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Vergeten groep  Ouderen  in Bolnes   “LAROSA 1978—“ 

Even voorstellen: Magda Laros en geef al 38 jaar les, waarvan 37 jaar in de spelzaal van de 

Beverbol. DE MEERDERHEID VAN DE LEDEN  ZIJN AL LANGER DAN 30 JAAR LID. 

Bewegen op muziek voor  60 plussers en geef ook les aan groepen van sport en Welzijn. De meeste 

leden komen uit Bolnes. 

Via de media moest ik horen, dat ze deze locatie gaan afbreken. Een brief geschreven aan de 

Wethouder Tineke Keuzenkamp . In deze brief had ik een gesprek aangevraagd.  

We hadden niets gehoord en toen hebben we zelf onze sportschoenen aangedaan en zijn met ons 

bestuur  afgelopen dinsdag  naar de Gemeente gegaan en hier hebben we een goed gesprek gehad 

met de wethouder Tineke Keuzenkamp.  Was zeer verbaasd dat niemand met ons contact had 

opgenomen. De brief had zij ook niet gelezen, waarschijnlijk op een andere afdeling blijven liggen. Zij 

beloofde ons  er alles aan te doen om dit recht te zetten.  

In 2013 bestonden we 35 jaar en hadden een demonstratie gegeven van 40 minuten. Dit 

heeft de Wethouder Henk Dokter geopend en was zeer verbaasd, dat er zo bewogen werd in Bolnes. 

Hij wist niets van deze groepen af. 

-Alles gaat weg in Bolnes.  -Hier wonen heel veel ouderen. 
-In de planning staat dat er een kleine MFA komt op het terrein van de Bosweide en de Fontein. 
-Weinig parkeerplaatsen tegenover het WVC 
-Mijn leden, hier komt de helft uit Bolnes en zij willen graag in Bolnes blijven sporten. 
-Geef ook les aan groepen van Sport en Welzijn. Deze komen ook uit Bolnes. 
-Vorig jaar werd er in de Beverbol een fitheidstest gehouden voor 65-75 plussers. 
 
 Opmerking over de  bezettingspercentages van de Sporthal de Beverbol en de Spelzaal 
Dit kunt u vinden         ( Intregaal Acommodatie  Plan 3.5    pag 21.) 
 Sporthal de Beverbo l staat in het licht oranje vak. Tel je hier de Spelzaal bij op. 
 Dit is één complex.    Dan komen we uit in het groene  vlak. 
Berekend tot 2014 en in 2015 is de ver. Kicks er bijgekomen. (+9 uur) 
 
Waar moet ik heen met mijn 50 dames. Zijn er andere mogelijkheden om deze groep in beweging te 
houden. 
We komen een gymzaal te kort voor de groepen die nu les krijgen in de Spelzaal. 

 DE DOELSTELLING van de Gemeente Ridderkerk:   Mobiliteit te bevorderen en 

hierdoor blijft men langer zelfstandig. 

Bedankt voor uw aandacht.   
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