomende jaar ver-
wacht ik enkele honderdduizen-
den ontslagen. Dus er zal een 
enorme hoeveelheid werk op ons 
afkomen. Groter dan tijdens de 
vorige economische crisis tussen 
2010 en 2013.”

Horeca
Toerisme en de horeca zijn o.a. 
sectoren die primair worden ge-
troffen, maar ook in andere sec-
toren worden forse klappen ver-
wacht. Hevig banenverlies zal de 
koopkracht verminderen, waar-
door zelfs sectoren die nu goed 
draaien de gevolgen gaan voe-
len. Voor al deze diverse onder-
nemingen, van MKB tot grootbe-
drijf, zal Hendrikx Advocaten een 
grote ondersteuning kunnen be-
tekenen in de naderende onzeke-
re tijden. Dat ligt niet alleen aan 
de juridische expertise en dienst-

over de groei van zijn kantoor: 
“De groei is niet per se een doel-
stelling, maar wel nodig met een 
grotere vraag naar onze dien-
sten. Het mooie is dat bijna ieder 
van ons is begonnen als juridi-
sche medewerker. Als het duide-
lijk is dat iemand talent en poten-
tie heeft, kan men door ontwik-
kelen naar de functie advocaat. 
Die ontwikkeling zie je opnieuw 
bij een medewerker van ons die 
hier al een paar jaar werkt. Zij is 

bijna klaar met haar studie. Zo-
dra dit zover is zal zij worden toe-
gevoegd aan ons team van ad-
vocaten. Dat maakt dat er weer 
ruimte is voor een nieuwe juridi-
sche medewerker. Zo proberen 
wij met name van binnenuit rus-
tig door te groeien.” Bij een juri-
disch probleem is een eerste ge-
sprek bij Hendrikx Advocaten al-
tijd kosteloos en vrijblijvend. U 
vindt hen aan de Industrieweg 23 
in Mijdrecht. Tel: 0297-250018
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Eerste DNA-spoor van een otter-vrouwtje 
in De Ronde Venen

Regio - In De Ronde Venen is voor 
het eerst een DNA-profiel van een 
ottervrouwtje gevonden dat drie 
of vier jaar geleden is geboren in 
de Nieuwkoopse Plassen! Dit is 
de eerste keer dat er DNA-materi-
aal van een otter in de Ronde Ve-
nen is ontdekt. Voor de provincie 
Utrecht is dit niet alleen bijzon-
der maar ook heel goed nieuws. 
Uit sporen is verder gebleken 
dat een en mogelijk meer otters 
uit de Nieuwkoopse Plassen via 
de Bovenlanden en de faunap-
assage onder de N212, de Ir. En-
schedéweg, de weg naar de pol-
der Groot-Wilnis richting Botshol 
en de Vinkeveense Plassen weten 
te vinden. Dit goede nieuws is het 
gevolg van het vrijwillige speur-
werk van bestuursleden van de 

Hans Blom in actie: Ellen van den Andel Verkeersslachto�er: Ronald MessemakerOtter Spraints zoeken

Verzamelde spraints veiligstellen Duidelijk spoor van de Otter

Otter op boomstronk: Ben Walet

Natuur en milieuvereniging De 
Groene Venen (DGV) en het on-
derzoek van Wageningen Univer-
sity & Research. 

Op zoek naar poep
In de winter van 2019/2020 zijn 
door de vrijwilligersgroepen in 
Nieuwkoop, Reeuwijk en de Ron-
de Venen DNA-profielen van ne-
gen otters verzameld. Hans Blom, 
de aanjager en initiatiefnemer 
van dit vrijwilligerswerk: “Deze 
DNA-profielen komen uit de uit-
werpselen (spraints genaamd) 
die we vinden. Lopend of per 
boot speuren we de kanten af op 
zoek naar otterspraints.” Dat we 
dit seizoen zeven verschillende 
DNA-profielen hebben ontdekt is 
relatief veel, omdat er in deze re-

gio slechts enkele tientallen ot-
ters leven. 
 
DNA onderzoek
De otterpopulatie in Nederland 
wordt jaarlijks onderzocht door 
een genetische monitoring. De 
genetische monitoring is een ini-
tiatief van de Zoogdiervereniging 
Nederland, Niewold Wildlife Info-
centre en de universiteit van Wa-
geningen in opdracht van en met 
financiering van het ministerie 
van LNV. Wageningen University 
& Research haalt uit de gevonden 
spraints DNA en vergelijkt de re-
sultaten met die uit voorgaande 
jaren. Daaruit valt te concluderen 
dat de spraint uit De Ronde Ve-
nen afkomstig is van een vrouw-
tjesotter die drie tot vier jaar ge-
leden in de Nieuwkoopse Plas-
sen is geboren. “Daarnaast wer-
den zelfs zeer recent twee otters 
gezien in Kockengen. Allemaal in-
dicaties dat de otters de provin-
cie Utrecht verkennen op zoek 
naar een nieuw leefgebied. Hier-
mee kan worden gesteld dat de 
Nieuwkoopse Plassen als kernge-
bied en kraamkamer een belang-
rijke rol vervullen voor de verde-
re verspreiding van de otters over 
de provincies Utrecht en Zuid-
Holland”, vertelt Blom verheugd. 
 
Landelijk
Ook landelijk gezien gaat het 
steeds beter met de otter. Het 
aantal is het afgelopen jaar met 

naar schatting 20% gestegen tot 
450 individuen. Hiermee kan van 
een bestendige populatie wor-
den gesproken. Helaas zijn er het 
afgelopen jaar weer veel otters 
(ongeveer 130, 1/3 van het to-
taal aantal) in het verkeer over-
leden. Het is dan ook onvermin-
derd van belang dat knelpunten 
in wegen worden aangepakt om 
ervoor te zorgen dat de otters vei-
lig zijn in hun leefgebied en zich 
verder kunnen verspreiden. Met 
hulp van wegbeheerders, die fau-
napassages aanleggen bij knel-
punten in migratieroutes, kunnen 
de otters zich duurzaam vestigen 
in de provincie Utrecht. Het is fan-
tastisch dat de provincie Utrecht 
en gemeenten zoals De Ronde 
Venen hieraan meewerken.

De otter als icoon
De otter wordt beschouwd als 
een icoonsoort voor de veen-
weidegebieden in Nederland en 
staat als toppredator bovenaan 
de voedselketen. Na een herintro-
ductie in 2002 in de Weerribben 
en de Wieden hebben de otters 
zich geleidelijk verder over Ne-
derland verspreid. Dit is te dan-
ken aan de verbeterde waterkwa-
liteit, waarin waterschappen en 
natuurbeheerders een belangrij-
ke rol hebben gespeeld, maar ook 
aan de provincies en gemeenten 
die hebben gewerkt aan het Na-
tuurnetwerk Nederland en fau-
napassages waardoor de otters 

zich verder hebben kunnen ver-
spreiden. Het Natuurnetwerk 
Nederland vormt veilige verbin-
dingsroutes tussen natuurgebie-
den, waardoor de otters zich ver-
der hebben kunnen verspreiden 
en de genetische variatie toe-
neemt. Dit is van belang om in-
teelt te voorkomen en de ge-
zondheid en vruchtbaarheid van 
de otters ook op termijn te waar-
borgen. 

Op zoek naar de otter
Ondanks dat er steeds meer ot-
ters in de regio zijn, valt het niet 
mee om ze te spotten. Ze zijn 
ontzettend schuw en laten zich 
overdag niet snel zien. Daarom 
speurt DGV naar hun spraints en 
andere sporen en plaatst zij her 
en der wildcamera’s. Deze came-
ra’s gaan automatisch filmen als 
er iets beweegt. Je kan je voor-
stellen dat dit heel vaak gaat om 
een kat, haas, vogel of zelfs bewe-
gend riet en … regendruppels. 
Maar met een beetje geluk zie je 
ook een otter! De bestuursleden 
van De Groene Venen gaan door 
met hun speurwerk. LNV stopt 
met het financieren van dit on-
derzoek. Hopelijk komen er an-
dere financieringsmogelijkheden 
zodat we beter weten waar de ot-
ter het naar zijn zin heeft. Plaat-
sen waar de otter zit zijn namelijk 
ook aantrekkelijk voor veel ande-
re diersoorten en daarmee cruci-
aal voor de biodiversiteit!
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Begroting uiteindelijk aangenomen: OZB 
verhoging ondernemers aangepast
Vervolg van de voorpagina
 
Onschuld en hete kolen
Voorafgaand aan de politieke be-
raadslagingen drong het welbe-
spraakte VIB-bestuurslid Jan-Kees 
de Haan vorige week woensdag 
fijntjes door tot de politieke kern. 
Zijn betoog als belangbeharti-
ger kwam erop neer dat een VVD-
wethouder vanwege zo’n colle-
gevoorstel zou moeten aftreden 
of door een VVD-fractie naar huis 
gestuurd zou moeten worden. 
Jan-Kees de Haan: “De VVD wast 
de handen in onschuld en laat 
de hete kolen uit het vuur halen 
door het CDA.”  
CDA, D66, PvdA-GL en Senioren-
partij hebben in de raad wel een 
meerderheid voor hun amende-
ment om de geplande belasting-
verhoging OZB-niet woningen 
komend jaar met één miljoen eu-
ro te verlagen. Daarna wordt in 
2022 nog eenmalig een verlaging 
van 300.000 euro toegepast. Zo 
worden de ondernemers enigs-
zins ontzien. De vier partijen ge-
ven aan dat de lokale tarieven in 
de afgelopen jaren sterk zijn ach-
tergebleven bij de heffingen van 
regiogemeenten én van veel ge-
meenten in de provincie. Ze stel-
len dat het nieuwe tarief nog 
steeds concurrerend is ten op-
zichte van omliggende gemeen-
ten.

Juiste dingen doen
De begroting gaat op veel plek-
ken pijn doen, zo stelde Pieter 
Kroon namens PvdA-GL in de al-
gemene beschouwingen. Zijn 
fractie wilde voorgenomen taak-
stellingen, ombuigingen en be-
zuinigingen op de welzijnsorga-
nisatie, de bibliotheek, de Ser-
vicepunten, de huishoudelij-
ke hulp en de fietsambities eerst 
goed onderzoeken “om te zien 
of we wel de juiste dingen doen.” 
VVD-wethouder Alberta Schuurs 
tegen Kroon: “U draait heel veel 
terug.” Volgens Kroon moeten de 
lasten eerlijker verdeeld worden 
en moeten de sterkste schouders 
de zwaarste lasten dragen. 
Namens de Seniorenpartij stel-
de Fons Luyben de beperking in 
de tijdsduur van die hulp aan de 

orde. Het gaat allereerst om een 
half uur per week in nieuwe ge-
vallen. Volgens VVD-wethouder 
Schuurs zou dat aansluiting ge-
ven op de landelijke cijfers. Luy-
ben: “Die landelijke cijfers zeg-
gen me niet zoveel. De uitkomst 
van een tevredenheidsonderzoek 
geeft een betere basis.”
   
Opsporen van fraude
In de raadsbesprekingen is op-
nieuw aandacht gevraagd voor 
de snel stijgende kosten van de 
jeugdzorg. In het sociaal domein 
moest dit jaar al een extra, on-
voorzien bedrag van 2,5 miljoen 
euro worden uitgegeven aan de 
jeugdzorg. In het komend jaar 
wordt een kostenverhoging van 
meer dan een miljoen euro ver-
wacht. PvdA-GL, D66 en Ronde 
Venen Belang vinden dat ingezet 
moeten worden op het opsporen 
van frauderende zorg- en hulp-
aanbieders. 
ChristenUnie-SGP maakte zich 
in de algemene beschouwingen 
zorgen over de woningbouw, 
omdat er de komende jaren wei-
nig zicht is op nieuwe woning-
bouwprojecten. “Starters zijn nog 
steeds een grote groep die nu in 
onze gemeente te weinig kansen 
hebben.” CU-SGP ziet gezinnen 
als fundament voor de samenle-
ving. “Starters nu behouden, is zo 
dadelijk behoud van gezinnen in 
de gemeente, mits we voor het 
middensegment voldoende te 
bieden hebben.” 

Gezonde gezinssituaties
ChristenUnie-SGP noemde het 
pijnlijk dat de cultuursector moet 
inleveren en dat het preventieve 
voorveld in het sociaal domein fi-
nancieel wordt gekort, als het aan 
het college ligt. Bezuinigen op de 
functie van de coördinator Jeugd 
en Gezin mag van fractievoor-
zitter Wim Stam niet. Die functie 
zou juist van vitaal belang zijn om 
preventief op te treden bij pro-
blemen rondom opvoeden en 
om te werken aan gezonde ge-
zinssituaties.   
Fractievoorzitter Meindert Brunia 
sloot de D66-bijdrage aan het de-
bat af met de oproep “Hou vol!” 
D66 maakt zich zorgen over de ef-

fecten van het coronavirus. “Coro-
na is eigenlijk een grote stresstest 
voor iedereen en dus ook voor 
de gemeente. Risico’s en kan-
sen moeten in perspectief wor-
den gezien. Daarvoor zijn flexi-
biliteit en wendbaarheid nodig, 
net als veerkracht en improvisa-
tievermogen.” Er moet volgens 
D66 goed zicht zijn op de publie-
ke belangen, er moeten voldoen-
de woningen zijn en er moet ge-
zorgd worden voor een leefbare 
toekomst. Bovendien benadrukte 
Brunia het belang van de sociale 
infrastructuur en het behoud van 
het voorzieningenniveau. 

Over de rug van inwoners
Fractievoorzitter Maarten van der 
Greft van Ronde Venen Belang 
lanceerde een nieuwe titel voor 
het coalitieakkoord van CDA, 
VVD en D66: “Het wordt pompen 
of verzuipen”. Hij sprak over een 
“plunderbegroting”. De gemeen-
te zou er slecht voorstaan door-
dat de coalitiepartijen geld zijn 
blijven uitgeven wat er niet is. 
Vooral D66-wethouder Kiki Ha-
gen (Jeugdzorg) moest het ont-
gelden. RVB houdt haar verant-
woordelijk voor de grote tekorten 
in de jeugdzorg. “Wilt u na 2022 
nog wethouder zijn, of heeft u 
dan De Ronde Venen met een le-
ge spaarpot achtergelaten en zit 
u dan veilig op het pluche in Den 
Haag? Solliciteren naar het plu-
che hogerop lijkt ze te doen over 
de rug van onze inwoners.” 
Van RVB moet vooral bij de huis-
artsen de praktijkondersteu-
ning voor de geestelijke gezond-
heidzorg jeugd voorrang krijgen. 
“Zo’n traject is vele malen laag-
drempeliger, sneller en goedko-
per dan de doorverwijzing.”  
Volgens RVB heeft de raadswerk-
groep financiën, waar RVB geen 
deel van wilde uitmaken, over-
legd in een achterkamertje. CDA 
en VVD “hielden hun mond dicht 
toen er in de commissiebehan-
deling gesproken werd over be-
leidskeuzes en ombuigingen.” 
RVB verwijt het college dat het 
niet lukt om te besparen op amb-
telijke kosten. “De belastingen 
verhogen, daar is dit college een 
stuk beter in.” De voorgestelde Simone Borgstede (CDA)
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bezuinigingen in het sociaal do-
mein en de OZB verhoging zou-
den ondoordacht zijn. 

Vertroebeld proces
Lijst 8 Kernen heeft vooral moeite 
met de bezuinigingen in het so-
ciaal domein, op de cultuurvoor-
zieningen en met de OZB-verho-
ging voor de ondernemers. Jo-
ris Kneppers verwoordde het on-
vermogen om als kleine fractie 
echt invloed uit te oefenen en 
te worden geconfronteerd met 
een “flink dicht getimmerde be-
groting”. “Het hele proces wordt 
ook nog eens vertroebeld door-
dat vlak voor de begroting nog 
even een tekort van een miljoen 
op de Jeugdzorg komt boven-
drijven.” L8K ziet oplossingen in 
het uitsmeren van uitgaven over 
een langere periode en het kri-
tisch kijken naar de ambities van 
het college.

Verantwoorde uitgaven
Simone Borgstede (CDA) noem-
de de financiële situatie van de 
gemeente zorgwekkend. “Het is 
een bijzonder jaar vanwege Coro-
na, maar die onvoorziene situatie 
niet mag worden gebruikt als ‘de 
verklaring’. Ook zonder de coro-
na-effecten is een herbezinning 
op uitgaven in de diverse taak-
velden van groot belang. Zijn die 
uitgaven verantwoord, is er spra-
ke van heldere plannen en wel-
ke controle is er op het bereiken 
van gestelde doelen? Solidariteit, 
verantwoordelijkheid en compro-
missen sluiten, dat is politiek. Het 
gaat er nu om dat de pijn in rede-
lijkheid verdeeld moet worden. 
We doen samen met D66, PvdA-
Gl en de Seniorenpartij een voor-
stel om de voorgestelde verho-
ging van de OZB te faseren.” Ook 
het CDA benadrukte het belang 
van woningbouw.

Niet acceptabel
Bart Richter (VVD) gaf aan dat we 
door COVID-19 onvoorzien in een 
totaal andere wereld terecht zijn 
gekomen. Hij wil focus en door-
pakken op VVD-speerpunten, zo-
als woningbouw. ”Bouwen, bou-
wen, bouwen” en “denken in op-
lossingen in plaats van proble-

men”. Andere VVD-prioriteiten 
zijn het grip krijgen op de kos-
ten van de jeugdzorg en een re-
alistische, betaalbare voortgang 
op duurzaamheid en afvalstof-
fenbeleid. 
Verder richt de VVD zich op “een 
ambtelijke organisatie, die door-
drongen is van de noodzaak om 
zeer efficiënt inwoners- en onder-
nemersgericht te werken en op 
“zo laag mogelijke lasten voor in-
woners en ondernemers.” Richter: 
“De beoogde OZB niet woningen 
en het volledig structureel op-
nemen van overschrijdingen op 
jeugdzorg is wat de VVD betreft 
niet acceptabel.”

Amendementen en moties
Afgelopen maandag stemde de 
gemeenteraad volledig digitaal 
over twintig amendementen en 
meer dan tien moties. Aangeno-
men amendementen zijn wijzi-
gingen die het college van bur-
gemeester en wethouders moet 
overnemen. Moties zijn politieke 
aanbevelingen en die hoeft het 
college niet op te volgen, ook al is 
een raadsmeerderheid voor zo’n 
opdracht of verzoek. Hier komen 
we volgende week nog op te-
rug. Van de twintig amendemen-
ten werden er tien aangenomen. 
Van de tien moties zes. De begro-
ting is aangenomen met als te-
gen stemmers: PvdA-GL, Ronde 
Venen Belang, Lijst 8 kernen en 
de Senioren partij. Voor stemden: 
CDA, VVD, D66 en de CU/SGP. 
Wordt vervolgd.

Danilo wijst CSW jeugd 
de weg in corona tijd

Wilnis - Om de jeugd van CSW 
zoveel mogelijk de kans te geven 
te blijven sporten heeft CSW een 
aantal voetbalgerelateerde activi-
teiten ontwikkeld in corona tijd.
De overheid heeft onder meer 
besloten, om de spreiding van 
het corona virus tegen te gaan, 
dat alle amateurcompetitie wed-
strijden worden stilgelegd. Ech-
ter dit betekent niet dat er hele-
maal niet gevoetbald mag wor-
den. CSW ging volop aan de slag 
met andere activiteiten en voet-
balvormen alles conform de RIVM 
richtlijnen. Elke zaterdag 09:00 
tot 13:00 is de jeugd van CSW ac-
tief op het hoofdveld onder het 
motto: # Stay Fit bij CSW. 
Ze hebben dan misschien even 
geen wedstrijden te spelen maar 
ze willen wel fit blijven! CSW or-
ganiseert zowel voor de meisjes 
als de jongens een attractief voet-
bal parcours waarin onder leiding 
van hun eigen leiders en trainers 
het parcours wordt afgelegd. 

Voor de oudere jeugd worden er 
onderlinge wedstrijden (per leef-
tijdsgroep) georganiseerd. Wilnis-
ser Danilo Habekotté (foto) stu-
dent aan het ROC Midden Neder-
land volgt de opleiding Sport en 
Bewegen in Utrecht. 
Danilo loopt, voor zijn opleiding, 
met succes stage bij CSW in Wil-
nis. Afgelopen zaterdag had hij 
in de vorm van een bijzonder on-
derdeel de looptraining met een 
verrassende kwinkslag voorbe-
reid; Ladder-Sprint-Tik-Steen Pa-
pier Schaar(?!?)Duidelijk zicht-
baar - met veel spanning en een 
lach - waren de jonge CSW’ers 
verrast door het bijzondere spel-
element tijdens de zaterdagoch-
tend op het CSW complex. 
Alle lof voor Danilo en de overi-
ge trainers en leiders die de tal-
rijk aanwezige jongens en meis-
jes van CSW een hele goede za-
terdagochtend bezorgden waar-
in sport en bewegen in corona 
tijd voorop stond.

Slaat de Corona verveling toe bij de jeugd?

Waarom moet dit nu 
verpest worden!
Vinkeveen – De makers van het 
schilderwerk in het viaduct in Vin-
keveen zijn zwaar teleurgesteld 
Over het feit, dat (nog) onbeken-
de graffiti spuiters ‘hun’ prachtige 
schilderwerk aan het verpesten 
zijn. Zo’n vijf jaar geleden wer-
den de kale muren van het via-
duct prachtig beschilderd door 
Piet Stokhof, met hulp van Tino 
Hassink. 
De gemeente zorgde voor het 
aanbrengen van de schilderpla-
ten en met geld van de wijkgroep 
werd de verf gekocht. 
Tino en Piet zijn er zo’n twee jaar 
mee bezig geweest en iedereen 
vond het prachtig. Het werd jaar-
lijks keurig schoongemaakt door 

de provincie en iedereen genoot 
ervan. Tot de tweede corona dip. 
Opeens werd het een hangplek 
voor jongeren en werd er graf-
fiti gespoten. “Godzijdank niet 
door het schilderwerk heen”, al-
dus een voorbijganger die ons fo-
to’s zag maken: “Waarom moet dit 
nou toch. 
Maar volgens mij moet het niet 
zo moeilijk zijn om de dader(s) te 
vinden. Iedere beetje graffiti spui-
ter heeft zijn ‘eigen Tack’ dus dat is 
te herleiden”.
De politie, de gemeente en de 
provincie zijn ingelicht, hopelijk 
kan het nog worden verwijderd 
zonder het schilderwerk te be-
schadigen.



Twee oplossingen om verkeer 
beter over Vinkeveen te verdelen

Denk mee en geef uw mening

Welke oplossingen zijn bekeken?

De komende weken werkt de gemeente aan een voorstel aan de 
gemeenteraad waarin de twee overgebleven varianten verder 
worden uitgewerkt. De vragen die daarbij beantwoord moeten 
worden zijn onder andere: Zijn het goede oplossingen? Welke 
eff ecten hebben ze op de verkeersstromen? Welke maatregelen

zijn nodig? Wat zijn de kosten? Op basis van alle informatie wordt 
de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen. Dit gebeurt 

waarschijnlijk in de vergadering van 15 december. 

Uw mening telt!
Nog niet alle informatie is op dit moment bekend. Toch hoort de gemeente graag uw 
mening over de varianten. Wat heeft uw voorkeur? Waarom? Wat ziet u als voordelen? 
Wat juist als nadelen? Waarmee moet rekening gehouden worden bij de verdere uitwerk-
ing? Wij nodigen u dan ook van harte uit uw inzichten met ons te delen. Uw mening wordt 
meegenomen in het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt gedaan. Ook de eerder 
gemaakte opmerkingen worden hierin meegenomen. Gezien de coronamaatregelen is 
het niet mogelijk hiervoor inwonersbijeenkomsten te organiseren zoals u gewend bent 
en wij dat graag zouden willen. Daarom vragen wij u het reactieformulier in te vullen via 
www.derondevenen.nl/verkeervinkeveen. Doe dit voor 16 november 2020. 

Misschien heeft u vragen of wilt u een nadere toelichting. Dat kan! Bel dan op werkdagen 
(ma t/m do) tussen 14 en 16 uur naar de gemeente via 0297 29 16 16. Als het druk is laat dan 
uw telefoonnummer achter, u wordt dan teruggebeld.
De gemeente ziet uw inbreng met belangstelling tegemoet!

Meer informatie?
Op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl vindt u onder Bouwplannen en 
projecten > Vinkeveen alle informatie over dit project. U kunt zich hier ook aanmelden voor 
de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.

Dorpsvisie Centrum 
Vinkeveen
Samen met inwoners, ondernemers en 
belangengroepen heeft de gemeente in 2013 de 
Dorpsvisie Centrum Vinkeveen gemaakt. In de 
Dorpsvisie staat welke ontwikkelingen nodig 
zijn zodat Vinkeveen  een prettig dorp blijft 
om te wonen, werken en recreëren. Omdat de 
visie samen met inwoners, ondernemers en 
belangengroepen is gemaakt, heeft de 
gemeenteraad in 2014 unaniem de Dorpsvisie 
Centrum Vinkeveen vastgesteld.

De dorpsvisie gaat uit van twee belang-
rijke verbeterpunten:
1. Het verbeteren van de verbinding 

tussen de Vinkeveense Plassen en 
(voorzieningen in) het centrum. 
Door een betere verbinding kunnen
inwoners makkelijker de plassen 
bereiken en er meer van genieten. Voor 
recreanten is het dan eenvoudiger
het dorp via het water te 
bereiken waardoor het aantrekkelijker 
wordt er te recreëren.

2. Het verbeteren van de verkeers-
structuur in Vinkeveen. De drukte
op de Herenweg en Kerklaan maakt 
het soms moeilijk het dorp in of uit te 
rijden. Om de ontwikkelingen uit
de Dorpsvisie optimaal uit te kunnen
voeren, is het noodzakelijk de
verkeersdrukte op de Herenweg en
Kerklaan te verminderen. Ook moet
de verkeersveiligheid voor met name
voetgangers en fietsers verbeteren.

De gemeente is al geruime tijd samen met 
inwoners, ondernemers en andere over-
heden bezig plannen te ontwikkelen om de 
Dorpsvisie te realiseren. Een van de centrale 
vragen hierbij is hoe de verkeerssituatie 
rondom de Herenweg/Kerklaan verbeterd 
kan worden en de leefbaarheid vergroot. 

In de afgelopen periode zijn meerdere mogelijkheden onderzocht om de verkeersstructuur te 
verbeteren. Uiteindelijk heeft dat geleid tot drie mogelijke oplossingen.

1. Het instellen van éénrichtingverkeer op de 
Kerklaan en Herenweg richting N201. Voor 
verkeer dat vanaf de N201 Vinkeveen wil 
inrijden wordt een nieuwe weg aangelegd 
ten noorden van de Julianalaan. Op deze weg 
geldt ook éénrichtingsverkeer en kan dan ook 
alleen worden gebruikt voor verkeer dat het 
dorp inrijdt. (kaartje 1)

2. Het beter benutten van het bestaande 
wegennet. Dit betekent dat wegen moeten 
worden aangepast zodat een deel van het ver-
keer wordt ‘gedwongen’ via de Mijdrechtse
 Dwarsweg en N212 naar de N201 te rijden.  De 
Kerklaan en de Heulweg worden gedurende
spitstijden voor autoverkeer afgesloten. 
Alleen dan kan het autoverkeer gelijkmatig 
worden verdeeld over de twee routes richting 
de N201. Waar de afsluitingen in de Kerklaan 
en Heulweg exact komen te staan, is nog niet 
bekend en moet verder onderzocht worden. 

3. Het aanleggen van een nieuwe weg ten 
westen van Vinkeveen met een extra 
aansluiting op de N201.

Voor variant 1 geldt  dat deze al langere 
tijd bekend is. Begin dit jaar is deze variant 
gepresenteerd aan de omwonenden van de 
Julianalaan, Kerklaan en Herenweg. Tijdens 
deze presentatie zijn door de aanwezigen 
zorgen geuit over deze variant. De gemeente
neemt deze zorgen serieus en heeft 
zodoende de varianten 2 (opnieuw) en 
3 onderzocht.

Onlangs is deze laatste variant, een nieuwe 
weg ten westen van Vinkeveen, afgevallen. 
De provincie heeft eind september laten 
weten hier niet aan mee te willen werken. Dit 
betekent dat alleen de eerste twee varianten 
overblijven.
1. Eenrichtingsverkeer op Kerklaan en Heren-

weg en aanleg nieuwe weg ten noorden van 
Julianalaan.

2. Het beter benutten van het bestaande 
wegennet.

Dagelijks rijdt veel verkeer over de 
Herenweg en de Kerklaan. Ook op 
andere wegen in het dorp is het druk 
en soms is het moeilijk Vinkeveen 
via de op- of afrit van de N201 uit 
of in te rijden. Om het verkeer
gelijkmatiger over Vinkeveen te 
verdelen zijn verschillende oplossin-
gen onderzocht. Twee oplossingen 
zijn overgebleven. De gemeente hoort 
graag hoe de inwoners van Vinkeveen 
hier tegenaan kijken. 
Denk mee en geef uw mening door het 
reactieformulier op 
www.derondevenen.nl/
verkeervinkeveen in te vullen.

Hoe 

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

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Luisteren naar de jeugd

Vervelende situatie 
Vorig week lazen we dat er een 
zeer vervelende situatie is ont-
staan in en rondom de passage in 
Mijdrecht. Hangjongeren zouden 
zorgen voor een onveilige situa-
tie voor bewoners en de boel ver-
vuilen. Natuurlijk is dat heel verve-
lend voor de omwonende en win-
keliers als er een ongewenste situ-
atie ontstaat en er zelfs een onvei-
lig gevoel bij inwoners is. Dat moet 
niemand willen. 

Ongewenste oplossing
Er lijkt nu gekozen voor een on-
gewenste oplossing. Een oplos-
sing waar volgens IVI niemand blij 
mee moet zijn. De bewoners heb-
ben een particulier beveiligingsbe-
drijf ingehuurd die met honden pa-
troulieerd rondom het gebied. Dat 
is natuurlijke een vreemde situa-
tie want zo hoort dat niet te gaan 
in een gemeente als De Ronde Ve-
nen. Daar moet de lokale overheid 
,politie, bewoners, winkeliers en de 
hangjongeren niet gelukkig mee 
zijn. 

IVI wil niemand veroordelen
IVI wil zeker niemand veroordelen 
in dit dossier. Wel lijkt het IVI zinvol 
om met elkaar in gesprek te gaan 
en naar elkaar gaat luisteren. Ver-
volgens met elkaar samen een op-
lossing zoeken. Misschien niet een-
voudig maar wel de meeste kans 
op succes. 

Luisteren naar jongeren
Een eerste stap in dit proces moet 
zijn om eens aan de jongeren te 
vragen waarom zij daar rondhan-
gen en of zij zich realiseren dat zij 
overlast veroorzaken. Misschien re-
aliseren zij zich dat helemaal niet? 
Misschien ook wel en moeten we 

aan ze vragen waarom ze dat dan 
doen? En wat daar dan precies leuk 
aan is? Misschien is het wel een 
roep om aandacht! 

Samen kom je verder
Veroordelen is vaak toch wat we 
sneller doen dan met elkaar in ge-
sprek gaan. Bij veroordelen komen 
partijen vaak nog meer tegenover 
elkaar te staan. IVI wil inwoners 
juist met elkaar verbinden en sa-
men laten optrekken. Samen kom 
je verder! Dat is natuurlijk makkelijk 
gezegd, want hoe doe je dat? IVI 
begrijpt heel goed dat het als be-
trokken inwoner niet eenvoudig is 
om even op zo een groep jongeren 
af te stappen en in gesprek te gaan. 
De situatie is er vaak niet naar om 
even rustig naar elkaars argumen-
ten te luisteren. Bovendien komt 
er vaak emotie naar boven die de 
boel ter plaatse kan doen escale-
ren. Toch zal een particulier bevei-
liger met hond waarschijnlijk ook 
niet voor alle betrokkenen de op-
lossing bieden.

Luisteren naar elkaar
Zoals gezegd is IVI er voor alle in-
woners. Sterker nog IVI dat zijn al-
le inwoners. We horen dus eigen-
lijk als inwoners allemaal bij dezelf-
de club. Als IVI een bemiddelende 
rol kan hebben moeten we die na-
tuurlijk als inwoners pakken. In De 
Ronde Venen is er zeker wat aan-
dacht nodig voor de jeugd. Mis-
schien moeten verschillende gene-
raties eens naar elkaars problema-
tiek gaan luisteren en elkaar een 
beetje proberen te helpen. 

Grote problemen onder 
jongeren 
We hebben het natuurlijk vaak over 
(eenzame) ouderen. Maar de situa-

tie voor jongeren is zeker ook niet 
altijd ideaal en behoeft zeker ook 
de nodige aandacht. Wat te den-
ken van de woningnood in De Ron-
de Venen met name voor starters. 
Niet echt een leuk vooruitzicht als 
je weet dat het vinden van een 
huis waar je een eigen plek hebt 
bijna onhaalbaar is. Verder zijn er 
ook niet echt veel plaatsen waar 
de jeugd zich kan vermaken en is 
de grote stad vaak de enige uit-
vlucht. Openbaar vervoer is dan 
de volgende bottlenek. Kortom er 
zijn best wel grote problemen voor 
de jeugd. En misschien kunnen zij 
ons nog wel meer problemen ver-
tellen.En in deze Coronatijd is het 
natuurlijk al helemaal geen feestje. 
Daar hebben we allemaal natuurlijk 
last van, maar je jeugd zou natuur-
lijk wel de leukste tijd van je leven 
moeten zijn. 

Kosten jeugdzorg lopen 
uit de hand 
We horen helaas steeds vaker dat 
jongeren niet goed in hun vel zit-
ten en depressiviteit en eenzaam-
heid onder hen steeds vaker voor-
komt. Het is dan ook niet zo gek dat 
onze wethouder in grote proble-
men is gekomen voor wat betreft 
de kosten voor de jeugdzorg. Deze 
lopen uit de hand en zorgen voor 
onrust bij de lokale overheid. Mis-
schien is het probleem ook wel niet 
op te lossen met de reguliere zorg-
aanbieders. Vaak is het probleem er 
dan namelijk al en komen jongeren 
in een zorgtraject waar ze eigen-

IVI is de inwonersbeweging die er voor alle inwoners wil zijn. Dus 
is IVI er ook zeker voor de jeugd in De Ronde Venen. Juist deze 
week lazen wij vervelende berichten over de jeugd. In verschillen-
de media stond zelfs dat er een particulier beveiligingsbedrijf was 
ingehuurd die met honden de situatie van hangjongeren rondom 
de Passage in Mijdrecht ging handhaven. Zo moet dat wat IVI be-
treft natuurlijk niet. Zo ga je niet met elkaar om in een gemeente. 
Daar moet een andere oplossing voor mogelijk zijn. Dat moet je 
met elkaar oplossen. Vaak zitten er twee kanten aan zo’n verhaal. 
Als je een beetje naar elkaar luistert en wederzijds begrip voor el-
kaar hebt, dan moet je er toch samen uit kunnen komen? 

lijk helemaal niet in terecht zouden 
moeten komen. 

Preventiever jeugdproblematiek 
aanpakken 
IVI ziet dan ook liever dat we het 
meer in de preventie zoeken. Een 
preventieve aanpak is namelijk be-
ter dan wachten tot de problemen 
er al zijn. Begin daarbij met luiste-
ren wat er aan de hand is en wat de 
wensen zijn van de jeugd. Het voor-
al niet voor ze bedenken, maar ze 
zelf laten vertellen wat zij denken 
dat goed voor ze is. Vervolgens sa-
men kijken of we dat kunnen gaan 
oppakken. Dat is wat IVI betreft de 
beste manier. 

IVI geeft jeugd graag podium
IVI luistert dan ook graag naar de 
jeugd. De jeugd heeft immers de 
toekomst. Het is dan ook goed om 
jongeren een podium te geven 
om hun problemen kenbaar te la-
ten maken. IVI geeft ze dat podi-
um graag. 

Nieuw jong redactielid IVI
IVI vindt het dan ook fijn om te mel-
den dat er binnen de IVI-redac-
tie een nieuwe jeugdige kracht is 
aangeschoven. Zij wil speciale aan-
dacht gaan schenken aan thema’s 
die onder jongeren spelen. Op de-
ze IVI-pagina zal je het eerste ar-
trkel van ons jeugdig redactielid 
kunnen lezen. Heb je dus als jonge-
re iets wat je graag onder de aan-
dacht wil brengen laat het IVI we-
ten door een e-mail te sturen naar: 
info@iwonersvoorinwoners.nl

Kijk ook eens op de website van IVI : 
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wat willen de jongeren 
in De Ronde Venen
De afgelopen weken heeft u verschillende verslagen van IVI kun-
nen lezen. IVI wil graag alle inwoners betrekken, daarbij ook de 
jongeren en/of studenten. Zij moeten ook gehoord worden, dus 
wil IVI graag weten wat deze doelgroep fijn vindt in De Ronde Ve-
nen en wat zij mist. Welke voorzieningen vinden de jongeren fijn 
of leuk in De Ronde Venen? Welke voorzieningen missen de jon-
geren?

Wie zijn de jongeren 
en studenten?
In De Ronde Venen wonen on-
geveer 5000 jongeren in de leef-
tijd van 15 tot 25 jaar. Voor deze 
doelgroep is het niet gelijk duide-
lijk wat zij graag willen zien in De 
Ronde Venen. 

Overlast van jongeren
We horen vaker dat de vraag wordt 
gesteld ‘waarom gaan de jonge-
ren niet ergens anders heen?’ of er 
wordt gezegd; ‘Ze geven overlast 
met hun scooters en drank, kijk 
maar naar de Passage.’ Uit de edi-
tie van de Nieuwe Meerbode van 
twee weken geleden is gebleken 
dat er rond de Passage overlast 
wordt gevonden van hangjonge-
ren. Maar stel de vraag andersom; 
’wat is er voor de jongeren in De 
Ronde Venen te doen en wat wil-
len zij zien?’ Hierbij het accent lig-
gend op het sociale aspect.

Welke voorzieningen 
zijn er voor de jongeren?
Uit die vraag wordt ook de vraag 
gesteld welke voorzieningen de 
jongeren missen. Maar welke 
voorzieningen zijn er dan wèl in 
De Ronde Venen? Er zijn een paar 
kroegen en skatebanen waar de 
jongeren ’s avonds hangen. Kijk 
verder dan dat, zijn er open feest-
jes (lees: wanneer Corona er niet 
is) of discotheken in De Ronde 
Venen? Goede studeerplekken 
of een Jongerencafé? Nee, die 
zijn er niet. Een kroeg wil nog wel 
eens een discotheekavond orga-
niseren, maar een echte disco-
theek is er niet

Is dat dan echt wat de 
jongeren willen?
Een beeld van wat de jongeren 
willen en missen is er nog niet. 
Dat jongeren een hangplek wil-
len is wel duidelijk, maar moet 
dat per se een kroeg of disco-

theek zijn? Het is makkelijk om de 
behoeften van de jongeren in te 
vullen, maar op lange termijn le-
vert dat niks op. Wellicht willen ze 
een OpenLeerCentrum, maar ook 
dan vul je het gelijk in voor de 
jongeren, zonder te vragen wat 
ze willen.

Niet alleen voor jongeren
Terugkomend op het idee van 
het OpenLeerCentrum. Door een 
fijne werkplek te hebben, waar 
verschillende mensen in het zelf-
de schuitje zitten; iedereen komt 
daar om te werken of studeren, 
werkt dat stuimulerend. Het geeft 
een positieve energie om beter te 
studeren. De jongeren worden de 
goede kant opgestuurd. Het bes-
te moet nog komen; het is niet al-
leen voor jongeren, ook voor de 
werkende ouder en eigenlijk ie-
dereen die er naartoe wil komen. 

Enquête voor de jongeren
Om een goed beeld te krijgen 
wat de jongeren anders willen 
zien in De Ronde Venen, start IVI 
binnenkort een korte enquête 
voor jongeren van 15 tot 25 jaar. 
Gevraagd wordt deze enquête 
in te vullen, zodat we elkaar kun-
nen helpen om in De Ronde Ve-
nen meer voorzieningen voor ie-
dereen te kunnen ontwikkelen. 
Hou IVI dus in de gaten als jij tot 
deze doelgroep behoort. IVI kan 
jongeren namelijk echt gaan hel-
pen om zelf het heft in handen te 
gaan nemen. 

Ideeën voor voorzieningen
We gaan gewoon samen zelf 
initiatieven voor jongeren or-
ganiseren. Heb jij een uitge-
werkt idee, initiatief en/of be-
hoefte aan een voorzienin-
gen in De Ronde Venen voor 
jong en oud? Laat het IVI weten 
door een e-mail te sturen naar:  
info@iwonersvoorinwoners.nl. 

Deze week staat de IVI pagina in het teken van jongeren. Een van de 
problemen waar jongeren mee worstelen is het vinden van een huis. 
Er komen te weinig starterswoningen om te voldoen aan de grote 
vraag onder starters op de woningmarkt in De Ronde Venen. Nu kan 
je gaan zitten wachten en klagen als starter maar IVI roept de star-
ters op om samen met IVI en grondeigenaren een plan te maken om 
er voor te zorgen dat er voldoende starterswoningen gebouwd kun-
nen worden. Hoe IVI dat wil gaan aanpakken vertellen we je graag. 

Schrijf je in bij IVI als woningzoekende voor een starterswoning
Samen starterswoningen neerzetten 
in De Ronde Venen

Op eigen benen staan
Voor veel jongeren is de tijd rijp 
om het ouderlijk huis te verla-
ten en op eigen benen te gaan 
staan. Wat deze jonge Rondeve-
ners echter niet willen is om bij 
het verlaten van hun ouderlijk 
huis ook gelijk de gemeente De 
Ronde Venen te moeten verlaten. 
Toch lijkt dat nu de enige optie.

Meer vraag dan aanbod
Als starter blijft er dus weinig over 

om elders te gaan zoeken naar 
een betaalbare woning of om te 
wachten dat er weer een hand-
jevol starterswoningen beschik-
baar komen. De vraag is dan nog 
maar of je dan één van de wei-
nige gelukkigen bent die in aan-
merking komt om ook daadwer-
kelijk daar ook te mogen gaan 
wonen. Er is namelijk veel meer 
vraag dan aanbod.
Zelf aan de slag ook een optie
IVI heeft nog een andere optie 

voor de starters. In plaats van af-
wachten kunnen we natuurlijk 
zelf ook een oplossing gaan zoe-
ken. IVI daagt starters dan ook uit 
om samen met IVI te gaan werken 
om zelf te gaan kijken of we meer 
starterswoningen in De Ronde 
Venen kunnen gaan neerzetten.

Hoe bouw je samen 
Starterswoningen?
Geen eenvoudige opgave na-
tuurlijk om een starterswoning 
neer te gaan zetten. Maar samen 
kan je misschien een heel eind 
komen. Daarvoor heb je natuur-
lijk grond nodig, mensen die hui-
zen kunnen bouwen en mensen 
die er in willen gaan wonen. IVI 
dacht als je die mensen nu eens 
bijelkaar brengt dan kom je al een 
stap verder. Natuurlijk is daar nog 

veel meer voor nodig maar laten 
we het stap voor stap oppakken.

Starters en grondeigenaren 
melden zich bij IVI 
Bij IVI hebben zich inmiddels al 
heel veel inwoners gemeld die 
een starterswoning zoeken. In 
een eerste enquette melden zich 
spontaan ruim 400 starters die op 
zoek zijn naar een huis. Al ruim 
150 hebben zich daarvan al offi-
cieel ingeschreven bij IVI als wo-
ningzoekende. Daarnaast heb-
ben zich ook een aantal grondei-
genaren bij IVI gemeld die (bouw)
grond hebben en graag willen 
meewerken aan een oplossing. 
De 2 belangrijkste ingrediënten 
zijn er dus.

De eerste stappen naar 
starterswoningen zijn gezet
IVI heeft het initiatief genomen 
om een werkgroep neer te gaan 
zetten waarin starters, grondeige-
naren en bouwspecialisten zitten. 
De eerste gesprekken met star-
ters en individuele grondeigena-
ren hebben inmiddels plaatsge-

vonden. Deze week gaat IVI nog 
gezamenlijk met alle grondeige-
naren een en ander afstemmen. 
De eerste stappen zijn dus gezet.

Schrijf je in als 
woningzoekende
Het is belangrijk als je aan dit IVI 
woonproject wil meedoen dat je 

je inschrijft als woningzoekende 
bij IVI. Dit doe je eenvoudig door 
het inschrijfformulier op de IVI-
website in te vullen. Het is hele-
maal gratis en je zit nergens aan 
vast. Dus wat houdt jou nog te-
gen? Ga snel naar de IVI-website 
www.inwonersvoorinwoners.nl 
en vul het formulier in!
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Leerlingen van De Eendracht 
genieten van de herfst en maken 
schoolomgeving tip top!
Mijdrecht - Wat is er mooier 
dan de kleuren van de herfst en 
blaadjes verzamelen? De leerlin-
gen van de groepen 1 t/m 4 gaan 
er op uit in de omgeving van de 
school. Daar valt genoeg te zien 
en beleven! Emmers vol kleurige 
bladeren worden verzameld en 
bekeken. Het thema in de groe-
pen is dan ook HERFST en alles 
wat daar mee te maken heeft. Bij 
de kleuters doen ze ‘rekenlesjes’ 
met het rekenmateriaal van pad-
denstoelen. Het cijfer op de pad-
denstoel geeft aan hoeveel kno-
pen er moeten worden neerge-

legd. Alle kastanjes worden ge-
wogen met de weegschaal en 
met de blaadjes kun je heerlijk 
knutselen.
Groep 3 en 4 hebben de omge-
ving van de school nog eens ex-
tra schoon geprikt nadat ze van 
de juf een les hadden gekregen 
over zwerfafval. Zo krijgen ze oog 
voor de kwalijke gevolgen van 
zwerfafval en leren ze dat dit niet 
zomaar op straat mag worden 
gegooid. Verantwoordelijkheid 
en leren zorgdragen voor je ei-
gen schone omgeving is een ba-
sis voor een schone wereld later!

Derk Boswijk (31) 14 de 
op CDA -kandidatenlijst
De Ronde Venen - Het CDA 
heeft met Derk Boswijk een ho-
ge Utrechtse nieuwkomer op de 
kandidatenlijst voor de Twee-
de Kamerverkiezingen. Boswijk 
(31) zit sinds 2015 in de provin-
ciale staten van Utrecht, waarvan 
de laatste jaren als fractievoorzit-
ter. Op de kandidatenlijst, die nog 
door de leden moet worden vast-
gesteld, heeft hij de 14e plaats 
gekregen. Een hoge plek voor de 
Kockenees die in Den Haag een 
lans wil breken voor MBO’ers en 
ondernemers. CDA’er Derk Bos-
wijk is reeds vijf jaar Statenlid in 
de provincie Utrecht en heeft in 
die periode een aantal klinkende 
resultaten bereikt. Als initiatief-
nemer zetten hij de aanpak voor 
glasvezel in het buitengebied op 
de kaart. Ook is de ondernemer 
actief voor de verduurzaming van 
de samenleving met onder meer 
voorstellen over de aanplant van 
bomen en het initiëren van een 
pilot met zonnepanelen op wa-
ter. Onder zijn lijsttrekkerschap 
veroverde het CDA in 2019 vijf ze-
tels in de Provinciale Staten. Als 
onderhandelaar leverde Boswijk 
met Hanke Bruins Slot een verras-
sende vrouw als nieuwe gedepu-
teerde voor het CDA. 

Nieuw perspectief
Boswijk heeft een missie voor zijn 
gang naar Den Haag: ‘We zien 
vandaag de dag dat grote groe-
pen mensen in onze samenleving 
zich niet meer vertegenwoordigd 
voelen door de huidige politiek. 
Ze plukken niet de vruchten van 
de economische vooruitgang of 
zien deze vooruitgang niet weg-
gelegd voor hun kinderen. Po-
pulistische partijen bieden geen 
soelaas. Ik zie het als mijn op-
dracht om deze kloven te over-
bruggen en nieuw perspectief te 
geven. Dat zal ik niet doen met vi-
sies en vergezichten, maar met 
het concreet verbeteren van het 
beleid in ons land’.

Technisch onderwijs 
en maakindustrie 
Een aantal concrete verbeterin-
gen waar Boswijk zich voor wil in-
zetten zijn het verminderen van 
de woningnood, een realistische 
energietransitie en vooral ook 

het belang van het MBO, tech-
nisch onderwijs en de Nederland-
se maakindustrie. Boswijk: ‘Het 
belang van een sterke Nederland-
se maakindustrie is wel duidelijk 
geworden door de uitbraak van 
het coronavirus en onze afhanke-
lijkheid van China. Daarbij is goed 
technisch onderwijs belangrijk 
voor de ondernemers. Ik wil dat 
onderwijs en werkplek beter op 
elkaar aansluiten en ook dat we 
onze vakmannen en -vrouwen 
weer meer gaan waarderen. Ini-
tiatieven vanuit het bedrijfsleven, 
zoals de TechnoHub in Woerden, 
zijn onmisbaar’.

Ondernemer, 
bruggenbouw, vader
Van oorsprong is Derk onderne-
mer. Tijdens zijn MBO-opleiding 
Bouwkunde begon hij als min-
derjarige al met ondernemen. 
Een combinatie die weinig wordt 
vertegenwoordigd in de Twee-
de Kamer waar 98% van de Ka-
merleden hoogopgeleid is en 
vooral werkzaam is geweest in 
de publieke sector. In de Provin-
ciale politiek is het CDA van Bos-
wijk bruggenbouwer in een coali-
tie met bijvoorbeeld GroenLinks, 
maar regelmatig ook optrekkend 
met VVD en FvD. Derk woont met 
zijn vrouw en twee dochters in 
Kockengen en is naast zijn werk 
en de politiek actief als Reserve-
officier bij de Landmacht en doet 
verschillend vrijwilligerswerk.

Paul Thole benoemd tot Lid van 
Verdienste bij Golfclub Veldzijde
Wilnis - Tijdens de Algemene Le-
denvergadering van Golfclub 
Veldzijde, die gehouden is op 28 
oktober 2020, is Paul Thole be-
noemd tot Lid van Verdienste 
op basis van zijn langjarige en 
zeer betrokken inzet als vrijwil-
liger voor de vereniging. Gedu-
rende 26 jaar heeft hij zich inge-
zet voor de club. Vanaf het ont-
staan van de Handicap & Regel-
commissie heeft Paul een promi-
nente rol vervuld in deze com-
missie. Veel leden zijn door Paul 
voorbereid voor het GVB- of Golf-
examen. Paul toonde een tome-

loze inzet om in het speelveld van 
de Handicap & Regel- commissie 
veel te regelen: opleidingen voor 
het Golfexamen, de theorie en 
praktijkexamens voor het GVB af-
nemen, optreden als club referee, 
het helpen opzetten van de Golf-
school. De Golfschool is jarenlang 
een bron van inkomsten geweest 
voor de vereniging. Ook heeft 
Paul gezorgd dat de regels op de 
juiste wijze gecommuniceerd en 
ingevoerd werden ten tijde van 
veranderingen in de baan en bij 
invoering van gewijzigde regels.  
Golf is een zelfregulerende sport 

Paul Thole na zijn benoeming tot 
Lid van Verdienste van Golfclub 
Veldzijde

en een goede kennis van én het 
correct laten toepassen van de 
regels van de Royal and Ancient 
Golf Club of St Andrews is een be-
hoorlijke uitdaging. Paul heeft ve-
le aanpassingen van de regels en 
het moderniseren van de golf-
sport op een fantastische wijze 
begeleid voor onze ruim 1000 le-
den.
Paul vindt dat de tijd rijp is dat an-
dere leden het stokje gaan over-
nemen. Het bestuur van Golfclub 
Veldzijde heeft besloten hem te 
benoemen tot Lid van Verdienste. 
Paul is hiermee de derde vrijwilli-

ger aan wie deze eer toekomt in 
het 35-jarig bestaan van de ver-
eniging.

Hockeyclinics ipv 
Competitie op HVM
Mijdrecht - De competitie gaat 
helaas niet door en hoe belangrijk 
is sport? Zeker in deze tijd. Daar-
om besloot Heren-1 een twee-
tal hockey-clinics te organiseren 
voor de jeugd. Afgelopen zater-
dag was de eerste en komende 
zaterdag de tweede. In deze pe-
riode moesten ze creatief zijn en 
snel kunnen schakelen, dat was 
voor de Heren-hoofdmacht van 
HVM dan ook geen punt. Ze be-
dachten in een aantal online 
meetings een prachtig program-
ma met diverse oefeningen.

Jongste 
Rond 8:45 stroomde de Jongste-

Jeugd binnen, maar helaas moch-
ten de ouders niet mee het ter-
rein op. Zonder enkel probleem 
met een grote hoeveelheid en-
thousiasme in hun hockeytassen, 
begon deze jongste groep speler-
tjes aan hun programma. Het was 
Calvin Donker, die de warming-
up bij de kinderen verzorgde. 
Daarna konden ze middels ver-
schillende oefeningen een en an-
der aan techniek bijleren van de 
Heren-1 spelers. 
D jeugd
Om 11 uur was het de beurt aan 
de D-jeugd en deze groep volg-
de hetzelfde schema en men 
eindigde met het altijd zo hilari-

sche Knotshockey. Daarna werd 
snel het spellencircuit aangepast, 
omdat het in de middag tijd was 
voor de oudere jeugd. Om 13.00 
uur was het de beurt aan alle C-
Teams en zij volgden vol enthou-
siasme hun rondes langs de di-
verse hockeyoefeningen
Vanaf 15.00 uur kwam de groot-
ste groep binnen, te weten de A- 
en B jeugd en zij werden verdeeld 
over 11 groepjes en ook zij werk-
ten een sportief circuit af. Voor 
deze groep werd het programma 
nog iets aangepast en zaten hier 
wat meer wedstrijdvormen in.
Aanvoerder van Heren 1, Thijs 
Gasse hield buienradar scherp in 

de gaten en iets voor 17.00 leek 
er een grote hoeveelheid regen 
naar beneden te komen en met 
behulp van alle aanwezige jeugd 
was alles in no time op geruimd. 
229 kinderen deden aan deze dag 
mee en mogen volgende week 
weer reken op een mooi sportief 
programma. Bijzondere dank aan 
Niek de Kloet voor de muzikale 
fruitmand en Hockeykamp orga-
nisatie KidsPower(Chiel Jan Delis) 
voor het gebruik van de diverse 
materialen. 
Trots kijkt Heren 1 trainer/coach 
Richard Buss terug en zag met 
hoeveel passie en enthousiasme 
zijn jongens dit verzorgden.
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Lineke laat De Ronde Venen 
rocken!

Regio - Ze is niet te stoppen. Line-
ke Grapendaal (45) uit Woerden staat 
aan het hoofd van een roze invasie in 
het Groene Hart. Samen met haar trai-
nersteam geeft ze outdoor workouts 
voor powermama’s. Zaterdag werd in 
Mijdrecht wéér een nieuwe locatie ge-
opend, met de kick off  van Mom in Ba-
lance De Ronde Venen. Vriendinnen, 
buurvrouwen, zussen, collega’s. Alle-
maal komen ze deze zaterdagochtend 
naar het Sportpark in Mijdrecht. Ze zijn 
zwanger of bevallen of gewoon mama. 
En ze hebben er allemaal zin in. 
Rianne Scholt (34) is bekend met de 
workouts, vertelt ze. ,,Ik woon nu in 
Mijdrecht, maar heb eerder meege-
daan in Woerden. Helemaal super dat 
het nu ook hier is.” Ze heeft haar buur-
vrouw Judith Antonioli (39) meege-
bracht. Judith werkt in de thuiszorg en 
vind het belangrijk om fi t te blijven 
Ook Kim Prummel (31) arriveert op het 
Sportpark. De Mijdrechtse is zes weken 
geleden bevallen en ziet wel wat in de 
‘back in shape’ workout. ,,Ik hoorde het 
van vriendinnen.” Met dochtertje Liv 
gaat het heel goed, vertelt ze. ,,Ze is zo 
lief, ze is een cadeautje.”
Goede vriendin Danique Bank (30) 
doet ook mee, zij gaat voor de ‘mpo-
wer’ workout. ,,Het is een kennisma-

king. Heel blij dat ik er nog bij kon.” 
Danique had het laatste plekje, lacht 
Lineke Grapendaal. Met een knipoog. 
,,Danique appte me vrijdagavond om 
23:15 uur. Of ze misschien alsjeblieft 
nog mee kon doen? Dat kon nog net.”

Regels RIVM
De workouts van Mom in Balance Groe-
ne Hart zijn strikt conform de regels van 
het RIVM, legt ze uit. Dus maximaal der-
tig vrouwen, die trainen in viertallen. 
Samen met trainsters Roosmarijn Ver-
meulen en Metha Maenhout, heeft ze 
alles op de locatie voorbereid. De trai-
ningsplekken zijn aangegeven met pi-
onnen, iedere deelnemer heeft een ei-
gen plek op afstand van andere deel-
nemers. Ook is er extra afstand gecre-
eerd tussen de groepjes onderling, die 
niet mengen met elkaar. 
Powermama’s Christa en Tamara zoe-
ken ook hun plekje. Ze lachen en stra-
len. ,,Wij hebben er heel veel zin in.”

Geweldig
Als iedereen op haar eigen plekje staat, 
wordt de kick off  geopend. ,,Geweldig 
dat jullie hier allemaal zijn”, roept Line-
ke, in het midden op het grote gras-
veld. ,,Supervet dat we vandaag al-
weer de negende locatie kunnen ope-

nen. Mom in Balance was er al in Woer-
den, Bodegraven, Reeuwijk, Breukelen, 
Gouda, Boskoop, Waddinxveen en Al-
phen. En nu dus ook in de Ronde Ve-
nen. Ik ben heel blij en heel trots op jul-
lie.”

Fit blijven
Roosmarijn en Metha zijn de vaste 
trainsters in Mijdrecht. Net als de rest 
van het team zijn zij speciaal opgeleid 
en gecertifi ceerd om de trainingen te 
geven. Mom in Balance is een lande-
lijke franchiseorganisatie, bekend om 
workouts voor vrouwen tijdens zwan-
gerschap, na de bevalling en om fi t te 
blijven. Het Kenniscentrum Sport & Be-
wegen heeft dit tot ‘erkende interven-
tie’ benoemd, mede om de samenwer-
king met gynaecologen en bekkenbo-
demspecialisten. De aanwezige ma-
ma’s storten zich intussen enthousiast 
op kracht en cardio. De trainsters zor-
gen dat iedereen op haar eigen niveau 
mee kan doen. Lineke straalt. ,,Dit is zo 
fantastisch. We gaan het rocken hier.”
Dat is mama Kim ook van plan. Haar 
eerste sportles sinds de bevalling gaat 
prima, roept ze vanaf het veld. En hup, 
daar gaat ze weer, onder leiding van 
Metha, voor de ‘perfecte squat’. (foto’s: 
Morvenna Goudkade)
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Rianne Scholt (34) is bekend met de 
workouts, vertelt ze. ,,Ik woon nu in 
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daan in Woerden. Helemaal super dat 
het nu ook hier is.” Ze heeft haar buur-
vrouw Judith Antonioli (39) meege-
bracht. Judith werkt in de thuiszorg en 
vind het belangrijk om fi t te blijven 
Ook Kim Prummel (31) arriveert op het 
Sportpark. De Mijdrechtse is zes weken 
geleden bevallen en ziet wel wat in de 
‘back in shape’ workout. ,,Ik hoorde het 
van vriendinnen.” Met dochtertje Liv 
gaat het heel goed, vertelt ze. ,,Ze is zo 
lief, ze is een cadeautje.”
Goede vriendin Danique Bank (30) 
doet ook mee, zij gaat voor de ‘mpo-
wer’ workout. ,,Het is een kennisma-






	45_ED2_PAG03
	45_ED2_PAG05
	45_ED2_PAG06
	45_ED2_PAG07
	45_ED2_PAG08
	45_ED2_PAG09
	45_ED2_PAG11
	45_ED2_PAG13
	45_ED2_PAG14
	45_ED2_PAG15
	45_ED2_PAG17
	45_ED2_PAG18
	45_ED2_PAG19
	45_ED2_PAG21
	45_ED2_PAG23
	45_ED2_PAG24



