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VOOR NIEUWBOUW 
VERBOUWING-  RENOVATIE-
EN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Winkelcentrum Amstelplein 0297-567001

We gaan het nieuwe 
jaar in met heerlijke 
champagne en vers 
gebrande nootjes. 

Verkrijgbaar bij
KAAS en ZO Stijn Melenhorst

Serious Request

140 km lange vaartocht 
levert ruim 24.250 euro op
Vinkeveen - 140 kilometer leg-
den de 12 leden van Reddingsbri-
gade Vinkeveense Plassen af in een 
3-daagse tocht door regen, kou en 
wind. Laura van Rijnsoever is een 
van de initiatiefnemers van de Vin-
keveense Reddingsbrigade en ver-
telt op de tweede dag van de tocht: 
“Alles is inmiddels nat en het is fl ink 
koud, maar met maar liefst 40 boten 
van 30 deelnemende Reddingsbri-
gades uit heel Nederland is het een 
enorm gezellig. De 12 leden van Red-
dingsbrigade Vinkeveense Plassen 
(RVP) vertrokken op zaterdag 21 de-
cember in Lemmer voor de 3-daag-
se vaartocht, die uiteindelijk leidde 
naar het glazen huis van 3FM Serious 
Request in Leeuwarden. De 18-jarige 
Casper Aarsman doet voor de twee-

de keer mee aan Serious Rescue. 
Hij vertelt: “In aanloop naar de tocht 
hebben we met de Reddingsbrigade 
nog een paar acties georganiseerd 
om extra geld op te halen. Met het 
sponsorzwemmen heb ik met 26 ba-
nen zwemmen 280 euro opgehaald 
bij vrienden, familie en mijn stage. De 
laatste vier banen waren zwaar, maar 
ik heb mijn uiterste best gedaan voor 
het goede doel.”

Het vliegt voorbij
Casper vertelt dat de tocht in een ra-
zend tempo aan hem voorbij vliegt. 
“Met zoveel deelnemers, waarvan ik 
er ondertussen aardig wat ken, is het 
één bonk gezelligheid. Het gaat alle-
maal zo snel, dat je bijna vergeet wat 
je allemaal meemaakt.” 

Voor het derde achtereenvolgen-
de jaar zetten de leden van de Vin-
keveense Reddingsbrigade zich be-
langeloos in voor deze actie. De 40 
reddingsvlets met zo’n 240 leden van 
de Reddingsbrigades overhandigden 
na 140 km varen door de kou en re-
gen maandagavond bij aankomst in 
Leeuwarden met oplichtende fl ares 
de cheque van 24.250 euro bij het 
glazen huis. 
Deze actie is voor de Vinkeveense 
Reddingsbrigade mede mogelijk ge-
maakt door sponsoring van Blauw 
Autoverhuur, Strukton en Ter Berg 
Leasing, Adams BV hulpverlening, 
Van ’t Hul Accountants & Belasting-
adviseurs, Kroese Watersport, Ver-
steeg de échte groenteman en fi rma 
F.A. Ruizendaal & Zonen.

Betaald parkeren zou ramp 
zijn geweest voor Uithoorn
Uithoorn - In de maand februari 
van dit jaar is er door de gemeen-
te Uithoorn een onderzoek gestart 
naar de effecten van het invoeren 
van betaald parkeren in het cen-
trum en de andere winkelcentra, 
zoals het Zijdelwaardplein en Leg-
meerplein. Als je in het oude cen-
trum betaald parkeren zou invoeren 
moet je dat ook doen bij de ande-
re winkellocaties In Uithoorn. Er zou 
anders een ‘zuigende werking’ ont-
staan naar die gebieden waar par-
keren (nog) gratis is. Het idee kwam 
in beeld omdat de plannen voor 
de samenbouw van het oude dorp 
zich meer en meer aandienden en 
er (toen nog) sprake was van een 
(dure) ondergrondse parkeergara-
ge. Daarin zou voor het parkeren 
betaald moeten worden omdat de 

projectontwikkelaar/eigenaar ook 
uit de kosten moet komen. Op zich 
een logisch verhaal.
De gemeente liet in dit verband 
door een extern adviesbureau, DTV 
Consultants uit Breda, eerst een 
onderzoek doen naar de mogelijk-
heid of op termijn betaald parke-
ren in het centrum wenselijk is en 
vooral wat dit voor effecten heeft op 
het winkelend publiek en de onder-
nemers. ‘Betaald parkeren is geen 
doel op zich, maar een mogelijk 
middel om parkeerproblemen op te 
lossen en een fi nancieringsmiddel 
voor de plannen in het Dorpscen-
trum,’ zo liet de gemeente destijds 
in de startnotitie voor uitvoering van 
het onderzoek weten. Het onder-
werp is in de loop van de achter-
liggende maanden vaak onderwerp 

van discussie geweest tijdens de 
raadsavonden, maar doofde op ge-
geven moment als een nachtkaars 
uit. Pas in november werd er door 
het college met één enkele zin en 
zonder onderbouwing naar buiten 
toe plotseling een einde gemaakt 
aan de vraagstelling. ’Er wordt in 
Uithoorn geen betaald parkeren in-
gevoerd.’ Punt uit. Het werd tijdens 
een informatief debat op 28 novem-
ber over de samenbouw van het ou-
de dorp terloops nog een keer ter 
sprake gebracht. Maar een onder-
bouwing, ho maar. De redactie van 
deze krant ging eens op zoek naar 
het onderzoekrapport van DTV Con-
sultants, met als datum 29 mei dit 
jaar, waaruit het volgende naar vo-
ren kwam. 
(Vervolg elders in deze krant)

Hoofdontsluitingsroute haalt planning niet
Uithoorn - De omvorming van de 
Prins Bernhardlaan en de Thamer-
laan (het zgn. ‘Thamerlint’) in wat 
de ‘hoofdontsluitingsroute’ moet 
worden van en naar de omgeleg-
de N201, zal niet voor de geplan-
de datum van 30 december gereed 
zijn. Dat liet wethouder Maarten Le-
venbach (PvdA, Verkeer en Vervoer) 
tijdens de laatste raadsvergade-
ring van dit jaar op 12 december in 
korte bewoordingen weten. Als re-
den noemde hij dat bij de grond-
werkzaamheden oude funderingen, 
muurtjes en een stuk wegdek te-
voorschijn waren gekomen. Verder 
kwam men oude leidingen en ka-
bels tegen waarvan de oorsprong 
onbekend is. Het onderzoek daar-
na kost(te) de nodige tijd. Maar ook 

de werkzaamheden van de aanne-
mer vorderden door allerlei omstan-
digheden niet zo vlot als men had 
gedacht. Dat betekent dat veel be-
woners met de feestdagen met een 
bouwput voor hun deur hebben ge-
zeten. En dat zal voorlopig nog wel 
even zo blijven in het nieuwe jaar. 
Ook al omdat alle bouwactiviteiten 
rond deze tijd van het jaar stil lig-
gen. Een aantal bewoners langs de 
Thamerlaan en een gedeelte van 
de Prins Bernhardlaan kunnen in-
tussen wel weer normaal hun voor-
deur in omdat er een trottoir is aan-
gelegd. Er is ook een stukje rijweg 
geasfalteerd.
Voor de deur parkeren is voorlopig 
echter nog niet mogelijk. 
(Vervolg elders in deze krant)

De Amsterdamseweg is op details na goeddeels klaar

Mijmeringen
Nabeschouwingen 

Zo, het (vreet) festijn is weer achter de 
rug. Stapels vaat op het aanrecht, een 
vaatwasser die overuren draait, extra veel 
afval, stapel extra stoelen in de tuin en 
een gourmetlucht in de huiskamer die er 
zelfs met de afzuiger op drie en een goeie 
stormwind door het open raam niet weg te krijgen is. En de koel-
kast ligt nog zo vol dat we makkelijk nog een tiental mensen op het 
avondeten kunnen krijgen. Kerst 2013 was geslaagd denk ik dan. 

Voorgerecht
Via de social media kun je bijna op de voet volgen wat iedereen om 
je heen aan het doen is met de kerst. Vele berichten zag ik voorbij 
komen van het betere gourmetten, drinken maar ook van de over-
vloedige kerstdiners. Met dank aan de Allerhande van de Albert 
Heijn was er geen ingrediënt meer te krijgen voor de tiramisutaart 
en zal menigeen iets te veel likeur binnen hebben gekregen. Niet al-
leen amateurkoks doen wel eens iets fout, ook de mensen achter de 
Allerhande recepten zetten wel eens iets verkeerd neer. Ironie ten 
top als je slogan voor de feestdagen is “Kerst lukt”. 

Hoofdgerecht
Toch zie je langzaam een nieuwe stroming ontstaan, een driedeling 
waaruit te kiezen valt. Je kunt kiezen voor uitgebreid kokkerellen, 
gewoon omdat je het leuk vindt en de tijd hebt om uitgebreid te ko-
ken en je gasten te verrassen. Keuze nummer 2 is ook een klassie-
ker, het aloude gourmetten (of steengrillen of fonduen). En als laat-
ste volgt een groep die de kerststress en het gedoe er om heen zat 
zijn. Die serveren gewoon een Hollandse stamppot of halen een pa-
tatje bij de snackbar op de hoek. En wat maakt het ook uit, we leven 
in zo’n welvaart dat we altijd genoeg te eten hebben en volop keus 
en wat onthou je uiteindelijk van deze feestdagen? Vooral of het ge-
zellig was, met wie je was en niet dat je denkt, oh dat ene stukje kip-
fi let van de grillplaat was echt goddelijk.

Bijgerecht
Hoofdingrediënten voor geslaagde feestdagen zijn dus lekker eten 
en goed gezelschap. Beide door iedereen verschillend te interpre-
teren. Maar er is voor mij ook een noodzakelijk bijgerecht wat het 
echte kerstgevoel geeft. Dat is namelijk de kerstmuziek, in de vorm 
van de kerstliedjes op de radio, de kerstconcerten in kerken en de 
nachtmis in de kerk. Zonder dit ingrediënt is het voor mij geen kerst, 
ervaar ik minder het samen zijn met anderen. Dit jaar was het bij-
gerecht perfect. Het groot Uithoorns projectkoor gaf een spetterend 
kerstconcert in de Burght. Er was geen reclame gemaakt, niets in de 
krant en toch zat binnen een ogenblik de kerk vol en moesten ve-
le wachtenden teleurgesteld worden. Er mocht niemand meer in om 
veiligheidsredenen. Het enthousiasme van alle mensen en het eind-
resultaat waren hartverwarmend. Tel daarbij op een nachtmis met 
een inspirerende pastoor uit Italië en ik kan zeggen “Deze kerst is 
gelukt”. Op naar een hele mooie jaarwisseling, wees voorzichtig met 
vuurwerk en allen een heel gelukkig nieuwjaar gewenst.

Automobiliste rijdt in op 
kerkgangers
Vinkeveen - Op woensdag 25 
december ontstond een aanrij-
ding bij de ingang van een kerk-
gebouw aan de Herenweg, waar-
bij een 13-jarig meisje gewond 
raakte. Een 82-jarige automobi-
liste uit Vinkeveen stond te wach-
ten in haar auto met draaiende 
motor. Plotseling schoot de auto 
vooruit en reed in op een groep 
kerkgangers die na afl oop van 
de kerkdienst het gebouw verliet. 
Door nog nader te onderzoeken 
oorzaak schoot rond 20.00 uur 
de 82-jarige bestuurster plotse-
ling vooruit met haar personen-
auto en schampte daarbij een 

jonge vrouw. Deze vrouw liep 
hierdoor schaafplekken op. Een 
andere kerkgangster - een 13-ja-
rig meisje uit Vinkeveen - werd 
overreden en is met heuplet-
sel naar het AMC overgebracht. 
De automobiliste kwam met haar 
voertuig in nabijgelegen strui-
ken tot stilstand en met de schrik 
vrij. De verkeerspolitie verricht-
te ter plekke onderzoek naar 
de oorzaak van het ongeval. Ter 
plekke heeft de politie met getui-
gen en de bestuurster gesproken. 
De kerk ving de rest van de ge-
schrokken groep kerkgangers op. 

Gewonde bij aanrijding
Vinkeveen - Op de Baambrug-
se Zuwe in Vinkeveen vond dins-
dagochtend 24 december jl. een 
aanrijding plaats waarbij twee 
auto’s op elkaar botsten. Een per-

soon raakte hierbij gewond. Po-
litie en ambulance kwamen ter 
plaatse om hulp te verlenen. Ook 
de brandweer, die toevallig langs 
reed, stak nog een handje uit.
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Wilnis - Volgende week dinsdag 
start de Vakantie Bijbel Week in 
Wilnis. Een week in een grote tent 
in het Speelwoud die bol staat van 
de activiteiten: leuke liedjes, ge-
zellig knutselen, spelletjesmidda-
gen en mooie verhalen. De verha-
len gaan over een rare opdracht 
met een Té gekke afloop. Alle kin-
deren van groep 2 t/m 8 zijn wel-
kom! Nieuwsgierig geworden? Lees 
dan snel de flyer die huis aan huis is 
verspreid. Geen flyer in de brieven-
bus gekregen? Alle informatie staat 
ook op www.hervormdwilnis.nl. Net 
als vorig jaar kan één van de kinde-
ren de VBW-VIP worden. Daarvoor 
moeten de filmpjes die op de web-
site staan bekeken worden. In de-
ze filmpjes doet een warrige pro-
fessor allerlei proefjes die ook nog 
leuk zijn om zelf te doen. Ondertus-
sen komen letters in beeld die nodig 
zijn om te ontdekken hoe de pro-
fessor heet. De oplossing kan wor-
den ingeleverd op dinsdag 16 juli in 
de tent. Uit alle goede inzendingen 
wordt een winnaar getrokken. De-
ze winnaar is de VBW VIP 2013 en 
wint een uitje naar Speelbos ’t Laer 
in Hilversum. 
Op donderdagmiddag 18 juli speelt 

kindertheater Simon en Zo de voor-
stelling ‘de Barmhartige Baviaan’. De 
voorstelling begint om 14.00 uur in 
de tent en de toegang is gratis voor 
kinderen en hun ouders.
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Mijmeringen
FEEST

Soms is het leven een feest, soms moet je 
iets meer je best doen en zelf de slingers 
ophangen. Afgelopen week was echter 
een week waarin genoeg gezellige en feestelijke zaken voorbij kwa-
men. Het begon met circus Renz dat zijn tenten ging opslaan op het 
evenemententerrein in Uithoorn. De kinderen hadden al een tijd ge-
leden gevraagd wanneer er weer eens een circus kwam en nu kon 
ik antwoorden dat het grootste circus van Nederland zo ongeveer 
in onze achtertuin kwam te staan. Ik blijf het altijd een fascinerend 
iets vinden, zo’n rondreizend circus, een groepje mensen met een 
passie, een leven anders dan de gemiddelde Nederlander. Hoe leuk 
is het dan als je dat leven van vlakbij kan zien, zomaar in je eigen 
woonwijk.

Circus
Op de openingsavond van het circus zat ik daar dus met een klein, 
select gezelschap waaronder mijn 2 jongens en wat hebben wij ge-
noten die avond. Het circus moet het tegenwoordig zonder de wil-
de dieren doen. Ik was niet voor of tegen wilde dieren in het cir-
cus, maar ik heb ze niet gemist. Het was een afwisselend program-
ma voor jong en oud. Als je de kans krijgt om te gaan, dan zou ik 
het zeker doen. Ook al hou je niet van het circus, je kan niet anders 
dan bewondering hebben voor deze circusartiesten die een gewel-
dig program van twee en een half uur aanbieden. De interactie met 
het publiek doen ze supergoed. In een woord: feest!

Barbecue
En dan een dag later begon ineens de zomerzon te stralen. Perfect 
weer om de barbecue naar buiten te halen. Sterker nog, bij ons in de 
straat was de jaarlijkse buurtbarbecue. Alle ingrediënten waren er: 
buren, kinderen, springkussen, tent, eten en drinken en mix dat al-
les bij elkaar en je hebt weer een feest te pakken. Ook dit, zomaar in 
je eigen achtertuin. Een mooier begin van de grote vakantie kun je 
je bijna niet wensen. Bijkletsen, lekker eten, een spelletje doen, mu-
ziek draaien en dansen. Tijdens de diverse praatjes even horen hoe 
het alle buurtkinderen is vergaan het afgelopen schooljaar en stie-
kem vooruit kijken naar het komende schooljaar. Maar dat heel kort, 
want in het moment zijn is precies goed. 

Vakantie
Geen zorgen voor de dag van morgen, het is vakantie. Alles mag wat 
losser en makkelijker, misschien dat daarom vakantie zo belangrijk 
is voor je gezondheid. Elke vakantie is een feest op zich. Dat begint 
bij de voorbereiding, het plannen van de bestemming, bedenken 
wat je wilt doen en wilt zien en dan langzaamaan voorbereiden en 
pakken van alle benodigdheden. Ik had al ruim een week half inge-
pakte tassen thuis staan, waar ik elke keer weer wat bij kon gooien. 
En ook dit jaar zal ik vast wel iets vergeten, maar hé, dat maakt niet 
uit want het is vakantie. Nu alleen nog de e-reader vullen, de laat-
ste spullen pakken en dan gaan we er een mooi feestje van maken!

Is uw huisdier zoek?

Vermist:
-  Mijdrecht, Croonstadtlaan: Zwart-witte poes met wit befje. Ze heeft 

littekenweefsel en wat wit haar in het midden van de zwarte staart. 
Ze heet Yoshi en is ca. 3 jaar oud.

- Baambrugge, Rijksstraatweg: Rode Noorse boskat. De kat heeft 
een dikke rode staart en slank postuur. Katie is 1,5 jaar oud en 
heeft momenteel een nestje met kittens.

- Uithoorn, Slauwershof: Donkere cyperse gecastreerde kater van 7 
jaar. Hij heet Spike.

- Uithoorn, Gouwzee: Schilpadpoes. Ze is heel slank en staat hoog op 
de poten, heeft een wit kinnetje, witte bef en tenen. Zij is 7 jaar oud.

- Mijdrecht, Dukaat: Cyperse 2 jaar oude kat met licht grijze streep-
jes.

Gevonden:
- Uithoorn, Prinses Beatrixlaan: Grijs met witte ongecastreerde kater 

met halsband met half kokertje.
- Wilnis, Burgemeester Voogtlaan: Rottweiler met zwarte band.
- Uithoorn, omgeving Melde: valkparkiet.
- Uithoorn, Amstelstraat: Rood cyperse kat met 4 witte poten en bef.
- Uithoorn, Admiraal Tromplaan: Rode magere kat.
- De Kwakel, Begraafplaats: Zwarte, magere poes met groene ogen. 

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

DokteRsDIensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

DIeRenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIeRenARtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

stIchtIng thUIs steRVen 
De RonDe Venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

BRAnDWeeR & poLItIe
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtoffeRhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stIchtIng De BAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogIsche 
hULpVeRLenIng
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

INFORMATIEF
DE RONDE vENEN

INFORMATIEF
uIThOORN

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel,
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
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Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamenwer-
king DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we doorgaan 
met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van de rekening 
worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrijding en 
aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Nu we voor Chazz 2013 de binnenlocatie van het VeenLandenCollege 
in Vinkeveen konden gebruiken, weten we dat Chazz altijd door kan 
gaan, weer of geen weer.
Het jazzfestival vond plaats in de aula, de gangen en op het plein. Ge-
lukkig was Chazz ook dit jaar een succes.
Blije bezoekers, enthousiaste musici en meerdere hoogtepunten. Voor 
sommige bezoekers waren de virtuoze Basily boys absoluut top, voor 
anderen de Savoy dancers, Jaap Dekker of de Oosterdok 4-jongens 
van de free style jazz. Het leek het Bimhuis wel en een beetje North 
Sea Jazz. Iedereen waardeerde de melodieuze diepe jazzstem van Co-
lette Wickenhagen, het Chazz-ijkpunt voor kwaliteit. De sfeer was even 
ongedwongen als in de tuin. Je kon een drankje gaan halen of iets lek-
kers te eten op elk moment. De organisatie is blij met de continuïteit 
van het festival. 
Ook volgend jaar in 2014 is er jazz voor het goede doel: voor de Ma-
yaschool, het voedselproject van de landbouwschool in Ecuador, de 
scholen in Wajir en Maji Matitu en de grote school in Nepal. En geluk-
kig willen Jaap Dekker en Colette Wickenhagen graag aan een volgen-
de editie van Chazz meewerken. De organisatie is er blij mee en zoekt 
alvast sponsors en vrienden.

Ria Waal

chazz gaat door

Een feestelijke start van 
de zomervakantie

Picknickfeest bij Duimelot
Wilnis - Afgelopen week was het 
zomerfeest bij Peuterspeelzaal Dui-
melot in Wilnis. Alles stond in het te-
ken van een zomerse picknick. Op 
de woensdag werkte de zon nog 
niet erg mee dus moest alles binnen 
gebeuren maar donderdag en vrij-
dag konden de peuters na een ver-
haaltje en het kleuren van een eigen 
picknickkleedje naar buiten. In de 
heerlijke tuin van de peuterspeel-
zaal was er een afwisseling van spe-
len en picknicken. Er werd lekker 

met water gespeeld, gefietst en de 
kinderen konden zien hoe de lek-
kere picknick werd klaargemaakt. 
Er waren zebraboterhammen, plak-
jes kaas en plakjes worst en na-
tuurlijk pakjes drinken. Aan het ein-
de van de ochtend was er nog een 
lekker ijsje. Toen de kinderen naar 
huis gingen was het picknickkleedje 
omgetoverd tot een knapzakje met 
verrassing. Met de knapzak op hun 
schouder gingen de peuters met 
hun ouders mee naar huis. 

Koeien melken bij de 
peuters van Klein Duimpje 
Mijdrecht – Een paar weken ge-
leden werden de peuters van Peu-
terspeelzaal Klein Duimpje uit 
Mijdrecht gastvrij ontvangen op 
de boerderij van de familie Boone. 
Volgens een van de peuters was 
het een èchte ‘koeienboerderij’! Ze 
hebben daar grote koeien gezien, 
maar ook kleine kalfjes. Ook moch-
ten ze de koeien voer geven. He-
lemaal leuk was het natuurlijk om 
achter het stuur van de grote trac-
tor te kruipen! In de weken daarna 
zijn de peuters en hun juffen druk 

bezig geweest met het thema ‘Boer-
derij’: er zijn koeien en varkens ge-
knutseld, ze hebben geluisterd naar 
boerderijgeluiden en nog veel meer.
De afgelopen week werd het thema 
afgesloten met een leuk boerderij-
feestje. Heel geconcentreerd werd 
de koe gemolken. Daarna werd de 
‘melk’ in de waterbak aan de ande-
re kant van de speelplaats gegooid, 
waarna er lekker mee gespeeld kon 
worden. Na al dat harde werken 
was er tijd voor een bekertje echte 
melk en een blokje kaas.

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting 
Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uit-
hoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Onderne-
mersverenigingen. Bestemd voor alle, ook nog niet aange-
sloten ondernemers, maar ook voor alle inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel.

Inmiddels nadert het einde van 2013, een moeilijk jaar voor 
vele ondernemers, toch ziet het er naar uit dat 2014 een be-
ter jaar zal worden, de economie beweegt weer, ook al is het 
weinig!
Uiteraard waren er eerst nog de Kerstdagen. Altijd weer een 
fijn moment om samen met onze familie en vrienden te ge-
nieten van deze vrije dagen.
Uiteraard ook voor de gelovigen onder ons is dit altijd weer 
een prachtige tijd van hoop, vrede en geluk.
De hele feeststemming en alle lichtjes geven ons elke keer 
weer een warm gevoel,  een heerlijk moment om van te ge-
nieten, maar laten we ook nog even terugkijken op het af-
gelopen jaar.

2013.
Het nieuwe jaar zal ook in onze gemeente allerlei verande-
ringen kennen.
Zo zal ook de omlegging van de N-201 een feit worden.
We hebben er lang op moeten wachten, maar het is dan 
toch bijna zover.
We hebben dit jaar met veel plezier al kennis kunnen maken 
met de ontsluiting van het eerste gedeelte en kijken reikhal-
zend uit naar de volledige omlegging van de N-201.
Eindelijk, zo mogen we wel zeggen, na meer dan 50 jaar 
wachten en smachten!

Ondernemersfonds:
In 2013 is het Ondernemersfonds een feit geworden.
Door een klein bedrag op de OZB te leggen, kunnen we van-
uit dit fonds allerlei zaken voor ondernemers financieren.
Dat de ondernemers nog moeten wennen aan dit nieuwe 
fenomeen blijkt wel uit de weinige reacties en aanvragen 
vanuit ondernemersland.
Ik zou de ondernemers dan ook willen adviseren zich te in-
formeren via de website van de SUB, zie hieronder de inlog-
gegevens:
Website van de SUB: www.subuithoorn.nl,  onder het kopje 
werkgroepen vindt u de informatie over het Ondernemers-
fonds.
Ook kunt u hier de aanvraagformulieren downloaden en de 
clusterindeling bekijken.
Maak er gebruik van, het is geld van, voor en door de on-
dernemers!

OVU/IKU.
Zoals ik reeds eerder heb gemeld, gaan OVU en IKU, de bei-
de ondernemersverenigingen in Uithoorn en De Kwakel, 
vanaf 1 januari 2014 definitief samen.
Een grote stap, waar jaren aan gewerkt is en wat nu dan ein-
delijk een feit geworden is.
Ik voel me trots, dat ik mede aan de basis heb mogen staan, 
samen met mijn collega-voorzitter Maurice Sterk van de IKU.
Dat we straks één vereniging zullen zijn heeft ook zo zijn be-
stuurlijke gevolgen.
Beide besturen zullen aftreden en slechts een deel van de 
beide besturen zal zich weer verkiesbaar stellen.
Tevens is besloten het voorzitterschap over te dragen aan 
een neutrale voorzitter, iemand die met geen van beide par-
tijen bemoeienissen had.
Er is inmiddels een kandidaat gevonden en in het nieuwe 
jaar zal ik u hier uitgebreid over informeren.
Dit houdt dus wel in dat ikzelf straks geen voorzitter meer 
zal zijn.
Ook de verdere bestuurlijke taken zullen opnieuw worden 
verdeeld, evenals de indeling van de werkgroepen en com-
missies in ons dorp.
Of deze column in de huidige vorm zal blijven bestaan is ook 
nog niet bekend.
Ook hierover zal ik u informeren.

Tot zover dan weer het laatste nieuws uit Uithoorns onder-
nemersland.
Mijn advies aan nog niet aangesloten ondernemers blijft on-
veranderd: sluit u aan en maak gebruik van alle kennis, net-
werken en hulp die er binnen alle bestaande Ondernemers- 
en Winkeliersvereningen is. Gebruik deze kennis en gebruik 
ook het netwerk van alle aangesloten ondernemers, het is er 
niet voor niets!

Rest mij u allen  een heel voorspoedig 2014 toe te wensen, 
zowel privé als zakelijk.
Maar vooral wens ik iedereen een goede gezondheid in het 
nieuwe jaar toe, dat is toch het kostbaarste bezit dat we heb-
ben.
Tot volgend jaar!

Wilt u reageren op deze
column: michel@ovu.biz

Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en
Voorzitter OVU

Spreuk van de maand:
“Wees zuinig op alle dingen, 
want het goede en zeker uw 
gezondheid is betrekkelijk!”
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De boer op voor een prachtige dorpsrand Mijdrecht 
Regio - De natuur- en knotploeg 
‘De Ronde Venen’ ontfermt zich om 
de drie jaar over de wilgen, populie-
ren en een ouderwetse boomgaard 
(appels-, peren- en pruimenbomen) 
bij boer Stam. Door ze in te korten 
kunnen ze weer hard groeien in het 
voorjaar en de bloesem komt dan 
weer in april, mei, juni. Daardoor 
wordt het een prachtig afwisselend 
geheel aan de Tweede Zijweg met 
de wijk Hofland. Bijzonder is het 
dat de wilgen en populieren meer 
zijn dan iconen. Deze snelgroeien-
de bomen met hun stevige wortels 

hebben een groot reinigend vermo-
gen op bodem en sloten. Toekomsti-
ge vrijwilligers kunnen onder erva-
ren begeleiders meedoen op zater-
dag 11 januari 2014  aan de Tweede 
Zijweg 5 in Mijdrecht. Er wordt ge-
werkt van 9 uur tot 14.00 uur onder 
het genot van koffie en soep.

Opgeven kan bij:
T. ter Linden, Uithoorn-Amstelhoek, 
tel. 0297-567437; bij J. van Veen, De 
Hoef-Zevenhoven, tel. 0172-40916; 
A. Outshoorn, Mijdrecht (wijk Hof-
land), tel. 0297-284387.

Interessante cursussen bij de ‘Paraplu’
Regio - De Stichting ‘Paraplu’ start 
het jaar 2014 met enkele interessan-
te cursussen waarvoor nog plaatsen 
vrij zijn, als snel wordt ingeschreven. 
“Een moderne digitale camera, uit-
gerust met technische hoogstand-
jes, vele menu’s, knopjes en afkor-
tingen. Het kan ingewikkeld zijn om 
de juiste instellingen voor een be-
paalde situatie te vinden. Kennis van 
de mogelijkheden en weten wan-
neer je die kunt toepassen, geven 
een foto vaak net dát verschil bij uit-
zonderlijke situaties of momenten”, 
zegt docent Björn Goud, docent van 
deze cursus en zelf enthousiast en 
deskundig fotograaf.
De automatische stand van uw ca-
mera geeft vaak een ander resul-
taat dan u zou willen. Bij deze cur-
sus leert u de functies van uw ca-
mera kennen, zoals witbalans, slui-
ter-snelheid, belichting, kleurcor-
recties, flitsen, het verschil tussen 
bv. JPG- of RAW-bestanden en wel-
ke simpele voorzorgsmaatregelen 
ervoor zorgen dat u zich zeker voelt 
over uw camera en uw foto’s meer-
waarde geven. Om foto’s naar uw 
hand te zetten zijn de onderwerpen 
van deze cursus een verhelderende 
aanvulling op de gebruikers-hand-
leiding van uw camera.
De cursus start op woensdag 8 ja-
nuari a.s. en daarna nog 4 woens-
dagavonden van 20.00 tot 22.00 uur. 
Kosten 46,00.

Super Quantum Touch
Bij Super Quantum Touch wordt die-
per ingegaan op de technieken van 
Quantum Touch.
De cursusprijs (54,00) is incl. 2 kop-
jes koffie of thee per dagdeel. In de 
3e les is een 2e docent aanwezig. In 
de laatste les neemt men een gast 
mee. Docent Marja Bijlhouwer, tij-
dens 5 dagdelen, op donderdag van 
09.30 tot 12.00 uur, te beginnen op 9 
januari 2014.

Cursus Reiki 1
“Reiki is een genezende, rustgeven-
de, harmoniserende en liefdevol-
le energie, die via de handen door-
gegeven kan worden door iedereen 
die een Reiki cursus heeft gedaan. 

Vele eeuwen geleden kon iedereen 
van nature Reiki geven. Door onze 
manier van leven en denken heb-
ben in de loop der tijd de Reiki ka-
nalen zich gesloten. Tijdens de cur-
sus worden bij de cursisten deze ka-
nalen weer geopend en schoonge-
maakt, waardoor de Reiki energie 
weer kan stromen”, zegt Margriet 
Castrikum desgevraagd. Zij verzorgt 
deze cursus gedurende 2 dagdelen, 
op zondag van 10. 30 tot 15.30 uur, 
op zondag 12 en 26 januari 2014.
Met Reiki 1 kun je heel goed ande-
re personen, dieren en planten etc. 
behandelen. Het  is echter ook ui-
termate geschikt voor zelfbehande-
ling. Na met goed resultaat de cur-
sus gevolgd te hebben, wordt een 
certificaat uitgereikt. Materiaalkos-
ten 7,50 voor het lesboek aan de do-
cent te voldoen. De cursusprijs be-
draagt 70,00, inclusief 4 kopjes thee 
of koffie per dagdeel. Neemt u een 
lunchpakket mee.

‘Alledaags recht’
“Wilt u meer weten over aanspra-
kelijkheid, garantiebepalingen, on-
terechte verkeersboetes, uw rech-
ten bij verkoop aan de deur en bij 
telefonische verkoop? Wat te doen 
wanneer u bent verleid door fou-
te reclames en wat zijn uw rechten 
en plichten bij schade en nog veel 
meer?”, dit alles wordt volgens  Mo-
nique van der Meer behandeld in 
deze worksop die zij gaat verzorgen 
op woensdag 15 januari van 20.00 
tot 22.00 uur.
Aan de hand van voorbeelden zal 
het oerwoud van wet- en regelge-
ving voor u worden vertaald in de 
regels die voor u van belang zijn. De 
cursus is bedoeld voor consumen-
ten, jong volwassenen, senioren. 
Kosten 10,00.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
e-mail kan men altijd terecht op  in-
fo@stichtingparaplu.nl

Swingend kerstfeest op 
basisschool De Zwaluw
Nes aan de Amstel - Het was 
groot feest op de openbare basis-
school De Zwaluw in Nes aan de 
Amstel tijdens de kerstviering. Om 
vijf uur kwamen alle kinderen in hun 
mooiste feestkleding op school. Ver-
volgens vertrokken zij in een licht-
jesparade naar het dorpshuis on-
der toeziend oog van alle ouders. 
Een prachtig gezicht en het opla-
ten van de drie wensballonnen tij-
dens de optocht maakte het licht-
jessprookje helemaal compleet. In 
het dorpshuis van Nes aan de Am-
stel dat helemaal was omgetoverd 
in kerstsfeer stalen de kinderen de 
show met hun zelf ingestuurde lied-
jes en dansjes. Na een luid en wel-
verdiend applaus van de trotse ou-
ders en familieleden gingen de kin-
deren vervolgens weer naar school 
om samen te genieten van het 
kerstdiner. Tussen de zelfgemaakte 

kerststukjes, sterren en kerststalle-
tjes werd er in de sfeervol verlichte 
klassen aan mooi gedekte tafels ge-
smuld van de meegenomen gerech-
ten en drankjes. In de tussentijd ver-
maakten de ouders zich prima in het 
dorpshuis met live muziek van een 
zevenkoppige band en een heer-
lijk warm buffet. Toen de kinderen 
waren uitgegeten en terugkeerden 
naar het dorpshuis barstte het feest 
echt los. Het was gezellig druk en 
er werd hard meegezongen met de 
bekende (kerst)liedjes en hoewel de 
kinderen en ouders er geen genoeg 
van konden krijgen kwam de avond 
na diverse polonaises en dansjes 
toch ten einde. Het was een zeer ge-
slaagde avond waarbij werd gezon-
gen, gedronken en vooral genoten 
met goede hoop dat mede namens 
de wensballonnen alle kerstwensen 
uit zullen komen.

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Hugo de Grootlaan: Cypers grijs-witte ex-kater. De kater 

Gerrit is gechipt. 
- Uithoorn, Admiraal de Ruyterlaan: Klein zwart-grijs hondje. Het 

is een kruising tussen een Yorksterriër-Schipperke Het hondje, 
Twister genaamd, heeft een bruine halsband om.

 

Gevonden:
- De Hoef, Merelslag: Rode jonge kater met witte bef.
- Abcoude, Meerzicht: Zwarte grote Boskat met chip. Hij heet 

Quincy. 
- Abcoude, Waterlelie: Zwart-witte kat met witte bef en sokjes. 

Heeft wit vlekje op buik.
- De Kwakel, Gerberalaan: Forse kater met rode rug, witte buik, dik-

ke wangen en tamelijk lang haar. Hij heeft korte poten en loopt 
laag bij de grond. Hij is heel schuw en niet te pakken.

- Vinkeveen, Voorbanken: Grote rode kater met witte streep links 
van zijn neus. Hij heeft een witte bef, doorlopend naar zijn rech-
tervoorpoot. Hij is niet gecastreerd.
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Schitterende kerstmusical 
op de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Op de laatste dag vóór 
de kerstvakantie genoten de leer-
lingen van de Sint Jozefschool aan 
het Tuinderslaantje in Vinkeveen 
van een musical, opgevoerd door 18 
klasgenoten uit verschillende groe-
pen. Na slechts een paar keer oe-
fenen werd een bewerking van het 
sprookje Het meisje met de zwavel-
stokjes heel knap neergezet. Daarbij 

kwam opvallend veel talent boven-
drijven. Zo wist het arme zwervers-
meisje Nynke alle teksten feilloos op 
te zeggen.
De poezen Dylan, Zianne en Jo-
el bleken goed te kunnen dansen 
en Kerstman Thijs verraste het pu-
bliek met een prachtige stem. Ook 
de andere kinderen speelden knap 
op elkaar in: de microfoon ging ra-

zend snel van hand tot hand en er 
werd goed naar elkaar gekeken. 
Het applaus van het aanwezige pu-
bliek was dan ook hartelijk en zeer 
terecht. Bente, Casper, Dylan, Estel-
le, Fenna, Jasper, Joël, June, Kyra, 
Manon, Meru, Nina, Nynke, Sara, 
Teeraphum, Thijs, Wessel, Zianne… 
gefeliciteerd met jullie geweldig leu-
ke optreden!

Succesvol optreden zang-
groep Musica in De Schutse
Uithoorn - Sinds september 2012 is 
Uithoorn een zanggroep rijker. In de 
regio zijn er veel koren met een uit-
gebreid repertoire, maar Musica is 
anders. Dat is gebleken, afgelopen 
vrijdagmiddag, in de Schutse aan 
De Merodelaan  in  Uithoorn, waar 
opgetreden werd voor het NVVH 
Vrouwennetwerk. De zanggroep 
presenteerde zich in mooie Oosten-
rijkse kleding en bracht hoofdzake-
lijk bekende operette- en musical-
liederen aangevuld met enkele Ne-

derlandstalige meezingnummers. 
Tijdens het nuttigen van een hapje 
en een drankje werd er volop mee-
gezongen.
Zanggroep Musica had op de ach-
terzijde van het programma de tek-
sten van enkele refreinen afgedrukt 
en daardoor ontstond er af en toe 
een groot koor. Ook bij deze be-
langstellenden heeft Musica bewe-
zen dat de manier van presenteren 
en het afwisselende programma in 
de smaak vallen.

Schitterende show sluit 
manifestatie Ruslandjaar af
De Ronde Venen - Op uitnodi-
ging van Troupe A’dour, de orga-
nisatie voor muziek, theater en 
culturele projecten uit Wilnis en 
in samenwerking met de biblio-
theek Mijdrecht, heeft Henk Butink 
twee audiovisuele shows op vrij-
dag 20 december in de bibliotheek 
Mijdrecht verzorgd. Met deze activi-
teit heeft Troupe A’dour de culture-
le manifestatie Russische Herfst in 
De Ronde Venen op een passende 
wijze afgesloten. Precies vier maan-
den heeft de manifestatie geduurd. 
Zo’n dertig verschillende activiteiten 
zijn in die periode in De Ronde Ve-
nen uitgevoerd rond het thema Ne-
derland-Rusland. 
Henk Butink, inwoner van Wilnis, 
houdt van reizen, klassieke mu-
ziek en fotograferen. Deze hobby’s 
komen samen in zijn audiovisuele 
shows. Over diverse onderwerpen, 
zoals Jeruzalem, Barcelona, Sin-
terklaas en zijn geboortegrond in 
Twente, heeft Butink een program-
ma samengesteld. 
Begin jaren 60 is Butink begon-
nen met het maken van foto’s en 
dia’s. Even later is hij ook gaan fil-
men. Maar zijn shows zijn meer 
dan een fotovoorstelling. Henk Bu-
tink’s shows bestaan uit schitteren-
de sfeerbeelden gecombineerd met 

muziek die de beelden extra kracht 
meegeven.
Voor de culturele manifestatie Rus-
sische Herfst in De Ronde Venen, 
georganiseerd door Troupe A’dour, 
heeft Butink de show De Gou-
den ring, Sint Petersburg en Mos-
kou, gepresenteerd. Voor deze spe-
ciale gelegenheid heeft Butink zijn 
oorspronkelijke show die ruim 2 
uur duurt en bestaat uit meer dan 
1500 foto’s, ingekort met een uur.  
De route van het reisverhaal voer-
de langs de Gouden Ring en de ste-
den St. Petersburg en Moskou. Tij-
dens de show werd extra nadruk 
gelegd op de relatie tussen Neder-
land en Rusland, zoals de connec-
tie van St. Petersburg met Zaan-
dam, de Hollandse schilders, zoals 
Rembrandt, met hun duizend wer-
ken in de Hermitage. Ook kwamen 
de Rusluie (mensen uit Vriezenveen, 
de geboorteplaats van Butink) aan 
bod die twee eeuwen lang fortuin 
hebben gemaakt in St. Petersburg 
en de kerk die ze daar lieten bou-
wen. Fraai zijn de beelden van de 
vele Russische kloosters en kerken. 
Zelfs de bekende schrijver Toon Tel-
legen, een afstammeling van deze 
Rusluie, wordt genoemd. Ook is er 
aandacht voor de fraaie metrostati-
ons in Moskou. 

De week voor
CliniClowns in de

Strooppot daverend succes
De Hoef - Restaurant De Stroop-
pot  uit De Hoef had in de week van 
6 tot en met 13 december de Clini-
Clowns centaal staan. In deze week 
waren alle tweede pannenkoeken 
gratis, dus een gezin van zes perso-
nen hoefde maar 3 pannenkoeken 
af te rekenen. Wel werd de vraag 
gesteld of ze deze gratis pannen-
koeken alsnog iets waard vonden. 
Nou, dat vonden de gasten: ze do-
neerden heel gul en enthousiast. Al-
le bezoekende kinderen kregen de 
welbekende CliniClowns-neus. Het 
totaalbedrag van 1.138,70 kan wor-
den gedoneerd aan de CliniClowns. 
Mensen die deze actie hebben ge-
mist niet getreurd: in januari zijn 
bij De Strooppot de Winterse Weg-
geefweken, waarbij ook de twee-
de pannenkoek gratis is. Kijk op  
www.strooppot.nl  voor deze actie. 

Welzijnswerk Europarei 
op dood spoor geraakt
Uithoorn - Per 1 januari aanstaan-
de is het over en uit met het geor-
ganiseerde welzijnswerk aan de Eu-
roparei dat door professionele wel-
zijnswerkers jarenlang met succes 
en tot groot plezier van de bewo-
ners werd verzorgd. Vooral de vele 
kinderactiviteiten in wijkgebouw ’t 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan spreken bij velen tot de ver-
beelding. Maar stichting Cardanus 
houdt er mee op en dus is ook het 
werk van Natascha Halici, kinder- 
en tienerwerkster, hier tot een ein-
de gekomen. Zij was in dienst van 
de stichting en werd gedurende bij-
na zeven jaar dat zij zich heeft in-
gespannen gezien als de drijven-
de kracht achter alle georganiseer-
de activiteiten, overigens zonder 
haar collega’s en vrijwilligers tekort 
te doen. Niet te vergeten daarbij is 
ook Edwin Konijn, beheerder van ’t 
Buurtnest. Het is ook voor hem een 
onduidelijke situatie wat er gaat ge-
beuren. Natascha Halici, die het co-
ordinatiestokje wat betreft het voor-
leesproject overnam van Ria Swart, 
zorgde naast haar werk als jeugd-
werker voor alles dat nodig was om 
allerlei activiteiten op touw te zet-
ten en te laten draaien. Denk hier-
bij aan de verzorging van limonade 
en koekjes voor de kinderen tijdens 
de voorleesdagen, de opzet van het 
rooster daarvoor. Maar ook voor het 
contact met de gemeente, scholen, 
de bibliotheek, Poldersport, Sport-
hal De Scheg, sponsors, het schrij-
ven van persberichten en nog ve-

le andere zaken. Gedurende de af-
gelopen weken heeft zij haar werk-
zaamheden zo goed mogelijk afge-
rond en beëindigd. Per eind decem-
ber is zij ontslagen bij de stichting 
Cardanus en moet zij op zoek naar 
ander passend werk. Daarmee ver-
liezen de bewoners van de Europa-
rei, maar ook die van de wijk Zijdel-
waard, een gepassioneerd, betrok-
ken en creatief ingestelde welzijns-
werker die het in het doen en laten 
enorm naar haar zin had. Want het 
is Natascha geweest die het kinder- 
en tienerwerk destijds vanuit stich-
ting Cardanus heeft opgezet want 
er was niemand anders beschik-
baar in die functie. Wij hadden een 
gesprek met haar.

Continuïteit belangrijk
“Sinds een tijdje voer ik de coör-
dinatie van dit werk uit. Daarbij 
heb ik veel hulp gehad van talrij-
ke enthousiaste vrijwilligers en fij-
ne begripsvolle bewoners in deze 
wijk. Voor hun jarenlange onbaat-
zuchtige inzet wil ik hen oprecht 
bedanken,”vertelt Natascha. “Ik heb 
mijn werk altijd met veel plezier en 
enthousiasme gedaan, maar zonder 
de inzet van mijn collega’s en vrij-
willigers waren we niet zover geko-
men. Wat mij steekt is dat ik het nu 
niet kan overdragen aan een op-
volger. Er valt een gat, want de ge-
meente zegt ermee bezig te zijn om 
het te gaan voortzetten. Als dat te 
lang duurt gaat de doelgroep ver-
loren. Kennis, ervaring en contacten 

verwateren; de vrijwilligers haken af 
en je moet straks van meet af aan 
alles weer opnieuw opbouwen. Dat 
kost veel tijd en geduld. Het is in het 
belang van de kinderen dat dit zo 
snel mogelijk door een nieuwe or-
ganisatie wordt opgepakt. Continuï-
teit is ontzettend belangrijk voor de-
ze doelgroep. Daarnaast wordt het 
vrijwilligerswerk te hoogdrempelig 
als daar geen professionele bege-
leiding bij is om randvoorwaarden 
te creëren om het werk te kunnen 
uitvoeren. Dat signaal heb ik bij de 
gemeente afgegeven. Ik heb dit ook 
aan de vrijwilligers meegedeeld en 
hen gevraagd of zij dit zelfstandig 
willen voortzetten. Dat was niet het 
geval. Zij zeggen niet de kwaliteiten 
en kennis te hebben van een wel-
zijnswerker om een coördineren-
de rol te spelen of iets te organise-
ren wat bijna een dagtaak met zich 
meebrengt. Ze voelen zich slechts 
vrijwilliger en willen zich dienaan-
gaande inzetten in een uitvoerende 
functie. Maar niet meer dan dat. Ik 
snap dat ook wel.” Aldus Natascha 
die zich verder niet uitlaat over de 
relatie tussen Cardanus en de ge-
meente, noch de financiële gang 
van zaken. Zij uit haar teleurstelling: 
“Wij waren met z’n allen, welzijns-
werkers en vrijwilligers, afgelopen 
maand nog zo naïef om te denken 
dat het wel goed zou komen en dat 
we onze functies in de professione-
le sfeer zouden kunnen voortzetten, 
wellicht bij een andere organisatie. 
Maar dat bleek allemaal ijdele hoop. 
De gemeente zei tegen ons dat ze 
nog niet wisten wat ze met het wel-
zijnswerk zouden gaan doen. Ik vind 
het heel zorgelijk voor het kinder- 
en tienerwerk, dat dit zomaar afge-
kapt wordt.”
Natascha geeft aan dat het allemaal 
plotseling in een stroomversnelling 
is geraakt nu de gemeente het pro-
bleem van eventuele voortzetting 
van het welzijnswerk onder ogen 
krijgt dankzij publicaties in de me-
dia. Voor die tijd had Natascha in dat 
verband nog nooit iets van de ge-
meente gehoord. Nu wordt er haas-
tig gezocht naar een vorm van dui-
delijkheid, maar die kan Natascha 
noch de gemeente momenteel ge-
ven. Haar werd door de gemeente 
zelfs gevraagd of zij niet een al te 
haastige beslissing heeft genomen 
om nu al stoppen met haar werk 
door dit snel af te bouwen. Maar als 
je werkgever per 1 januari ophoudt 
te bestaan, wat moet je dan? Ove-
rigens speelt deze zaak al ruim een 
jaar en hadden er door de gemeen-
te alvast initiatieven kunnen worden 

ontwikkeld om een oplossing voor 
het probleem te vinden. Al was het 
maar tijdelijk. Hetzelfde geldt voor 
jongerencentrum The Mix. Daar or-
ganiseerde Natascha met haar col-
lega’s en vrijwilligers zeven jaar lang 
elke maand de kinderdisco ‘Kids at 
The Mix’ die erg populair was. Ook 
dat is nu verleden tijd.

Niet gekort op Welzijn!
Wethouder Ria Zijlstra (DUS! Wel-
zijn) reageert desgevraagd als volgt. 
“Cardanus was de uitvoerder van 
welzijnstaken zoals voor kinderen-
werk en jongerenwerk. Die stopt 
ermee dus wat wij moeten doen is 
een andere uitvoeringsorganisatie 
zoeken, Het idee lijkt ineens post te 
hebben gevat dat al het geld voor 
Welzijn er niet meer is. Dat is niet 
waar! Er is en wordt daar niets op 
bezuinigd. Zo blijft ’t Buurtnest ge-
woon open en alle activiteiten die 
vrijwilligers willen gaan doen kun-
nen gewoon doorgang vinden. Bij-
voorbeeld ook het voorleespro-
ject. Maar wel tijdelijk zonder de 
ondersteuning en coördinerende 
rol van beroepskrachten. We stre-
ven er echter wel naar om daar-
in continuïteit te houden. Maar dat 
lukt niet vanaf 1 januari. Daar kun-
nen wel een paar weken mee heen 
gaan. Voor beroepskrachten die de 
diverse activiteiten coördineren zul-
len we naar een andere organisatie 
moeten omzien. Dat kost even tijd. 
Verder bezinnen wij ons op de ma-
nier hoe wij het jeugd- en jongeren-
welzijnswerk zullen invullen. Gaan 
wij dat op dezelfde manier als voor-
heen doen of kiezen we voor de pij-
lers van talentontwikkeling, zorg en 
veiligheid. Als daar een keuze in is 
gemaakt nodigen wij organisaties 
uit om offerte te maken en bij goed-
keuring daarvan gaan we gewoon 
door.”

Het verhaal deed de ronde dat stich-
ting Tympaan De Baat uit De Ronde 
Venen het ontstane gat zou opvul-
len, maar daar is volgens directeur 
Mieke Telder (nog) geen sprake van. 
Over het beheer van ‘t Buurtnest 
voert de gemeente nu gesprekken 
met Optisport. Dit bedrijf beheert op 
dit moment de Brede School en De 
Scheg. “Tot dat het rond is, nemen 
wij het beheer op ons,” zegt Zijl-
stra. “Binnen de gemeente is Nick 
Bergman tot contactpersoon be-
noemd. Vrijwilligers die afspraken 
willen maken over activiteiten wor-
den uitgenodigd met hem contact 
op te nemen. Nogmaals, vrijwillige 
activiteiten kunnen gewoon door-
gang vinden want ‘t Buurtnest blijft 
gewoon open.” De inventaris in ‘t 
Buurtnest blijft hetzelfde; het mees-
te is van de gemeente en wat van 
Cardanus is mag blijven staan. Wij 
zijn benieuwd hoe het ‘Welzijnswerk 
nieuwe stijl’ van de gemeente er op 
termijn uit zal zien en wat er van te-
recht zal komen.

Leerlingen Vlinderbos in actie voor 
Johannes Hospitium

Wilnis - Kinderen van groep 7/8 
van jenaplanbasisschool Vlinderbos 
in Wilnis zijn in actie gekomen voor 
het Johannes Hospitium in Wilnis. 
Hoe zijn ze op de actie gekomen? 
Naar aanleiding van een spreek-
beurt van Max. De spreekbeurt ging 
over het Hospitium waar zijn vader 
nu een bewoner van is. Het werd een 
groot succes! De groep begon met 
een flessenactie. De tweede dag al 
hadden heel veel kinderen flessen 
verzameld. Daarna heeft Twan een 
actie verzonnen en zelf uitgevoerd.  
Hij had het supergoed geregeld. Hij 
had namelijk een vergunning bij de 
gemeente aangevraagd voor toe-
stemming om een kraampje naast 
de kaasboer Van Bemmel versspe-
cialisten te zetten, en gesponsorde 
spullen van de C1000 geregeld. Er 
stond een kraampje vol met zelfge-
bakken etenswaren en zelfgeknut-
selde spulletjes. Deze geweldige 
actie bracht maar liefst 859 euro op. 
Donderdag 19 december jl. is de 
groep van 7/8 naar het Hospiti-
um geweest en daar hebben ze de 
cheque overhandigd aan de direc-
teur Rob Karremans.





De Ronde Venen - Een overzicht  
an gemeentelijke opdrachten en uit 
te besteden werk is nog steeds niet 
te vinden op de website van de ge-
meente. Het is inmiddels meer dan 
een jaar geleden dat de fractie van 
Ronde Venen Belang uitdrukkelijk 
hierom heeft gevraagd aan het col-
lege. Waarom moet het zolang du-
ren? De kennis en ervaring is ruim 
aanwezig aldus Anco Goldhoorn.

“In onze gemeente is er voldoende 
kennis en ervaring bij lokale onder-
nemers en zelfstandig werkenden 
aanwezig om opdrachten uit te voe-
ren die de gemeente uitbesteedt”, 
aldus Anco Goldhoorn. “De onder-
nemers in onze gemeente moeten 

volgens de motie van Ronde Venen 
Belang een eerlijke kans krijgen om 
in te kunnen schrijven op opdrach-
ten. Want elke euro, die in de ge-
meente blijft, is goed voor de lokale 
economie. Goed voor de onderne-
mer of ZZP-er, maar ook goed voor 
de winkelier, waar dat geld vervol-
gens wordt besteed.” 

Opdrachten
“Net als in de rest van Nederland 
moeten de Rondeveense onderne-
mers en vooral de ZZP-ers er hard 
aan trekken om opdrachten binnen 
te krijgen.  Maar de gemeente heeft 
nog steeds opdrachten te verge-
ven, ondanks de economische ma-
laise.  Nog steeds moet de gemeen-
te extern personeel inhuren om al-
lerlei werkzaamheden te verrich-
ten. Wat is er dan logischer om al-
le opdrachten, maar ook vacatures 
voor de inhuur van tijdelijk perso-
neel via de gemeentelijke website 
bekend te maken. Volgens ons kan 
daar helemaal niets tegen zijn.  Door 
die aankondiging in de lokale pers 
of op de gemeentelijke website krij-
gen de Rondeveense ondernemers 
en ZZP-ers een echte kans om ook 
in te schrijven op opdrachten van de 
gemeente.” 

Ernstig in gebreke
“Al diverse maanden heeft Ronde 
Venen Belang aandacht gevraagd 
voor uitvoering van de motie aan de 
verantwoordelijk wethouder Pieter 
Palm. Je zou van een VVD-wethou-

der die belast is met economische 
zaken snel en adequaat optreden 
verwachten. Helaas is de werkelijk-
heid anders. Er is sprake van strope-
rige traagheid. Dat is echt heel jam-
mer en eigenlijk een gemiste kans 
voor onze eigen inwoners. Steevast 
krijgen we van de wethouder dezelf-
de riedel te horen. In december zou 
het overzicht op de website van de 
gemeente staan. Maar sinds de mo-
tie van november 2012 staat het er 
niet nog steeds niet op en inmid-
dels zijn we een jaar verder. Het re-
sultaat van de inspanningen van de 
VVD-wethouder? Vlak voor de jaar-
wisseling naar 2014 is er nog steeds 
geen overzicht op de website van de 
gemeente. Wij zien dat als een ge-
miste kans. Het heeft er alle schijn 
van dat de zaak bewust wordt te-
gengewerkt, want wie snapt waar-
om zoiets meer dan een jaar moet 
duren? Het is bovendien uiterma-
te teleurstellend voor de betrokken 
ondernemers. Ronde Venen Belang 
maant de VVD-wethouder dan ook 
tot actie. Het kan toch niet moeilijk 
zijn de gemeentelijke website uit te 
breiden met één of enkele pagina’s 
waarop de opdrachten voor te ver-
richten werkzaamheden te vinden 
zijn? Voor ons is duidelijk dat wet-
houder Palm hieraan onvoldoende 
prioriteit geeft.  Dat het echt anders 
moet, blijkt wel uit de vraag van de 
Vereniging van Industriële Belangen 
(VIB) aan alle politieke partijen om 
zich sterk te maken voor de publica-
tie van gemeentelijke opdrachten.” 
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‘Jess I Can’ vol 
vertrouwen van start
Vinkeveen - Sinds kort heeft Jes-
sica van Senten zich als volwaar-
dig kapster en tevens jeugdige on-
dernemer gevestigd aan het Wa-
verveensepad 23. Zij doet dat onder 
de origineel gekozen bedrijfsnaam 
‘Jess I Can!’ En dat Jessica het kan 
heeft zij voorgaande jaren in loon-
dienst al bewezen. Maar het (onder-
nemers)bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Mede omdat in haar fa-
milie het kappersvak al sedert 1920 
wordt uitgeoefend, overwoog zij de-
ze traditie voort te zetten en besloot 
de uitdagende stap te wagen om 
voor zichzelf te beginnen. De eerlijk-
heid gebiedt te zeggen dat zij daar-
bij in een ‘gespreid bedje’ komt om-
dat haar moeder al vijftien jaar on-
der de naam ‘Kapsalon Brenda’ op 
hetzelfde adres een traditioneel ge-
stoffeerde, maar gezellige kappers-
zaak aan huis heeft. Heel toeganke-
lijk en laagdrempelig met een onge-
dwongen sfeer. Jessica voegt haar 
kennis en kunde toe aan de zaak 
met eigen inzichten en nieuwe klan-
ten. Moeder en dochter – hier sa-
men op de foto - runnen nu welis-
waar beiden de kapsalon maar heb-
ben en houden wel hun eigen naam 
en inbreng. Voorts hebben zij ‘apar-
te’ agenda’s. Dat is voor klanten een 
voordeel want die kunnen kiezen uit 
extra tijdstippen om een afspraak te 
maken, verschillende stijlen en hun 
persoonlijke voorkeur kenbaar ma-
ken door wie zij hun haar willen la-
ten behandelen. Waar Brenda al een 
ruime vaste klantenkring heeft op-
gebouwd, staat Jessica aan het be-
gin van haar carrière als kapster/
haarstyliste. Niettemin heeft zij al 
aardig wat jeugdige klanten uit haar 
nabije omgeving en vriendenkring 
aan zich weten te binden. Of u nu 
kiest voor een traditionele haarbe-
handeling of een volgens de laat-
ste modetrend, voor elke vorm van 
haarverzorging of vooraf een advies 
is het hele gezin hier welkom. Een 
ander voordeel zijn de fl exibele tij-
den waarop u bij deze kapsalon te-
recht kunt. Hoewel er van maandag 
tot en met zaterdag overdag op af-
spraak wordt gewerkt, kunt u even-
tueel ook ’s avonds het haar laten 
verzorgen. Ideaal voor degenen die 
overdag werken. Bel voor een af-
spraak met 06-27886188.

Origineel blijven
Plezierig te noemen zijn ook de ta-

rieven voor de verschillende soor-
ten haarbehandeling. Die ziet u on-
der andere op de website www.jess-
i-can.nl. Daar kunt u ook kennisma-
ken met een stukje interieur van de-
ze kapsalon die een huiselijke uit-
straling heeft. “Omdat er geen dure 
investeringen nodig zijn om te star-
ten, kan ik ook vriendelijk zijn met 
de prijsstelling. Vandaag de dag een 
heel belangrijk aspect. want ieder-
een let op de centjes. Ook dat heeft 
er al toe geleid dat ik aardig wat 
nieuwe klanten heb gescoord. De 
kapsalon straalt gezelligheid uit en 
er is altijd koffi e of thee. Verder zijn 
er voldoende parkeerplaatsen op 
het terrein. Het idee is om op ter-
mijn aan de voet van de weg ook 
nog een bord van de kapsalon neer 
te zetten. Voornamelijk voor de her-
kenbaarheid van mijn nieuwe klan-
ten. Die van mijn moeder weten het 
wel te vinden”, laat een vrolijke Jes-
sica weten die aangeeft haar toe-
komst in de kapsalon met vertrou-
wen tegemoet te zien. “Wij samen 
houden ons louter met het vak be-
zig en gaan dus geen make-up of 
nagelservice bieden. Wel willen we 
een uitbreiding realiseren met een 
derde haarbehandelingsplaats. Ons 
doel is weliswaar mee te gaan met 
de mode en trendvolgend, waar no-
dig door bijscholing, maar ook ori-
gineel te blijven in het vak. En de 
locatie zoals die nu is moet goed-
deels zo blijven. Veel van de klanten 
die hier komen waarderen dit.” Al-
dus Jessica.

Voor nieuwe klanten is het in het 
begin even opletten waar men moet 
zijn. De kapsalon is gevestigd in een 
van de huizen op het terrein van het 
Waverveensepad 23 (aan de Vinke-
veense kant).
De toegang tot het terrein is me-
de herkenbaar aan het bord van 
‘Pluimveebedrijf De Toekomst’, wijd 
en zijd bekend om zijn dagverse 
scharreleieren. Maar dat heeft niets 
met de kapsalon te maken, zij het 
dan dat Kapsalon Brenda ook geen 
onbekende is…
Sterker nog, met Jess I Can zelfs een 
sterkere speler is geworden in de lo-
kale kappersbranche. Voor belang-
stellenden: Jessica kan worden ge-
liked op Facebook. Kortom, u bent 
van harte welkom in de kapsalon bij 
Jessica. Of bij Brenda, al naar ge-
lang uw voorkeur.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen 
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergade-
ringen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in 
onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet 
bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aan-
wezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. 
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil 
dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar 
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor 
de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze 
redactie een standpunt inneemt.

Reactie op uitzetten 
straatverlichting in het 

buitengebied
Op maandag 23/12 las ik in de 
Nieuwe Meerbode dat de ge-
meente per 2 januari in het 
kader van bezuinigingen de 
straatverlichting in het buiten-
gebied gaat uitzetten. Diezelfde 
avond was het al zover; een zo 
snelle actie heb ik van de ge-
meente nog niet eerder meege-
maakt. Daarom kan ik nu al re-
ageren.  Als het gaat om ener-
giebesparing kan ik de maat-
regel alleen maar toejuichen; 
hebben wij als kind niet bij-
na allemaal meegekregen dat 
je het licht uit moet doen in 
een ruimte waar niemand is. 
De verlichting waar het nu om 
gaat brandt 99% van de tijd 
voor niets en dat is natuurlijk 
zonde. Als nu ook alle kwe-
kers zich eens gingen houden 
aan de wettelijke voorschriften 
met betrekking tot het voeren 
van assimilatiebelichting, kun-
nen we straks de sterrenhemel 
weer zien!

Maar toen ik op 23/12 op een 
onverlichte weg reed ontdek-
te ik wel hoe verkeersgevaarlijk 
het wordt als het regent omdat 
je extra verblind wordt door je 
tegenligger en witte strepen op 
de weg vaak ontbreken. Hier-
door kun je niet meer goed zien 
waar je rijdt en daarom vind ik 

dat verlichting alleen mag wor-
den uitgeschakeld als er wordt 
gezorgd voor deugdelijke belij-
ning.
Over het fi nanciële aspect van 
het plan: Op de eerste plaats 
valt het mij op dat er niet over 
de te verwachten besparing 
wordt gecommuniceerd. Kwa-
lijke zaak waar direct verande-
ring in moet komen. En omdat 
de bewoners van het buitenge-
bied deze bezuiniging moeten 
“opbrengen” ben ik benieuwd 
of dat terug zal komen in een 
verlaging van hun WOZ-be-
schikking. En nu we toch bezig 
zijn: ook het ontbreken van het 
glasvezelnetwerk in het buiten-
gebied is hiervoor een argu-
ment.

Als laatste een tip voor de N. 
Meerbode: Houd feiten en (re-
dactioneel) commentaar ge-
scheiden. De berichtgeving zo-
als ik deze nu aantrof staat op 
gespannen voet met journa-
listieke basiswaarden. De ge-
middelde lezer is naar mijn in-
schatting heus in staat zich een 
mening te vormen bij het le-
zen van de feiten. Feiten die tot 
stand zijn gekomen door toe-
doen van een democratisch ge-
kozen overheid.

M. Fransen

Bezwaar tegen een 
onverantwoord experiment

Wij wonen in De Kwakel. Mijn zoon 
gaat (met 4 klasgenoten) elke och-
tend op de fi ets naar het Alkwin 
Kollege. Ze rijden dan door de 
wijk achter de kerk, via het fi ets-
pad naar de Vuurlijn, en nemen 
het fi etspad bij De Waterlinie, dat 
weer prachtig aansluit op het fi ets-
pad naast de busbaan. Deze route 
nemen honderden fi etsers uit De 
Kwakel, Aalsmeer en Kudelstaart, 
naar school het werk en naar de 
vele sportclubs die bij de Vuurlijn 
gevestigd zijn. Het is ons een com-
pleet raadsel, waarom een deel van 
deze fi etsroute verduisterd moet 
worden, en nog wel uitgerekend 
het gevaarlijkste gedeelte! Als het 
om de kosten gaat is het misschien 
beter om een autoweg niet meer te 
verlichten; auto’s hebben over het 
algemeen prima verlichting. Maar 
op een stuk waar auto’s en fi etsers 

samenkomen in de spits is het on-
verantwoord om de lichten te do-
ven.

Onze vragen/opmerkingen 
kort samengevat:
1 - Waarom een fi etspad aanleg-
gen (door de wijk achter de kerk, 
langs De Waterlinie, langs de bus-
baan, maar op het gevaarlijkste ge-
deelte het licht uitdoen?
2 - Neem alstublieft niet het risi-
co dat er kinderen worden aange-
reden op dit gevaarlijke stuk fi ets-
route!

Wij  dringen erop aan om dit be-
sluit, wat betreft de Vuurlijn, on-
middellijk terug te draaien, vóórdat 
er ongelukken gebeuren.

Jan Vork, 
De Kwakel

REACTIE VAN EEN LEZER

Gemeenschappelijke regeling ODRU gaat
nog veel meer kosten

Naar aanleiding van uw artikel be-
treffende de fi nanciële toestand 
van de ODRU, breng ik U het vol-
gende onder de aandacht. In uw 
artikel noemt u slechts de goed-
keuring van de Jaarrekening 2012 
die aanleiding zou zijn voor de 
discussie omtrent de fi nanciële 
(wan)toestand. Echter er is meer 
aan de hand. Er zijn  2 documen-
ten en een interview met een wet-
houder, die te vinden zijn op inter-
net (gemeente Zeist). Ik vraag mij 
af, uw artikel lezende, of de raad 
wel volledig op de hoogte is van 
alle onderzoeken die de afgelo-
pen maanden hebben plaatsge-
vonden omtrent: 1)      De fi nan-
ciële toestand bij de ODRU; 2)      
De vorming van 1 Omgevings-
dienst binnen de gehele provin-
cie Utrecht. Dit jaar zal De Ronde 
Venen samen met de andere ge-
meenten het fi nanciële gat moe-
ten dichten van ruim 700.000. De 
jaarrekening voor 2013 zal een 
tekort vertonen van 1.200.000. 

De Ronde Venen zal naar schat-
ting nogmaals ca. �150.000 (?) bij 
moeten betalen. Daarnaast zal de 
ODRU in 2014 nog aanvullend 
forse kosten krijgen voor: 1) de 
verhuizing naar het provinciehuis 
(kosten:?) 2) ICT-investeringen 
(?) 3) de ontslagen (en dus wacht-
gelden) die medio 2013 zullen val-
len bij de ODRU. Extra kosten over 
het jaar 2013 (in rekening te bren-
gen bij de gemeenten in 2014): 
ruim 5.000.000. Ik hoop u hiermee 
van dienst te zijn geweest.

Fam. Hendriks

Reactie van de redactie:
Bij deze reactie zaten twee onder-
zoeksrapporten, welke ook op de 
site van de gemeente Zeist zijn te 
lezen. Het intervieuw van de wet-
houder van Zeist ( ook op de site 
van de gemeente Zeist te vinden, 
geeft wel een heel ander beeld 
op deze gang van zaken  dan dat 
wethouder Schouten dat doet. Die 

zegt dat hij boos is, maar zwijgt 
verder stil. Wethouder Homan van 
de Utrechtse Heuvelrug noemt de 
verliezen bij de fusie van deze om-
gevingsdiensten een grote teleur-
stelling: “Ik vind het een aanlei-
ding om nooit meer een gemeen-
schappelijke regeling aan.

Omdat je laat geïnformeerd wordt, 
omdat je maar een klein onder-
deel bent van een groot geheel en 
je maar weinig kan afdwingen”, zo 
stelt Homan in Nieuwpost Heuvel-
rug. “ Ik heb het wel geprobeerd. 
Er is een onderzoek ingesteld door 
vijf deelnemende gemeenten  en 
bij dat onderzoek zijn veel dingen 
boven water gekomen.
De ODRU is als gemeenschap-
pelijke regeling deel van de ge-
meenten, maar ze gaan opere-
ren als een zelfstandige organisa-
tie en dan krijg je dit soort ontspo-
ringen”, aldus Homan, die de di-
rectie “ uiterst onzorgvuldig han-
delen’, verwijt. “ Ze hebben geld 

uitgegeven dat ze niet hadden en 
ook nooit zullen krijgen. En intus-
sen zijn ze uitgedijd, in het belang 
van de eigen organisatie”. 
Volgens Homan zijn de afvloei-
ingsregelingen voor de ontslagen 
directeur en managers – waar-
voor nog eens 3,8 miljoen no-
dig is – onontkoombaar. “ Omdat 
een deel van de directie en mana-
gers een andere job moeten zoe-
ken. Dit zit opgesloten in het amb-
tenarenrecht. Ik vind het ook niet 
rechtvaardig, maar nu weten we 
wat het maximaal gaat kosten, zo-
dat we in elk geval niet nog meer 
tegenvallers krijgen”. 
Aldus deze wethouder. 

Jammer dat wethouder Schou-
ten ook niet gewoon opening van 
zaken gaf de laatste vergadering. 
Dan voorkom je moties van treur-
nis en van wantrouwen, zoals hem 
nu regelmatig overkomt en laat je 
ook de burgers weten wat er met 
hun geld gebeurd

Gemeente DRV: geen boodschap 
aan ondernemers en ZZP-ers

Extra aandacht voor ZZP-ers 
“In De Ronde Venen zijn zeer veel 
ZZP-ers actief en net als in de rest 
van Nederland ontbreekt het aan 
voldoende opdrachten.  De situa-
tie voor veel ZZP-ers is zorgelijk. 
Elke opdracht is daarom welkom, 
ook van de gemeente.  Ronde Ve-
nen Belang heeft ook aandacht ge-
vraagd over de afhandeling van 
aanvragen Bijzondere Bijstand Zelf-
standigen (BBZ). Onze gemeen-
te heeft dat uitbesteed aan de ge-
meente Utrecht omdat juist daar de 
benodigde specialistische kennis 
aanwezig zou zijn. 

Maar wat wil het geval? Van diver-
se kanten is onze fractie benaderd 
door ondernemers, die steen en 
been klagen over de slechte bereik-
baarheid van deze uitvoeringsorga-
nisatie. En dat is niet het enige punt 
van kritiek, Want ook over de trage 
afhandeling van aanvragen bestaat 
ontevredenheid.  Er zou sprake zijn 
van lange wachtlijsten, terwijl het 
onduidelijk  is welke harde afspra-
ken de gemeente heeft gemaakt 
over de afhandeling. Bovendien is 
het onduidelijk of een zelfstandi-
ge wel in aanmerking komt voor de 
regeling. Ronde Venen Belang stelt 
daarom voor om op de website van 
de gemeente een eenvoudig en dui-
delijk overzicht of stroomschema te 
zetten, zodat iedereen heel snel kan 
zien of een in te dienen aanvraag 
succesvol kan zijn”, aldus Gold-
hoorn. Wordt vervolgd.

Mooie donatie door de 
Jozefschool voor KiKa
Vinkeveen - Ruim twee weken lang 
hebben kinderen, leerkrachten en 
een aantal ouders van de Sint Jo-
zefschool aan het Tuinderslaan-
tje in Vinkeveen zich enorm inge-
zet voor KiKa, de stichting die zich 
inzet om de behandeling en overle-
vingskansen te verbeteren voor Kin-
deren met Kanker. Op de kerstmarkt 
in Vinkeveen werden met groot suc-
ces de prachtigste knutselwerkjes 
verkocht. Ook boden de kinderen 
zich aan om verschillende karwei-
tjes te doen. De ‘heitjes’ die daar-
mee werden verdiend, zijn voor Ki-
Ka. Op de laatste dag vóór de kerst-
vakantie voerden leerlingen de Sint 

Jozefschool een musical op voor 
klasgenoten en familie. In plaats 
van een toegangskaartje te hoe-
ven betalen, werden de aanwezi-
gen gevraagd een donatie te doen. 
Wat al deze acties voor KiKa bij-
een hebben gebracht, werd duide-
lijk tijdens de kerstbijeenkomst op 
het kleuterplein van de school. Juf 
Jenny kon aan het eind van de ac-
tieperiode maar liefst 2.126,70 euro 
overhandigen aan de heer Van der 
Maat van KiKa, die daar zichtbaar 
blij mee was. Kika en de Sint Jozef-
school danken dan ook alle sponso-
ren en iedereen die aan deze actie 
heeft bijgedragen.





Vervolg van de voorpagina

Uit het rapport blijkt over het alge-
meen dat veel consumenten win-
kelcentra liever willen mijden als er 
voor parkeren moet worden betaald. 
Het maakt niet uit of dat een hoog 
of laag bedrag is. Men gaat dan in 
eerste instantie op zoek naar win-
kellocaties in de omgeving waar het 
parkeren gratis is. Als er wel betaald 
moet worden is men daartoe bereid 
mits het om een winkelgebied gaat 
met een groot aanbod aan winkels 
en goede parkeervoorzieningen. 
Niet zelden wordt daarbij ook ge-
keken naar wat er verder in de om-
geving te doen is (horecafacilitei-
ten en culturele activiteiten). Dan 
wordt het winkelen al gauw gecom-
bineerd met het idee om iets gezel-
ligs te gaan ondernemen. Maar ook 
als het gaat om de gewone dagelijk-
se boodschappen is de consument 
best bereid om voor parkeervoorzie-
ningen te betalen, mits er op loopaf-
stand een groot en gevarieerd win-

kelbestand is en de randvoorwaar-
den gunstig zijn. Zoals dat bijvoor-
beeld in Hoofddorp het geval is. Het 
rapport geeft een uitgebreide weer-
gave van onderzoekresultaten bij 
de invoering van verschillende vor-
men van betaald parkeren in de Uit-
hoornse winkelgebieden en signa-
leert welke gevolgen dat heeft.

Miljoenenverlies
In het kort kan worden gesteld dat 
als er bij alle winkelcentra van Uit-
hoorn een vorm van betaald parke-
ren met een maximum tarief van bij-
voorbeeld 1 euro per uur zou wor-
den ingevoerd, dit volgens het rap-
port op jaarbasis voor de onderne-
mers een omzetderving van vele 
miljoenen euro’s euro zal veroorza-
ken. Een en ander is ook afhanke-
lijk van de randvoorwaarden die Uit-
hoorn biedt in de zin van voldoende 
parkeerplekken, wachttijden voor 
een (overdekte) parkeerplaats, goe-
de bereikbaarheid van het winkel-
centrum (niet te ver omrijden), vei-
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Betaald parkeren zou ramp 
zijn geweest voor Uithoorn

Parkeren in Uithoorn blijft gratis

Koopzondag Zijdelwaard: 
koud en nat maar gezellig
Uithoorn - Het weer werkte niet echt mee om te gaan winkelen op de laatste zondag voor de kerst, maar aan de 
andere kant, winkelen in winkelcentrum Zijdelwaard betekent droog, overdekt winkelen, dus heb je (bijna) geen 
last van het slechte weer. En het was wederom goed toeven in Zijdelwaard: er was een zingende pianiste, het Shan-
ty koor trad regelmatig op en je kon op de foto met de Kerstman.

Tympaan en De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle 
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt op 
deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijd-
recht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Am-
stelhoek.

ACTIVITEITENOVERZICHT JANUARI
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kij-
ken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 
(0297) 230 280.

Eetcafé het Pruttelpotje
Op maandag 6 en 20 januari. 
Aanmelden: 06-12 88 89 62/ hetpruttelpotje@gmail.
com. 

Open Tafel
Start weer op 30 januari. Aanmelden bij:www.tympaan-
debaat.nl/informatie-en-advies Servicepunt: 0297-587 
600 (9 dagen van tevoren!)

Rollatorspreekuur
Op donderdag 9 januari van 10:00 tot 11:00 uur in Buurt-
kamer Vinkeveen.

Brunch in de Kweektuin
Eerstvolgende op 2 februari
Aanmelden uiterlijk voor do 30 januari.

Cinemaplus
We beginnen dit jaar in de Angstelborgh,  Abcoude. Elke 
3e donderdag van de maand. Prijs: € 9,00.
Eerstvolgende: do 16 jan., aanvang 14:00 uur, zaal open 
13:30 uur.

Eetgroep
Op vrijdag in de oneven weken in Buurtkamer Wilnis, 
Pieter Joostenlaan 24, Wilnis, Deze maand op 17 en 31 
januari.

Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdagavond 8 januari van 19.30 tot 21.00 uur in 
Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U 
bent welkom vanaf 19.00 uur.  Gastspreker  is Sjef van 
Bommel, auteur van het boek “Ik ben niet kwijt”. Wat 
gebeurt er als je de liefde van je leven langzaam kwijt 
raakt aan dementie.

Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandagmiddag 27 januari van 13.30 tot 15.30 uur in 

de Buurtkamer G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. Het 
thema van deze middag is boekenpret. Neem uw lieve-
lingsboeken mee.

Alzheimer Café Abcoude 
Begint weer woensdag 22  januari 2014 van 14.00 tot 
15.30 uur  Tympaan-De Baat, Dorpszicht 22, Abcoude. 
Deze middag staat in het teken van voeding, toegelicht 
door een diëtiste. 

Repair Café Mijdrecht: op donderdag 9 en 23 januari  is 
het Repair Café open om samen te repareren! Het Re-
pair Café is open van 14:00–16:00 uur in de Buurtkamer 
Mijdrecht.

Buurtkamers De Ronde Venen
Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren (55 
plussers) Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
info & activiteiten Buurtkamer eettafels, menu € 5,00 / 
€ 7,00 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
Dinsdag/donderdag tel. 06-17970016 
a.vangelder@stdb.nl 
Welzijnsinstelling:Tympaan - De Baat, Kerkvaart 2  Mijd-
recht tel. 0297-230280

De kans om maatje te worden!
Er op uit willen, andere mensen ontmoeten maar dat 
lukt niet alleen. Omdat men fysiek hierin niet in staat 
is of eenvoudig niet toe kan zetten. Om die reden is er 
Maatje voor Twee. Maatje voor Twee koppelt maatjes-
vrijwilligers aan kwetsbare mensen van alle leeftijden die 
zelfstandig wonen in De Ronde Venen die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Een maatje is er voor gezel-
schap, om samen leuke dingen mee te doen, om iets 
te regelen of even mee te denken. Daarnaast voorziet 
Maatje voor Twee ook in een koppeling ontstaan vanuit 
een bepaalde behoefte. Bijvoorbeeld mensen die samen 
willen wandelen.
Kijk voor oproepjes op: www.tympaan-debaat.nl/ma-
tjes of neem contact op met coördinator Carolien Har-
bers: (0297) 230 280 of maatjevoortwee@stdb.nl.

Op zondag 26 januari Ger’s party, een initiatief van Ger 
Lopes Cardozo. Vanaf 13.30 tot 17.00 uur bent u van 
harte welkom om met elkaar samen te zijn in de Kweek-
tuin (Tuinderslaan 10 in Mijdrecht). Deelname € 7,00 
(incl. koffie of thee met een koekje). Aanmelding via het 
Servicepunt. U dient zelf voor vervoer te zorgen! 

Tympaan-De Baat  •  Kerkvaart 2  Mijdrecht
tel. 0297-230280 •  mail: info@stdb.nl
Website:  ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

Hoofdontsluitingsroute 
haalt planning niet
Vervolg van de voorpagina

De afgelopen maanden heeft deze 
krant in berichtgeving over het Tha-
merlint al vaker vraagtekens gezet 
bij de geplande afronding van 30 
december en of die zou worden ge-
haald. Niet dus! Juist in een histori-
sche omgeving van het Oude Dorp 
kan je op je vingers natellen dat men 
bij graafwerkzaamheden overal wel 
kan stuiten op iets van geschied-
kundige oorsprong. Daarnaast is het 
een zompige grond waarin veel ex-
tra maatregelen moeten worden ge-
nomen om een fatsoenlijke weg aan 
te leggen en schade aan huizen te 
voorkomen. Als je dat dan allemaal 
van te voren weet of niet weet we-
gens gebrek aan kennis of informa-
tie over de bodemgesteldheid, dan 
laat je een aannemersbedrijf toch 
eerder beginnen aan zo’n omvang-
rijke klus? De gemeenteraad heeft 
dit jaar net voor de zomervakantie 
ingestemd met de uitvoering van 
dit project dat op korte termijn als 
‘hoofdontsluitingsroute Oude Dorp’ 
gestalte moet krijgen. Maar zover 
is het voorlopig nog niet. Indien de 
verkeerskundigen bij de gemeen-
te nu al jarenlang weten hoe je de 
hoofdverkeersstromen van en naar 
de N201 in kaart wil gaan brengen 
en dit in woord en beeld tijdens in-
loopavonden aan bewoners laat 
zien, waarom daar dan ook niet de 
besluitvorming door de gemeente-

raad op afgestemd? Dan kan met dit 
soort grote projecten eerder worden 
begonnen. Dat kon met de aanpas-
sing van de Zijdelweg toch ook? Op 
die manier is er ook de mogelijk-
heid om eventuele uitloop van werk-
zaamheden in tijd op te vangen. Nu 
is men pas in oktober dit jaar met de 
bouw gestart en daar volgens veel 
bewoners en ondernemers veel te 
laat mee.

Amsterdamseweg vrijwel klaar
Dan hebben we het alleen nog maar 
over het Thamerlint. De onderdoor-
gang van de busbaan die aansluit 
op de Amsterdamseweg, is van het-
zelfde laken een pak. Het is een gro-
te bouwput en het ziet er in werke-
lijkheid naar uit dat dit voorlopig ook 
wel zo zal blijven in het nieuwe jaar. 
Want ook hier liggen de bouwwerk-
zaamheden stil. Een vervelend uit-
vloeisel daarvan is dat ook de Pe-
trus Steenkampweg naast de bus-
baan, tussen de Amsterdamseweg 
en de Wilhelminakade, nog altijd af-
gesloten is voor het verkeer. Al een 
jaar lang! Dat is een doorn in het 
oog van bedrijven die in dat gedeel-
te van de Amsterdamseweg, de In-
dustrieweg en de Anthony Fokker-
weg hun vestiging hebben. Zij mis-
sen toeloop en klanten vanuit het 
(oude) centrum van Uithoorn. Die 
kunnen er niet komen, behalve als 
men de weg weet en wil omrijden. 
Maar mensen van buitenaf weten 

niet waar ze dan langs moeten. Een 
positief punt is wel dat de herinrich-
ting van een groot deel van de Am-
sterdamseweg nagenoeg klaar is. 
Dat ziet er goed uit! Alleen de krui-
sing met de Molenlaan is nog niet 
helemaal gereed, maar het verkeer 
kan er wel langs. Het wegverkeer 
kan via een enkele omleiding over 
de Amsterdamseweg gewoon naar 
de N201 rijden en omgekeerd. Van-
af de Wiegerbruinlaan kan men wel 
rechtsaf (langs Auto Maas) richting 
de volgende rotonde rijden naar de 
Industrieweg. Verderop is het ter 
hoogte van de onderdoorgang van 
de busbaan echter gestremd.

Al met al kan wethouder Levenbach 
zijn belofte geen gestand doen dat 
eind december 2013 de ontsluiting 
vanuit het oude dorp richting N201 
klaar zou zijn. Nu heeft hij het geluk 
(weer) aan zijn zijde dat behalve de 
op- en afritten bij de Zijdelweg ook 
het aquaduct in Amstelhoek vertra-
ging in de oplevering heeft opgelo-
pen. Openstelling gebeurt nu pas 
naar zeggen in april, net zoals bij 
de Zijdelweg. Die tijdspanne kan de 
wethouder nu goed gebruiken. Het 
zou voor hem plezierig zijn als hij in 
die functie de opening van de he-
le N201 rond Uithoorn en De Ronde 
Venen nog kan meemaken. Want 19 
maart zijn er gemeenteraadsverkie-
zingen en daarna zal hij van het po-
litieke toneel zijn verdwenen.

Het Thamerlint is voorlopig nog wel een bouwput

Expositie in gemeentehuis

Mijdrecht – In de maanden janua-
ri en februari zal Yvonne Louise Sie-
merink haar schilderijen exposeren 
in het gemeentehuis in Mijdrecht. 
Yvonne Louise Siemerink is in 1946 
geboren in Amsterdam en sinds 
1972 woonachtig in Vinkeveen.

Vanaf haar 14e jaar is zij creatief be-
zig geweest met o.a. schilderen, et-
sen, fotograferen, filmen en digitale 
kunst maken. Door haar van nature 
creatieve inslag en de verschillende 
cursussen die ze gevolgd heeft, on-
der andere aquarelleren, etsen, fo-

tografie en filmen, is zij een auto-
didact. Voor digitale kunst heeft ze 
een grote passie ontwikkeld en is 
daar nu 4 jaar continu mee bezig.
De afbeeldingen zijn tot stand geko-
men met behulp van eigen schilder-
werk, eigen foto’s en rechtstreeks 
tekenen/kleuren in de computer.
Ook maakt ze realistische foto’s van 
typisch Hollandsche bezienswaar-
digheden.
Al haar afbeeldingen zijn in elk ge-
wenst formaat te leveren op foto 
museumkwaliteit achter Plexiglas 
op Dibond 6mm of Epoxy-acryl.

ligheid, verlichting, loopafstand van 
auto naar winkels, enzovoort. Be-
antwoorden de randvoorwaarden 
niet aan de verwachtingen, dan kie-
zen de inwoners voor andere plaat-
sen en locaties om te winkelen of 
boodschappen te doen. Veel con-
sumenten uit omliggende dorpen 
(toestromers) zullen Uithoorn in dat 
opzicht ook links laten liggen. Als je 
dan toch moet betalen kan je beter 
naar een winkelgebied met betaald 
parkeren gaan waar deze randvoor-
waarden wel aan de verwachtingen 
voldoen, zo wordt gezegd. Als het 
parkeergeld omhoog zou gaan, bij-
voorbeeld naar 2 euro per uur pakt 
het nog veel erger uit. Al met al zal 
het betaald parkeren in Uithoorn 
volgens het DTV-rapport in het 
meest ongunstige geval voor meer 
dan 14 miljoen euro omzetverlies in 
het centrum zorgen en liefst 22 mil-
joen euro voor alle winkelgebieden 
samen! Geen wonder dat de ge-
meente op basis van dit rapport de 
bui al zag hangen deze beker maar 
aan haar en ondernemend Uithoorn 
voorbij liet gaan.

Aldus werd kort geleden besloten 
het betaald parkeren NIET in te voe-
ren. Het adviesbureau gaf dit zelf 
ook al aan. Een verstandig besluit. 
Het zou de doodklap voor onderne-
mers en winkeliers zijn geworden. 
Het instellen van een blauwe zone 
lijkt de beste optie voor het alter-
natief met de zorg voor voldoende 
parkeerplaatsen binnen een prettig 
parkeerregime. Immers, Uithoorn 
aan de Amstel moet toch aantrek-
kelijk blijven om te wonen, te wer-
ken en te recreëren? Dan ook voor 
haar inwoners en consumenten van 
buiten UIthoorn om te winkelen of 
boodschappen te doen, toch?
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Afscheidsfeest Hen Verlaan
Vinkeveen - Vorige week nam Hen 
Verlaan afscheid van basisschool De 
Schakel in Vinkeveen. Hen heeft ja-
renlang gewerkt als conciërge op 
de Schakel. In al die jaren heeft hij 
ontzettend veel betekend voor de 
school, zijn collega’s en voor de kin-
deren. 
Een groots afscheidsfeest waarbi-
ij Hen in het zonnetje werd gezet,  
heeft hij dus zeker wel verdiend! 
Woensdagochtend stonden de ou-
ders en kinderen allemaal op het 
plein te wachten tot Hen zou arri-
veren. En daar kwam hij aan in een 
prachtige versierde wagen met een 

mooie rode tractor! Ondertussen 
zongen de kinderen en ouders Hen 
toe. Hierna zocht iedereen een plek-
je op de mooie tribune om te kijken 
naar een goochelact.
‘s Middags was  er een receptie die 
door veel ouders en oud-leerlin-
gen bezocht werd om hem de hand 
schudden en hem te bedanken voor 
alles wat hij voor iedereen heeft be-
tekend.
Het was een feestelijke dag, en ie-
dereen van De Schakel wil Hen nog-
maals via de Nieuwe Meerbode het 
allerbeste toewensen: geniet van je 
pensioen, het ga je goed!

Bezoekers Amstelplein verrast door 
prachtige kerstliederen

Uithoorn - De zaterdag voor 
kerst was het - zoals in ve-
le winkelcentra in de wereld 
– in winkelcentrum Amstel-
plein druk met bezoekers die 
hun kerstinkopen kwamen 
doen. Ondanks de drukte kon-
den zij toch echt genieten van 
twee dames die, zodramen 
even stilstond bij hen in de 
buurt, een prachtig kerstlied 
ten gehore brachten. De kin-
deren mochten bellen blazen, 
welke dan op de kerstjurk van 
een van de zangeressen bleef 
plakken en zo leek het net of 
je ballen in de kerstboom hing. 
Jong en oud genoten van dit 
kerstgebeuren.

Kerst op basisschool De Fontein
Mijdrecht - Donderdag 19 decem-
ber is er uitgebreid kerst gevierd op 
basisschool De Fontein in Mijdrecht. 
Het begon met het kerstverhaal, dat 
in alle groepen verteld is. De kinde-
ren hebben geluisterd naar het eeu-
wenoude verhaal over Jozef en Ma-
ria die op reis gaan naar Bethlehem. 
Alle herbergen zaten vol, zodat ze 
in het hooi in een oude stal moes-
ten slapen. En daar werd het kind-
je Jezus geboren, de Redder die al 
heel lang daarvoor door God aan de 
mensen beloofd was.
Daarna waren de groepen uitgeno-
digd om te komen kijken naar een 
kerstmusical die gespeeld is door 

de kinderen van groep 7. De musical 
ging over Joezoef, de zoon van een 
van de drie wijzen uit het Oosten. 
Een prachtig verhaal, waarin duide-
lijk wordt dat als je iets aan een an-
der geeft, dit ook een mooi cadeau 
is voor Jezus.
De musical heet dan ook: ‘Het mooi-
ste geschenk’. Alle groepen van de 
school hadden een lied van de mu-
sical ingestudeerd en het resultaat 
was een prachtige musical, waar 
alle kinderen, juffen en meesters 
enorm van hebben genoten. Op het 
decor is het schitterende paleis te 
zien, waar Joezoef en zijn vader in 
wonen. En wat was het feestelijk dat 

alle kinderen ‘s avonds nog een keer 
naar school kwamen, in hun mooi-
ste kleren, om in hun eigen groep 
te genieten van een kerstdiner. Alle 
kinderen hadden iets lekkers mee-
genomen om met elkaar te delen en 
zo de geboorte van Jezus te vieren. 

Aan het einde van de avond heb-
ben alle ouders en kinderen, groot 
en klein, op het schoolplein kerstlie-
deren gezongen en warme chocola-
demelk gedronken.
Zo werd deze dag, die in het te-
ken stond van de geboorte van Je-
zus, afgesloten met een gezamenlijk 
‘Stille Nacht’.

Uithoorn - Scholengemeenschap Thamen was vlak voor de feest-
dagen volop in beweging! De kerstgedachte heeft een aantal ge-
weldige acties opgeleverd. De leerlingen hebben laten zien veel 
voor elkaar over te hebben en dat ze samen tot grote dingen in staat 
zijn. Leren door doen staat op Thamen dan ook centraal. 

Een actie die al langer liep was de actie ‘Schoenen voor Vincen’.  
Vincent heeft  klompvoeten waardoor hij speciale schoenen nodig 
heeft. Deze schoenen zijn erg kostbaar en leerlingen van de afdeling 
Handel en Verkoop hebben het idee opgevat om zelf deze schoenen 
bij elkaar te verdienen. Dagelijks hebben de leerlingen in de aula 
hun producten verkocht. Op deze manier wilden zij geld ophalen om 
de speciale kostbare op maat gemaakte schoenen te kunnen kopen 
voor hun medeleerling Vincent. 

Vele cupcakes, donuts, brownies en thuis gebakken koekjes zijn de 
toonbank over gegaan. De opbrengst is geheel ten gunste geko-
men aan de actie ‘Schoenen voor Vincent’. In totaal is er € 1.725,- 
opgehaald! Dit bedrag was ruimschoots voldoende om Vincent 
speciaal op maat gemaakte nieuwe schoenen te geven. Op don-
derdag 19 december heeft Vincent zijn nieuwe schoenen gekregen 
van de firma LIVIT orthopedie en wel van de commercieel manager 
de heer Robert Dekker. LIVIT wist het initiatief van de school voor 
Vincent dusdanig te waarderen dat zij  Vincent een extra paar schoe-
nen heeft overhandigd. De kosten van het 2e paar schoenen neemt 
LIVIT voor zijn rekening.
 
De leerlingen hebben zoveel geld opgehaald dat er zelfs geld over-
bleef! Het restant na de actie was maar liefst € 1226,-. Vincent 
wilde dat dit bedrag zou gaan naar Only Friends. Hier kunnen kinde-
ren en jongeren sporten met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking. Vincent heeft de cheque overhandigd aan een vertegen-
woordiger van Only Friends en aan Thamen docent Dicky Ritsema 
die naast zijn werkzaamheden op Thamen ook vrijwilliger is bij Only 
Friends. In november waren diverse derdeklasleerlingen te gast op 
het sportcomplex van Only Friends in Amsterdam Noord. Alle kin-

deren en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking 
of een chronische ziekte zijn van harte welkom om bij Only Friends 
te komen sporten. De leerlingen hebben toen meegedaan en mee-
geholpen bij het sporten.

Daarnaast is er door de afdeling Techniek een heus ‘glazen huis’ ge-
bouwd waar iedereen zijn eigen verzoeknummers kon aanvragen. 
Leerlingen hebben zo hun eigen serious request georganiseerd 
waarbij ze zelf de DJ waren. Nummers konden worden aangevraagd 
in ruil voor een donatie in de vorm van geld, speelgoed, eten en 
drinken De opbrengst is volledig ten goede gekomen aan de Voed-
selbank te Aalsmeer.  

Thamen 
in actie voorin actie voor
goede 

doelen!
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Geslaagde sponsorwedstrijd 
voor Serious Request
Regio - Zaterdag 21 december 
2013 was Lucky Stable te Mijdrecht 
de locatie voor de sponsorspring-
wedstrijd die jaarlijks georgani-
seerd wordt. Dit keer was de wed-
strijd een speciale samenwer-
king tussen leerlingen Brendan en 
Vera van het Veenlanden College 
en Lucky Stable. Serious Request 
is het goede doel dat dit jaar ge-
steund werd. Tijdens deze wedstrijd 
is het de bedoeling dat de deelne-
mers geld op halen om het goede 
doel te sponsoren. Alle ruiters heb-
ben zich hier fantastisch voor inge-
zet!! Eline Reitsma had dit jaar het 
meeste geld opgehaald voor Se-
rious Request, namelijk 303.17! . 
Uniek was dit jaar dat er een came-
raploeg van Serious Request aan-
wezig was tijdens de wedstrijd, zij 
hebben de wedstrijd gefilmd en uit-

gezonden. Natuurlijk werd er in de 
verschillende klasse ook gestreden 
om de plaatsen op het erepodium. 
In de klasse 50 cm resulteerde dit 
in een 3e plaats voor Melanie Leef-
lang op Mexx, 2e plaats voor Sami-
ra Feenstra op Oblix en de 1e plaats 
was voor Gina Ros op Donna. In de 
klasse 60 cm was nummer 3 Lisa 
Taphoorn met Mexx, nummer 2 Wie-
ke Moorthaemer met Mexx en num-
mer 1 Mariëlle van Dijk met Veros-
ja. In de klasse 70 cm was de 3e plek 
voor Simone Nijk op Brunette, 2e 
plek voor Juliëtte Adema op Max en 
1e plek voor Joris Voorbij met Don 
Carlos. In de klasse 80 cm, nummer 
3 Danique Cluysenaar met Big Boss, 
nummer 2 Elise Beyer met Brunette 
en nummer 1 was Jill van Coolwijk 
met Notorious. Het eindbedrag was 
maar liefst 1952,17

Sponsordeuren bij CSW
Wilnis - Vanaf december biedt de 
sponsorcommissie van voetbalver-
eniging CSW een nieuwe vorm van 
sponsoring aan, namelijk deurspon-
soring.

Een sponsordeur is een opvallen-
de nieuwe sponsoruiting ter groot-
te van een gehele deur.
De sponsorcommissie werkt hier-
bij samen met Sponsordeur.nl . Zij 
hebben een sticker ontworpen die 
is voorzien van het eigen clubshirt 
en op het shirt verwerken zij het lo-
go van de betreffende sponsor. Bij 
een kleedkamerdeur zal er ook een 
nummer op staan.

Kort geleden zijn de eerste 2 deuren 
beplakt. Kleedkamer 2 is een voor-
beelddeur geworden, hierop kan 
men bekijken hoe het eruit gaat zien 
en de bestuurskamer is voorzien 
van sponsor Harmony Vermogens-
beheer. Mocht u geïnteresseerd zijn 
in deze vorm van sponsoring kunt u 
contact opnemen met sponsorcom-
missie@cswilnis.nl

Prijsklaverjassen in
de Merel

Regio - Op vrijdag 3 januari 2014 
is er prijsklaverjassen om fraaie 
prijzen voor iedereen in Cafè de 
Merel Arkenpark MUR 43 te Vin-
keveen tel. 0297-263562. Aan-
wezig zijn om, let op ja, 19.45uur 
en uiterlijk om 20.00 starten met 
kaarten, dit op veelvuldig ver-
zoek. We spelen vier maal zestien 
giffies, de punten worden bij el-
kaar opgeteld, en de winnaar of 
winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.
De uitslag van de laatst gespeel-

de prijsklaverjasavond op vrijdag 
was;
1 Willem Hofsteatter  7392 punten 
2 Pleun Vis  7293 punten
3 Ria v.d.Laan  7094 punten
4 Joh. Bunschoten  6977 punten
5 Cor de Beer  6885 punten

De poedelprijs was deze avond 
voor Corry v. Bemmelen met 5200 
punten De volgende datums voor 
het prijsklaverjassen zijn in 2014 
3,17 en 31 januari,14 en 28 febru-
ari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 
9 en 23 mei,6 en 20 juni en 4 juli.

Korfbalclub De Vinken 
kan geen potten breken
Regio - Het is de Vinkeveense korf-
ballers niet gelukt om de tweede 
plaats in de poule vast te houden. 
Tegen koploper GKV konden de 
volgelingen van Johan Kroon geen 
echte vuist maken. Het Abn-amro-
team moest in de bezoekers uit Go-
rinchem toch echt de meerdere er-
kennen. Na een 5-9 ruststand ein-
digde de wedstrijd op 11-16 voor 
het hierdoor nog altijd ongeslagen 
GKV.

Vertrouwde opstelling
Melanie Kroon, Annick Stokhof, Kel-
vin Hoogeboom en Ruud Oussoren 
begonnen in de Vinkeveense aan-
val. Eva Hemelaar, Emese Kroon, 
Gerwin Hazeleger en Peter Koele-
man vormden de Vinkendefensie.
Het eerste kwartier kon de thuis-
ploeg aardig bijblijven. Met name 
Vinken’s topscorer Rudy Oussoren 
hield zijn team in de race. Na de 0-1 
benutte Oussoren een vrije bal en 
op 1-3 tekende hij voor 2-3 en 3-3.
GKV kon na drie gemiste strafwor-
pen uiteindelijk toch scoren vanaf 
de stip: 3-4. De Vinken had in het 
tweede kwart flink moeite om zuiver 
te schieten. Bij Gorinchem stond het 
vizier wel op scherp: het werd bin-
nen vijf minuten 3-6. Annick Stok-
hof liet het thuispubliek weer even 
juichen, haar doorloopbal beteken-

de 4-6 en nadat Gerwin Hazeleger 
een door Peter Koeleman meege-
kregen strafworp verzilverde leek 
De Vinken weer aan te haken. In 
de laatste vijf minuten voor rust liep 
GKV echter opnieuw duidelijk uit. 
Bij aanvang van de pauze was het 
al weer 5-9.

Moedeloos
Vrij snel na rust was Emese Kroon 
voor De Vinken trefzeker, maar echt 
dichterbij kon de thuisploeg niet 
meer komen. Op 6-10 liet Ruud Ous-
soren zijn vierde aantekenen en ook 
Kelvin Hoogeboom benutte de door 
Melanie Kroon verdiende strafworp: 
8-10. In de tiende minuut zorg-
de Eva Hemelaar voor 9-11, maar 
daarna was de Vinkeveense koek 
op. Ondanks drie wissels kwam het 
aanvallende elan niet meer terug. 
En waar GKV rustig door bleef sco-
ren moest De Vinken moedeloos, en 
schijnbaar machteloos, toezien dat 
de marge steeds groter werd. Vijf 
minuten voor tijd was het 9-15. An-
nick Stokhof mocht nog een door 
de ingevallen Rutger Woud versier-
de stip verzilveren en ook het slot-
akkoord was voor de thuisploeg: 
Emese Kroon bepaalde met een ge-
wiekste uitwijkbal de eindstand op 
11-16. De wedstrijdpunten gingen 
echter mee naar Gorinchem.

Legmeervogels met goed 
gevoel de winterstop in
Regio - Het eerste zondagelftal 
gaat toch nog met een goed ge-
voel de winterstop in. De kennisma-
king met de 2e klasse begon toch 
redelijk. De eerste thuiswedstrijd te-
gen de FC Weesp eindigde in een 
keurige 2-2. Vervolgens was er de 
winst op Blauw Wit Amsterdam met 
0-1 en thuis werd kampioenskandi-
daat SO Soest op 2-2- gehouden. 5 
punten uit de eerste drie duels was 
geen slechte start. Dan blijkt ook al 
dat er in deze 2e klasse B verras-
sende uitslagen zijn te verwachten. 
De nummer een verliest net zo mak-
kelijk van de nummer laatste. Ieder-
een kan in deze klasse van iedereen 
winnen. Zo staat je keurig in het lin-
kerrijtje en zo sta je in de gevaren 
zone. Na het duel tegen SO Soest 
komt er voor Legmeervogels een 
mindere periode. Zo is er het treu-
rige verlies uit tegen United/DAVO 
2-0. Tegen Roda’23 verzuimt Leg-
meervogels de vele kansen te be-
nutten en wint zodoende deze wed-
strijd niet. Roda;23 wint met 3-1. 
Dan het duel tegen Hillegom waar 
Legmeervogels er uiteindelijk een 
gelijkspel 3-3 weet uit te halen. Even 
tussen door een dipje door thuis te 
verliezen van Abcoude met 0-2. Ver-
volgens weet Legmeervogels weer 
uitstekend te presteren thuis tegen 
koploper VVIJ. Legmeervogels stap-
pen met een 3-2 zege als overwin-
naar van het veld. Het inhaal duel 
thuis tegen VVZA wordt dan weer 
volkomen onnodig uit handen gege-
ven. VVZA reist terug naar Amers-
foort met een 2-3 zege in de koffer. 
In Hoofddorp wordt er na een 1-0 
achterstand een gelijkspel behaald 
1-1. Hierna een goede overwinning 
op de dvc Buiksloot met 2-0 en is 
er voor de winterstop de 0-0 tegen 
Quick 1890. Gelet op de vele 100% 
kansen die Legmeervogels in dit du-
el heeft gekregen is de 0-0 te wei-
nig en laat met 2 onnodige punten 
liggen. 

Periode
In de eerste periode heeft Legmeer-
vogels in de acht duel zes punten 
gehaald. Eenmaal was er de winst. 
Drie keer gelijk en vier duels gingen 
verloren. Goed voor 6 punten. Nu is 
men volop bezig met de 2e periode. 
In deze periode neemt Legmeervo-
gels op dit moment, na vijf van de 
negen duels te hebben gespeeld 
een 3e plaats in met elf punten drie 
maal winst en twee keer een gelijk-

spel. Aan kop van de tweede perio-
de gaat FC Weesp met dertien pun-
ten gevolgd door VVIJ met twaalf 
punten. 

Start 2e competitie helft
De start van de 2e competitie helft 
is op zondag 19 januari 2014. Dan 
begint Legmeervogels uit tegen de 
koploper van de 2e periode de FC 
Weesp. Een overwinning daar in 
Weesp zou fraaie start zijn van de 
tweede competitie helft. Als wij dan 
ook nog even kijken naar de totale 
ranglijst dat goed mee. Een zevende 
plaats met zeventien punten uit 13 
duels en een doelsaldo van twintig 
voor en twintig tegen. Dit betekent 
dan een plaats in het linkerrijtje. Dit 
is ook het rijtje waar Legmeervogels 
thuis hoort. Aan het eind van dit sei-
zoen degraderen de nummers veer-
tien en dertien rechtstreeks naar de 
3e klasse. De nummers twaalf en elf 
spelen nacompetitie voor behoud 
van een plaats in de 2e klasse of de-
gradatie naar de 3e klasse. 

2e elftal
Legmeervogels zondag 2 vorig sei-
zoen gepromoveerd naar de een 
na hoogste klasse, de reserve 1ste 
klasse presteert daar naar behoren. 
Een zesde plaats in de eerst periode. 
Een negende plaats op dit moment 
in de 2e periode is uiteindelijk goed 
voor een keurige zesde plaats op de 
totale ranglijst. Op deze manier blij-
ven zij meedoen voor een plaats in 
de nacompetitie voor promotie naar 
hoogste klasse.

Trainers
Vlak voor de winterstop heeft Leg-
meervogels ook overeenstemming 
bereikt met Peter de Groot de trai-
ner van het tweede elftal van Leg-
meervogels. Met deze overeen-
komst is voor het seizoen 2014- 
2015 de technische staf bijna rond. 
Jack Honsbeek blijft de trainer van 
het eerste elftal. Peter de Groot blijft 
dus de trainer van het 2e elftal. Mar-
cel Tukker de verzorger blijft ook in 
het seizoen 2014- 2015. Beide lei-
ders Jan Feddema van het eerste 
en Sjaak v.d.Tol bij het tweede elf-
tal hebben ook nog een jaartje bij-
getekend. Rest alleen nog om met 
Raymond van Damme de keepers-
trainer om de tafels te gaan zitten. 
Maar ook hier is niet de verwach-
ting dat dit gesprek negatief zal ver-
lopen.

Legmeervogels zaalvoetbal 
1 wint bekerwedstrijd
Regio - Afgelopen woensdag 18 
december speelde Legmeervogels 
haar laatste bekerwedstrijd tegen 
2e klasser Golden Stars 4. Het was 
een wedstrijd om des keizers baard, 
aangezien de nummer 1 in de pou-
le, ’t Knooppunt 2, niet meer ach-
terhaald kon worden. Maar het was 
wel een goede gelegenheid om aan 
het vertrouwen te werken.

Het duel begon voortvarend voor 
Legmeervogels. Binnen 2 minu-
ten stond de 1-0 al op het score-
bord. Het was Dennis Rijnbeek die 
met zijn rechterbeen de bal via de 
keeper in het doel wist te werken. 
Legmeervogels had het veel bete-
re van het spel en was voortdurend 
in de aanval. Het was invaller Robert 
Duisdeiker die er op aangeven van 
Robin Oussoren 2-0 van maakte in 
de 4e min.
Vier minuten later was het de beurt 
aan Robin Oussoren, die er van-
af rechts op aangeven van Dennis 
Rijnbeek 3-0 van maakte. Legmeer-
vogels wist Golden Stars goed vast 
te zetten en liet een aantal goed uit-
gevoerde aanvallen zien. Weder-
om door een assist van Dennis Rijn-
beek was het nu Mels Bos die er in 
de 16e min 4-0 van maakte. Dezelf-
de minuut nog was het alweer raak. 
Mels Bos bracht de bal bij de op 
rechts vrijstaande Robert Duisdei-
ker, die hier vervolgens wel raad 
mee wist, 5-0.
Vervolgens was het Robert Duisdei-
ker die vlak voor tijd op de paal 
schoot, waarna hij de bal vervol-
gens bij Mels Bos wist te brengen, 
wat de 6-0 betekende in de 24e min. 
Het slotstuk van de 1e helft was we-
derom voor Mels Bos. Met een af-
standsschot viel de bal weer te-

rug van de keeper voor zijn voeten, 
waarna hij er simpel 7-0 van maak-
te in de 25e min. Legmeervogels zat 
op rozen en ging met een comforta-
bele en zeer verdiende voorsprong 
rusten.

Terugval
De 2e helft een ander wedstrijd-
beeld. Legmeervogels zakte ver te-
rug, waardoor Golden Stars de kans 
kreeg om veel druk uit te oefenen 
op de verdediging van Legmeervo-
gels. De eerste 10 minuten wist Leg-
meervogels niks weg te geven, maar 
door de ontstane druk werd het 
toch 7-1 in de 11e min. De volgende 
minuut, Legmeervogels was de grip 
even kwijt, werd het zelfs 7-2. 

Maar daarna bleef Legmeervogels 
eenvoudig overeind en wist het in 
de counter nog twee keer toe te 
slaan. Het was Dennis Rijnbeek die 
aan de linkerkant op eigen helft de 
bal wist te onderscheppen. Met een 
fraaie solo vanaf links maakte hij er 
knap 8-2 van. Pas in de laatste mi-
nuut wist Legmeervogels nog een 
goal te maken. Met het goed op-
stomen van Robin Oussoren aan 
de rechterkant, wist hij op maat een 
voorzet af te geven op de mee op-
gekomen Robert Duisdeiker, die er 
vervolgens simpel 9-2 van wist te 
maken. De score had nog hoger 
uit kunnen vallen als Legmeervo-
gels ietwat scherper was geweest. 
Maar al met al was het een goede 
en eenvoudige overwinning, waar-
door met een goed gevoel de win-
terstop wordt ingegaan. Een speci-
aal dankwoord gaat hierbij uit naar 
Robert Duisdeiker en Roy v/d Roest, 
die beide zeer verdienstelijk zijn in-
gevallen.

Voorbereiding kanopolo 
nieuw seizoen gestart
Regio - Afgelopen zaterdagavond 
is KVDRV gestart met de voorbe-
reiding op het nieuwe kanopolo sei-
zoen. Er werden wedstrijden ge-
speeld in het zwembad in Alphen 
aan de Rijn. 
Het A-team van de club dat vorig 
jaar flink gewijzigd was zal komend 
jaar een klasse lager gaan spelen in 
de landelijke competitie. Het team 
heeft het verlies van spelers in 2013 
opgevuld met meer recreatief inge-
stelde spelers. Het heeft in de toer-
nooien in de 3e klasse deelgenomen 
en is telkens in de prijzen gevallen. 
Ook voor komend jaar is een hoge-
re klasse niet haalbaar. Dit geeft di-
rect ook de ruimte om het team aan 
te vullen met nieuwe spelers. Dit 
kan prima binnen het team worden 
opgevangen. In Alphen werden de 
wedstrijden gespeeld tegen een ge-
lijkwaardige tegenstander. Wel ont-
brak soms de organisatie in de ver-
dediging. In het zwembad is dit nog 
te corrigeren, maar straks buiten 
zullen er gaten vallen met kansen 
voor de tegenpartij. Daar zal nog 
aan moeten worden gewerkt in het 
voorjaar. 

Jeugdteam
Het jonge team domineerde het 
team van De Kromme Aar. Om-
dat het team al ruim een jaar sa-
men vaart, gaat alles beter lopen. 
Ook groeien de spelers en worden 
zij fysiek sterker. Dat houdt in dat de 
ploeg fouten van de tegenstanders 
af kan straffen. Tegen de zwakke-
re teams wordt er de laatste tijd ge-
wonnen. Aan het einde van het sei-
zoen kon het team goed tegenstand 
bieden tegen de koplopers van de 
competitie.
De verwachting is dat dit jaar deze 
groei zich door zal zetten. Een plek 
in boven de middenmoot is haal-
baar. Wel is het team erg kwetsbaar 
omdat er te weining spelers zijn. 
Versterking is hard nodig. Uit de ei-
gen jeugd komen er mogelijk spe-
lers over en hopelijk ook een aan-
tal van buiten de club. In elk ge-
val is de eerste beproeving voor het 
nieuwe seizoen prima geslaagd. Het 
jeugdteam bevindt zich nog steeds 
in een opbouwfase en als nieuwko-
mer is er niet veel ervaring voor no-
dig om mee te doen. Wel een beet-
je lef en durf!

HVM begint goed in de zaal
Regio - De hockeyers van HVM be-
gonnen zondag aan de zaalcompe-
titie. Het succesvolle veldteam van 
de Mijdrechters is, met wat aan-
vullingen, verdeeld over twee zaal-
teams. De reden daarvoor is dat in 
de zaal een team uit slechts vijf spe-
lers bestaat.
Het eerste team komt uit in de over-
gangsklasse, het tweede in de eer-
ste klasse. Beide teams speelden 
twee wedstrijden, in twee verschil-
lende sporthallen in Beverwijk. HVM 
1 won en verloor, HVM 2 won zijn 
wedstrijden en staat na één speel-
dag bovenaan in de eerste klasse.
Het eerste team opende tegen 
Overbos. HVM kreeg al snel twee 
strafcorners, maar Overbos opende 
de score, in de 4e minuut. Zaalhoc-
key is een snel spel, vier minuten la-
ter was het al 2-2. Tom Gunther en 
Max Brakel brachten HVM terug na 
een 2-0 achterstand. In de 10e mi-
nuut werd keeper Pyke Poldermans 
gepasseerd, maar Brakel redde fraai 
op de doellijn. Overbos was sterker 
in deze fase, Poldermans moest nog 
een paar keer optreden. Toch kwa-
men de Beverwijkers nog verdiend 
op voorsprong, een bal ging onge-
lukkig langs Philippe Quarles van 
Ufford in het doel. De eerste helft, 
die bij zaalhockey twintig minu-
ten duurt, werd afgesloten met een 
3-3 stand, doordat Tom Gunther een 
strafcorner benutte, in de laatste se-
conden.

Achterstand
Al meteen na de rust keek HVM 
weer tegen een achterstand aan, 
na fout uitverdedigen. Twee minu-
ten later trok Gunther de stand weer 

gelijk, na een mooie actie van Da-
niel de Graaf.
Daarna was het bijna tien minuten 
lang Overbos, dat het spel dicteer-
de. Het regende gevaarlijke momen-
ten voor het Mijdrechtse doel, maar 
het team hield goed stand. Een goal 
kon echter niet uitblijven en Over-
bos kwam op 5-4. HVM gaf zich 
niet gewonnen. Na weer een actie 
van Daniel de Graaf scoorde Mats 
Kaas de gelijkmaker, met nog acht 
minuten te gaan. In dezelfde minuut 
bracht Casper Slot de Mijdrechters 
voor het eerst op voorsprong. Drie 
minuten voor het einde bracht Slot 
na hard werken Tom Gunther in 
scoringspositie, 7-5. Gunther bracht 
in dezelfde minuut HVM op een 
schijnbaar comfortabele 8-5 voor-
sprong, na een solo van De Graaf. 
Overbos wisselde de keeper voor 
een veldspeler en wist dit overtal te 
benutten, in de laatste twee minu-
ten scoorden zij twee keer en werd 
het, bij een 8-7 voorsprong, nog be-
nauwd voor de HVM verdediging. 
Enkele seconden voor het einde 
kreeg Overbos zijn negende straf-
corner.
Die moet worden uitgespeeld, en 
leverde een nieuwe strafcorner op. 
Overbos scoorde daaruit, maar om-
dat de bal opstuiterde voordat hij op 
doel werd gepusht, werd het doel-
punt afgekeurd. HVM won dus de 
eerste wedstrijd met 8-7.
De tweede wedstrijd, tegen Haar-
lem, werd met 5-3 verloren. Het 
tweede team deed het beter en won 
twee keer. Eerst met 4-3 van Alk-
maar, en vervolgens met 3-2 van 
Overbos. Thom Fokker scoorde vier 
keer.
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Gooide bowlingteam 
Henk Rass goed genoeg?
Mijdrecht - Na vier speelrondes 
bezet het bowlingteam van Stoffeer-
derij Henk Rass een verdienstelijke 
derde plaats. Met slechts vier pun-
ten achterstand op de gedoodverf-
de winnaar en koploper Adfiza, en 
slechts twee op het sterke huisteam 
van Bowling Centrum Mijdrecht, be-
leeft het team een uitstekende sei-
zoenstart. Vorige week donderdag 
stond de vijfde ronde van de Bedrij-
venleague op het programma. Dit-
maal verving Maurice van Goor de 
vaste speler Jacob de Boer. De van 
oudsher de vaste kern maakte het 
team compleet: Ramon van Goor, 
Dirk van Nieuwkerk en Bert Vrinzen. 
Tegenstander was het team De Vijf. 
Een ietwat wonderlijke naam als je 
bedenkt dat elk team met slechts 
vier spelers uitkomt en álle spelers, 
voor zover mij bekend, vijf vingers 
aan elke hand hebben. Ook in team 
De Vijf speelde een vervanger. Het 

werd een spannende avond met aan 
het eind maar een klein voordeel 
van circa 80 punten voor Stoffeer-
derij Henk Rass. Met een totaal van 
1839 punten in twaalf games, kwam 
het team behoorlijk in de buurt van 
de topscore van dit seizoen 1918 
punten. Jammer dat Bert de eerste 
game de bowlingbal wierp als ware 
het een curlingsteen en op 91 pun-
ten bleef steken. Deze uitglijder zou 
net het verschil tussen winst of ver-
lies kunnen betekenen. 
Er is nog geen uitsluitsel te geven 
over de uitslag. Bepalend daarbij zal 
de hoogte van de handicap zijn. De 
handicap zorgt ervoor dat de sco-
re per persoon wordt bijgesteld, re-
kening houdend met de gemiddel-
de seizoenscore. Of het kleine voor-
deel van Stoffeerderij Henk Rass 
voldoende is, zullen de rekenmees-
ters van de Bedrijvenleague gaan 
bepalen.

DIO en Stieva/Aalsmeer 
winterkampioen
Regio - De helft van de competities 
ziit er inmiddels weer op. In de 1e 
divisie en de bekercompetities staat 
DIO (de kampioen van vorig jaar) 
boven aan en in de 2e divisie is die 
plaats voor Stieva/Aalsmeer. Zijn er 
nog tegenstanders die daar in de 2e 
competitiehelft verandering in aan 
gaan brengen? Ook is inmiddels het 
gemiddelde van ruim 40 spelers bij-
gewerkt voor de 2e seizoenshelft! 
1e divisie. De Paddestoel 2 moest 
thuis tegen winterkamiopen DIO. 
DIO maakte zijn reputatie waar en 
won met 2-7. Bar Adelhof 1 nam het 
deze week op tegen Paddestoel 2. 
De Paddestoel was net iets sterker 
en won met 4-5. De Kuiper/van Wijk 
haalde flink uit tegen Onze Vrijheid/
Biljartmakers. In de thuiswedstrijd 
hielden zij alle 9 punten zelf. De 
Schans & Lutis Ventilatie en Spring-
bok 1 maakten er een spannende 
wedstrijd van waarbij de thuisspe-
lers net aan het langste eind van de 
score eindigden, 5-4. 
Ook in de 2e divisie een onderling 

duel. CenS 2 tegen CenS 1. Hier 
liet CenS 1, met 0-9, ook duide-
lijk merken dat zij nog voor de titel 
in aanmerking komen. De Kromme 
Mijdrecht had geen moeite met het 
aantrekkelijkste team van de com-
pititie, Paddestoel 3. Met 9-0 was de 
Kromme Mijdrecht heer en mees-
ter. Stieva/Aalsmee rbleef op kam-
pioenskoers door met 5-4 van BarA-
delhof 2 te winnen. Ton Bocxe stond 
hier op achterstand maar door de 
hoogste serie van de week op ta-
fel te leggen, 46 caramboles (46%), 
wist hij toch zijn partij te winnen. 
Einduitslag 5-4.
ASM1 redde het net niet tegen de 
Springbok 2, met 4-5 ging de over-
winning naar de Springbok 2.
De laatste wedstrijd in de 2e divisie 
was ook weer onderling duel, ASM2 
tegen ASM 1. ASM2 kwam door 
de 9-0 overwinning een flinke stap 
dichterbij de andere ASM-teams. 
Henrik Versluis was heel goed bezig 
door in slechts 14 beurten zijn par-
tij te winnen.

Atlantis sluit 2013 af met winst
Regio - Atlantis 1 moest in de laat-
ste wedstrijd van het jaar thuis aan-
treden tegen DKV uit IJmuiden. Een 
niet te onderschatten ploeg die al 
aardig wat punten bij elkaar ge-
sprokkeld had tegen hoog geplaats-
te tegenstanders. Voor Atlantis was 
het erg belangrijk om in deze wed-
strijd de volle punten te behalen 
om een goede uitgangspositie voor 
2014 te houden. Het werd uiteinde-
lijk geen mooie wedstrijd, maar met 
een zakelijke overwinning van 11-
7 heeft Atlantis een goed uitgangs-
punt om in 2014 voor  promotie te 
gaan.
Vrij snel werd duidelijk dat  Atlan-
tis niet lekker haar eigen ding kon 
doen en dat het een moeizame wed-
strijd zou worden. Het eerste doel-
punt liet dan ook lang op zich wach-
ten, maar viel uiteindelijk wel aan 
Mijdrechtse kant. Het antwoord 
van DKV volgde bijna direct. Geluk-
kig wist Atlantis hierna een gaat-

je te creëren dat eigenlijk de he-
le wedstrijd stand heeft gehouden. 
DKV probeerde door achter te ver-
dedigen het spel van Atlantis te ont-
regelen, maar hoewel het spel van 
Atlantis hierdoor niet mooier werd, 
maakte Atlantis geen grote fouten 
en kon zo met een 8-4 voorsprong 
de kleedkamers opzoeken. 

De tweede helft toonde geenszins 
een ander beeld dan de eerste helft. 
Wederom duurde het bijna een 
kwartier voordat het eerste doel-
punt viel en wederom viel deze aan 
de kant van de thuisploeg.  Atlantis 
wist zelfs tot zes punten voorsprong 
te komen, een redelijk veilige mar-
ge gezien het spelbeeld. Maar toch 
wist DKV terug te knokken en At-
lantis tot op drie punten te benade-
ren. De ploeg uit Mijdrecht was hier 
echter niet echt van onder de indruk 
en bepaalde uiteindelijk de eind-
stand op 11-7.

Atlantis B1 krijgt te 
weinig en verliest
Regio - Afgelopen zaterdag kwam 
Pernix uit Leiden op bezoek in 
sporthal De Phoenix aan de Hoofd-
weg. Atlantis B1 kende deze ploeg 
van de veldcompetitie en wist dat 
er zeker mogelijkheden waren.  De 
ploeg liet bij de start van de wed-
strijd meteen zien dat het wilde win-
nen en knalde goed uit de startblok-
ken. Pernix maakte de 1-0 en strafte 
onoplettendheid in de verdediging 
af. Maar gelukkig pareerde Atlan-
tis gelijk met een mooie aanval en 
kreeg een strafworp van de uitste-
kende leidende arbiter. De tweede 
aanval legde gelijk de tegenstander 
op de pijnbank. Veel beweging zon-
der bal en mooi uitgevoerde aan-
vallen zorgden voor een voorsprong 
van 3-1. Hierna kwam de tegenstan-
der weer gelijk en bleven de ploe-

gen qua score in evenwicht met el-
kaar. De rust werd opgezocht met 
een 6-6 tussenstand. De hervatting 
van de wedstrijd was voor de tegen-
stander en die scoorde gelijk twee-
maal.
Maar het tweede aanvalsvak liet 
weer zien dat ze belangrijk waren 
deze wedstrijd en scoorde twee-
maal mooi van afstand. De Bos-for-
matie pakte bij 9-9 goed door en 
nam weer een voorsprong van 11-
9. Alleen lukte het de ploeg niet de-
ze voorsprong vast te houden en 
de ploegen hielden elkaar in even-
wicht tot 13-13. Op dat moment wis-
selde de tegenstander een heer die 
helaas het verschil maakte. Het gat 
van twee doelpunten wist Atlan-
tis helaas niet meer te herstellen en 
verloor met 13-15. 

Kersttoernooi brengt 300 
euro op voor goed doel
De Ronde Venen - Op 14 decem-
ber jl. vond de finale plaats van het 
13e Bobs Kersttoernooi bij Bar Adel-
hof in Mijdrecht. De finalisten waren: 
Joost van Zuylen, Paul Schuurman, 
Rick Honing en Michel Bak. Uitein-
delijk speelden Rick en Michel om 
de 3e en 4e plaats en Joost en Paul 
om de 1e en 2e plaats. Rick werd 
4e en Michel 3e . Na een zinderen-
de finale en barrage werd Joost de 
kampioen. Ieder jaar wordt er door 
de finalisten en andere donateurs 
een bijdrage gedaan voor het goe-
de doel. Het goede doel was dit jaar 
iets uit de gemeente en wel het Jo-
hannes Hospitium te Wilnis. Het be-
stuur ,medewerkers en vrijwilligers, 
doen daar fantastisch werk.
Er werd totaal 300,00 euro opge-

haald, en dit werd persoonlijk door 
Richard van Kolck bij het Hospitium 
gebracht. 
Na de prijsuitreiking vertelde Ri-
chard Schreurs, dat er maar liefst 
300,00 euro was opgehaald, en dit 
afgelopen week persoonlijk door 
Richard van Kolck bij het Hospiti-
um gebracht. De bewoners, vrijwil-
ligers, medewerkers en bestuur van 
het Hospitium dankte te organisa-
toren en de gulle gevers hartelijk: “ 
Verbeteringen van ons hospice zijn 
vaak uitsluitend mogelijk door vrij-
willige initiatieven zoals deze, waar-
voor wij u allen bijzonder dankbaar 
zijn. Uw gift zal worden gebruikt 
voor de aanschaf van een warmte-
kast voor dekens en molotons voor 
de bewoners”.

Eendracht winnaar 
Kerstkorfbaltoernooi
Regio - Op 23 en 24 december 
vond het jaarlijkse kerstkorfbal-
toernooi plaats in de Phoenix hal in 
Mijdrecht, georganiseerd door KV 
Atlantis. Alle scholen in De Ron-
de Venen konden hier aan deelne-
men. In de aanloop naar het toer-
nooi hadden de kinderen twee trai-
ningen gekregen verzorgd door Pe-
tra Taal van Petra’s Praktijk. De kin-
deren waren hier zo enthousiast 
door geworden, dat groep 8 van de 
Eendracht twee teams kon afvaardi-
gen. Gelukkig troffen zij elkaar niet 
in de poulefase, waarin zij ieder vier 
wedstrijden tegen andere scholen 
speelden. Met succes, want hoe-
wel het de ene keer gemakkelijker 
ging dan de andere keer werden al-

le wedstrijden gewonnen. Dit onder 
luide aanmoediging van het in gro-
ten getale aanwezige publiek. Als 
poulewinnaars ontliepen zij elkaar 
ook in de halve finale. Dit waren 
spannende wedstrijden, maar ook 
deze werden met winst afgesloten.
Uiteindelijk stonden de beide Een-
drachtteams in de finale tegenover 
elkaar.
Er kon natuurlijk maar één winnaar 
zijn, dus de ene helft van de klas 
stapte vrolijker van het veld af dan 
de andere helft. Maar al gauw was 
iedereen heel trots op deze fraaie 
prestatie. En de cup met de grote 
oren gaat mee naar school, zodat 
iedereen er na de kerstvakantie van 
kan genieten.

Vogels kijken in
De Groene Jonker
Regio - Ook in 2014 organiseert de 
Vogelwerkgroep van IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn weer regelmatig 
excursies op de eerste zaterdag van 
de maand. Deze excursies gaan al-
tijd naar mooie natuurgebieden en 
laten de deelnemers kennismaken 
met de vogels die daar voorkomen. 
Op zaterdag 4 januari wordt een be-
zoek gebracht aan De Groene Jon-
ker bij Zevenhoven.

Dit jonge plas-drasgebied is in kor-
te tijd uitgegroeid tot een toploca-
tie voor vogelminnend Nederland. 
Vooral in het voorjaar is dat te mer-
ken aan de grote aantallen voge-
laars en fotografen die afkomen op 
de bijzondere broedvogels in dit ge-
bied.
In de winter zijn de broedvogels en 
de horden fotografen verdwenen 
en laat het gebied een heel andere 
kant zien. Het is dan een belangrijk 
rust- en foerageergebied voor vele 
duizenden ‘wintergasten’.

Bij deze excursie kunt u rekenen 
op indrukwekkende zwermen vo-
gels die soms massaal de lucht in 
gaan als bijvoorbeeld de slechtvalk 
op jacht gaat.

U ziet verschillende soorten gan-
zen en eenden, waaronder de flui-
tende smient, de fraaie winterta-
ling en de slobeend met zijn enor-
me snavel. Er zijn altijd groepen kie-
viten, misschien ook goudplevie-
ren en meestal ook honderden wul-
pen. Ook is er een goede kans op 
watersnippen en met wat geluk en 
geduld ziet u misschien de schuwe 
roerdomp.

Iedereen is welkom, aanmelden is 
niet nodig. Neem zo mogelijk een 
verrekijker mee, maar u kunt ook 
meekijken door de aanwezige teles-
copen. Zorg wel voor stevig water-
dicht schoeisel of laarzen, want de 
paden kunnen drassig zijn.

Datum: zaterdag 4 januari van 08.30 
tot 12.00 uur. Vertrekpunt vanagf 
de parkeerplaats bij de Nieuwe Be-
graafplaats aan de Enschedeweg te 
Wilnis. Vervoer: per auto, meerijden 
is mogelijk. Als bij erg slecht weer 
de excursie wordt afgelast staat dat 
om ca. 7.30 uur op
de website: www.ivn.nl/afdeling-de-
ronde-venen-uithoorn.
Info: Bert Verweij, tel. 0297- 565104 
en de website.

Klaverjassen in de Kwakel
De Kwakel – Morgen, dinsdag 31 
december, kan men vanaf 13.30 
uur weer klaverjassen in het dorps-
huis van De Kwakel. De inschrijving 
start om 13.00 uur. Deelname kost 
2,50 euro. Vrijdag 17, 24 en 31 janu-
ari 2014 is het dorpshuis weer het 
strijdtoneel voor de Open Kampi-
oenschap De Kwakel klaverjas en 
pandoer.
Deelname kost 9 euro (7,50 euro bij 
voorinschrijving). De zaal gaat open 
om 19.00 uur en de wedstrijd begint 
om 20.00 uur. Inlichtingen en voor-
inschrijven bij Joop van Diemen-

tel. 0297-546900 of bij het dorps-
huis. Reglement: Men dient alle drie 
de avonden aanwezig te zijn. Indien 
men één avond niet kan dient men 
zelf voor een vervanger te zorgen. 
De jaarlijkse marathon (klaverjas en 
pandoer) staat gepland op zaterdag 
8 maart 2014. Deelname kost 10 eu-
ro. Er zal van 10.00 tot 18.00 uur ge-
kaart worden.
Ook hiervoor kunt u zich al bij bo-
venstaande adres inschrijven.U 
bent welkom in Dorpshuis ‘De Qua-
kel’ aan de Kerklaan 16, tel. 0297-
531528.

Sfeervolle kerstbadminton 
in De Kwakel
Regio - Maandagavond 23 decem-
ber is de KDO-hal in De Kwakel 
door de activiteitencommissie Tim 
en Naomi omgetoverd tot een waar 
Kerstspektakel. De netten waren 
versierd met ballen, slingers en na-
tuurlijk lichtjes! Uit de boxen kwa-
men de bekende kerstliedjes, ook 
de kerstboom ontbrak niet en met 
de nodige kerstkransjes, chocola-
tjes en een uniek versierde zelfge-
bakken tulband was de sfeer com-
pleet. Met meer dan 40 enthousi-
astelingen is er een gezellig toer-
nooi gespeeld. Door een kerstbal 
te trekken werd je gekoppeld aan 
een medespeler en tegenstanders. 
Om de kerstgedachte niet uit het 
oog te verliezen werd de puntentel-
ling dit jaar anders gedaan: wie aan 
het eind van de avond het dichts bij 
de nul verschilpunten was, werd de 
winnaar. Tussen de wedstrijden door 
was er genoeg tijd om gezellig bij el-
kaar te zitten en te genieten van de 
lekkernijen. En nadat alle wedstrij-
den gespeeld waren, werd ieder-
een nog getrakteerd op glühwein, 
thee of warme chocolademelk! On-
dertussen werden alle scores beke-
ken en werden de winnaars van dit 
toernooi bekend. Bij de dames gin-
gen de prijzen naar Lisa en Ilse, bij 

de heren waren Willibrord en Kevin 
de besten. 
Tim en Naomi hadden van te vo-
ren ook nog een oproep gedaan om 
het normale sporttenue in te wisse-
len voor een kerstoutfit: volop kerst-
mutsen, kerstballen als oorbellen, 
chique outfits, een elfje en zowaar 
een winterse pinguïn waren te be-
wonderen in de zaal. Ook hier wa-
ren prijzen voor en de zware taak 
voor de onpartijdige jury om hier 
een keuze in te maken. En dat wer-
den uiteindelijk Els en Yvonne. Ook 
was er nog een kerstgedachteprijs 
voor de outfit van Anton.
Ook super om te zien was dat jeugd-
leden en senioren prima mixen met 
elkaar. Met nog een borrel in de 
kantine van het bestuur, kunnen 
we met zijn allen weer terugkijken 
op een zeer geslaagde en sfeer-
volle avond met veel dank aan ie-
dereen die hieraan mee geholpen 
heeft. En heb jij ook zin om een keer 
te komen badmintonnen, kom dan 
een keer vrijblijvend meespelen met 
ons: de jeugd speelt op zaterdag 
van 9.00-11.00 uur en de senioren 
op maandagavond van 19.00-22.30 
uur of bezoek onze website www.
bvdekwakel.nl. Iedereen is welkom, 
dus graag tot ziens!
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 De aansluitingen van de N201 op rijksweg A4 worden later opge-
leverd als gevolg van technische aanpassingen en het verleggen 
van kabels en leidingen, waaronder een grote gastransportleiding 
van de Gasunie.

 Het bestuur van de Vakantiespeelweek De Ronde Venen zoekt 
een opslagplaats voor alle spullen die tijdens de jaarlijkse vakan-
tiespeelweek (in Vinkeveen) worden gebruikt. Tevens zijn nieuwe 
sponsors van harte welkom

 Behalve in Mijdrecht is er nu ook elke maandag in Dorpshuis De 
Willisstee aan de Pieter Joostenlaan te Wilnis een huiswerkcafé 
voor schoolgaande kinderen.

 Het was letterlijk een ‘spetterende’ jaarwisseling in De Ronde Ve-
nen met veel vuurwerk, maar vrijwel nergens was sprake van ern-
stig overlast.

 De gemeente loopt miljoen euro mis aan zgn. baatbelasting van 
een (fi nancieel) mislukt rioolproject in Abcoude.

 OBS De Eendracht in Mijdrecht krijgt een Gouden Ster van Insti-
tuut TSO-voorbeeldschool voor de goede organisatie en dagelijk-
se uitvoering van de tussenschoolse opvang van kinderen.

 Het eerste diamanten huwelijk in 2013 is ook al een feit. Op 3 janu-
ari vierden Cornelis en Gerdina van Brouwershaven uit Mijdrecht 
het feit dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.

 Ronde Venen Belang wil openheid van zaken wat betreft de wel of 
niet invoering van de baatbelasting in Abcoude.

 Naar aanleiding van het verschijnen van het politierapport met 
daarin de misdaadcijfers over 2012 wil het CDA een effectievere 
aanpak van de misdaadgolf in De Ronde Venen. Er is een toename 
van het aantal fi etsdiefstallen en woninginbraken geconstateerd.

 Een computersysteemfout bij GroenWest tijdens de inschrijving 
voor 39 sociale huurappartementen in het omgebouwde zuster-
huis van Maria-Oord te Vinkeveen, dupeert tientallen belangstel-
lenden voor dit project.

 De fractie van CU-SGP is het aantal stroomstoringen in De Ronde 
Venen meer dan zat.

 De (her)ontwikkeling van het Molenhof laat lang(er) op zich 
wachten. Projectontwikkelaar Hoogvliet Beheer heeft vanwege de 
crisis een aangepast plan ingediend bij de gemeente.

 Met ingang van 1 april worden de tarieven voor het pontveer Nes-
sersluis verhoogd.

 Buurtkamer De Hoef is door burgemeester Maarten Divendal of-
fi cieel in gebruik genomen.

 Er is veel belangstelling bij de opening van de herbouwde school 
van PCB De Schakel in Vinkeveen.

 Inwoners van de gemeente hebben via een enquête aangegeven 
dat zij de wegen langs de Kromme Mijdrecht de mooiste vinden.

 Als vierde in de rij is de Buurtkamer Wilnis in dorpshuis De Willis-
stee offi cieel in gebruik genomen.

 In De Ronde Venen is het project BoekStart van start gegaan. Ou-
ders gaan samen met hun baby boekjes lezen. Een wetenschap-
pelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het opgroeiende kind daar 
zijn/haar hele leven profi jt van heeft bij de verdere ontwikkeling.

 Er is een nieuw wijkcomité Molenland geformeerd met nieuwe le-
den.

 Het college van B&W doet de toch forse stijging van het aantal 
woninginbraken in De Ronde Venen af als ‘speldenprikken’.

 Banketbakker Westerbos is winnaar geworden van de Leukste 
Bakker van De Ronde Venen.

 Ook in De Ronde Venen wordt uitgebreid het Carnaval gevierd.
 Het opstappen van de burgemeester en het wegsturen van de 

gemeentesecretaris en topambtenaar bij de gemeente kosten de 
burger bijna een miljoen euro. Zo blijkt uit een onderzoek van de-
ze krant in samenwerking met oud-raadslid Toine Doezé.

 Winkeliers van winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen zijn niet 
blij dat de gemeente het winkelcentrum slechts een ‘buurtbood-
schappencentrum’ noemt.

 De visie op het jongerenwerk van wethouder Erika Spil wordt in de 
raad vaag en visieloos genoemd.

 Eindelijk is gestart met het bouwrijp maken van de locatie Wester-
heul IV.

 Blijkens een onderzoek van RTL Nieuws is de stijging van de On-
roerend Zaak Belasting (OZB) in De Ronde Venen veel te hoog.

 De Tolhuissluis, cruciaal voor het (recreatie)scheepvaartverkeer 
van de Amstel naar het Aarkanaal en Drecht richting Leimuiden, 
gaat pas op 30 april weer open voor het scheepvaartverkeer.

 De provincie heeft aangekondigd zwakke en zieke bomen te gaan 
kappen langs provinciale wegen. Dat gebeurt ook in De Ronde 
Venen langs bijvoorbeeld de N201 en de N212.

 Politieke partij Lijst 8 dient tot verrassing van velen tijdens een 
gemeenteraadsvergadering een motie van wantrouwen in tegen 
wethouder Erika Spil. De motie werd niet door de andere partijen 
ondersteund.

 Na de sloop van de bestaande bebouwing op de locatie Molenhof 
vindt nieuwbouw pas eind 2014 plaats als alle plannen doorgaan.

 De Buurtkamer in de Willisstee in Wilnis heeft een prachtige nieu-
we keuken gekregen.

 Bewoners in de omgeving van Blijdrecht naast de wijk Wickelhof 
willen extra parkeerruimte als op het voormalige zwembadterrein 
twintig nieuwbouwwoningen zullen verrijzen. Volgens hen is er nu 
al een tekort aan parkeerruimte.

 Deze zomer zal het verkeer ernstige last ondervinden van een 
grootscheeps groot onderhoud van de N201 tussen Amstelhoek 
en de afslag bij Vinkeveen.

 Karwei Mijdrecht is voor de tweede achtereenvolgende keer de 
Beste Karwei van Nederland geworden.

 De politieke partijen PvdA en Groenlinks hebben besloten weer 
samen de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart in 
te gaan.

 De St. Antoniusschool in De Hoef komt in de gevarenzone als de 
opheffi ngsnorm voor het aantal leerlingen wordt verhoogd.

 Het zondag 1 elftal van SV Argon houdt met ingang van de nieu-
we competitie 2013/2014 op te bestaan. Het wordt opgeheven. 
Andere zondagelftallen van Argon voetballen nog wel door, maar 
de verwachting is dat het op den duur alleen maar zaterdagvoet-
bal zal gaan worden.

 Gemeenteraadslid in De Ronde Venen voor het CDA, Jobke Vonk-
Vedder, wordt per 4 juni dit jaar geïnstalleerd als de nieuwe bur-
gemeester van Aalsmeer.

 Het nieuwe Molenhof wordt volgens de projectontwikkelaar en 
opdrachtgever Hoogvliet een compact winkelcentrum. Niet alle 
omwonenden zijn er blij mee.

 Politieke partij Ronde Venen Belang zet terecht vraagtekens bij de 
herwaardering van de talloze woonarken in De Ronde Venen voor 
de berekening van de OZB.

 Komt er weer een herindeling aan voor De Ronde Venen nu minis-
ter Plasterk van BZ naar gemeenten toe wil van minimaal 100.000 
inwoners? In de gemeenteraad werden er al vragen over gesteld 
aan burgemeester Maarten Divendal.

 De provinciale weg N201 krijgt steeds meer vorm in De Ronde Ve-
nen. Het kruispunt bij de Tienboerenweg is in de basisomtrek al 
zichtbaar en de ruwbouw van het aquaduct op Rondeveens ge-
bied is al klaar.

 Het college gaat voor ambtelijke samenwerking met de duo-ge-
meenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

 Er blijkt een exorbitante waardestijging te zijn bij de hertaxatie van 
woonarken in De Ronde Venen.

januari
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 De aansluitingen van de N201 op rijksweg A4 worden later opge-

leverd als gevolg van technische aanpassingen en het verleggen 
van kabels en leidingen, waaronder een grote gastransportleiding 
van de Gasunie.

 Het college van B&W wil de Boterdijk en een deel van de Vuurlijn 
inrichten als fi etsstraat.

 De provincie Noord-Holland heeft aangekondigd onder voor-
waarden te willen fuseren met de provincie Utrecht en Flevoland. 
De bedoeling is dat de fusie met ingang van 2015 een feit moet 
zijn.

 Ruimte inwisselen voor ruimte biedt tuinders perspectief. Bijvoor-
beeld door het saneren van kassen en (bedrijfs)opstallen in de 
Uithoornse polder, waarvan de gemeente en provincie een na-
tuurgebied willen maken, krijgt de ondernemer de optie van wo-
ningbouw toegeschoven.

 Eindelijk gaat de sloop van het rijtje dichtgetimmerde woningen 
aan de Raadhuislaan en Irenelaan van start. Op den duur zijn hier 
winkels gepland. Voorlopig wordt het een terrein met (extra) par-
keerplaatsen en een glasveldje.

 Wat gaat er nu met de Schanskerk gebeuren? Alle partijen bevin-
den zich in een patstelling.

 Doordat de nieuwbouw van de Vinckebuurt (te) lang op zich laat 
wachten verloedert de Van Meetelenstraat snel. Bewoners willen 
dat de gemeente de straat opknapt.

 Kan de Schanskerk wellicht toch nog worden behouden? Naar 
het zich laat aanzien heeft zich iemand gemeld die de kerk met de 
naastliggende pastorie wil kopen.

 Burgemeester Dagmar Oudshoorn is blij met het verbod op qat 
waarin tot voor kort druk werd gehandeld op de Anthony Fokker-
weg. Dat veroorzaakte veel overlast.

 Het gewijzigde Verkeersstructuurplan De Kwakel is bij Partycen-
trum Leenders gepresenteerd. Het wordt nog in de gemeenteraad 
besproken.

 De Provincie heeft geantwoord op de brief van de oppositiepartij-
en in de raad die zich zorgen maakten over de bestuurskracht en 
de kwaliteit van het bestuur van de gemeente. De Provincie heeft 
aangegeven zich nergens zorgen over te maken en dat alles in or-
de is. Ook de fi nanciële situatie laat niets te wensen over.

 De nieuwe regeling van het ophalen van huisvuil leidt bij bewo-
ners tot ergernis.

 Ondernemers blijken zeer ontevreden over de wijze van commu-
nicatie tijdens de ontruiming van het gebied rond de Schanskerk 
in mei vorig jaar toen instortingsgevaar van de torens dreigde. Het 
COT-rapport dat naar aanleiding van de destijds genomen veilig-
heidsmaatregelen is uitgebracht, gaat hierop in.

 Er is nog altijd geen bewijs dat de Schanskerk is verkocht aan 
een investeerder. Volgens insiders zal dat ook wel even op zich la-
ten wachten. Reden: beroeps- en bezwaarprocedures en de vraag 
of de bestemming past in de stedenbouwkundige visie van het 
Schansgebied.

 Het college legt de locatie voor het cultuurcluster bij voorbaat vast 
met een voorbereidingsbesluit dat een jaar geldig is. Daarna moet 
het worden opgenomen in een bestemmingsplan.

 Als de omgelegde N201 in gebruik wordt genomen, mag het 
(langzame) landbouwverkeer geen gebruik maken van het aqua-
duct. Daarvoor is een alternatieve route bedacht: via Vrouwenak-
ker.

 Tijdens de raadsvergadering van 24 januari blijken de menin-
gen verdeeld te blijven over de noodzaak tot ontruiming van het 
Schansgebied in mei 2012 omdat de kerktorens ‘op instorten’ 
stonden.

 Een kleine meerderheid van de raad wil de Randweg weer open 
voor doorgaand verkeer.

 De gemeente doet een onderzoek naar de mogelijkheid van be-
taald parkeren in Uithoorn.

 Uithoorn wil bekijken of er een samenwerkingsverband mogelijk 
is met de gemeenten Ouder Amstel en Diemen.

 De herstructurering van het gebied rond de Iepenlaan in een aan-
trekkelijk groen-, woon-, werk- en recreatiegebied laat nog even 
op zich wachten. De raad wil eerst een aanpassing van het beeld-
kwaliteitsplan, dat onderdeel is van het bestemmingsplan.

 Het Verkeersstructuurplan De Kwakel is niet zonder slag of stoot 
verlopen. Volgens het Werkteam VSP is de procesvoering onjuist 
geweest.

 De komende jaren gaan de wegen in De Kwakel op de schop om 
een veiliger en vlotte verkeersafwikkeling door De Kwakel te rea-
liseren, wat de leefbaarheid van de inwoners ten goede moet ko-
men.

 De bezuinigingen van de gemeente nekken de gladheidsbestrij-
ding in de woongebieden van Uithoorn en De Kwakel.

 De voorbereiding van het groengebied Iepenlaan is toch in gang 
gezet.

 De Amsteloever, onderdeel van het Masterplan voor het Oude 
Dorp, wordt een toeristische trekpleister als de Amsteloever wordt 
omgetoverd in een fraaie en autovrije wandelpromenade. Er ko-
men ook nieuwe aanlegsteigers waarbij tevens is voorzien in een 
boodschappensteiger.

 Het Politiekorps Amsterdam-Amstelland is opgeheven per 1 janu-
ari 2013 en vervangen door de Nationale Politie, ‘Eenheid Amster-
dam’. 

 Kunstenaars promoten ‘hun Uithoorn aan de Amstel’ en vestigen 
zich met toestemming van de gemeente in het voormalige leeg-
staande Resmi-pand.

 De Tolhuissluis in de Amstel nabij Nieuwveen wordt op 30 april dit 
jaar in gebruik genomen in plaats van 15 april.

 Fietsers hebben bij de inrichting van het Verkeersstructuurplan 
De Kwakel een streepje voor. Er wordt ruim aandacht besteed aan 
hun veiligheid en er komen meer (vrije) fi etspaden.

 Jos van den Berg van AH super Amstelplein is voor de tweede 
achtereenvolgende keer de beste supermarktondernemer van de 
provincie Noord-Holland.

 De gemeente Uithoorn krijgt als een van de eerste gemeenten in 
Nederland een glasvezelnetwerk. Bewoners kunnen zich aanmel-
den voor een gratis aansluiting hierop.

 De gemeente Uithoorn incasseert een miljoenenstrop door een 
sterke waardedaling van de grondexploitatie. Daardoor is er een 
tekort van 5,5 miljoen euro op de jaarrekening.

 In het gemeentehuis is de hoofdontsluiting van het Oude Dorp, 
de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan, in beeld gebracht. Het 
toont de wijze van opnieuw inrichten van beide lanen in aanslui-
ting op de Amsterdamseweg en de N201 via de onderdoorgang 
van de busbaan.

 Er is veel irritatie bij bedrijven en bewoners rond de Amsterdam-
seweg omdat de herinrichting met vier nieuwe rotondes maar niet 
opschiet. Sinds vorig jaar mei is slechts een rotonde bij de Joh. 
Enschedeweg gereed. Die bij de Industrieweg volgt dit jaar mei, 
een jaar later dus! En dan moeten er nog twee plus de aanpassing 
van de weg nog volgen. Het totale werk was op een half jaar be-
groot!

 De Sloop van de verpauperde woningen aan de Raadhuislaan en 
Prinses Irenelaan luiden een nieuw fase in van het Oude Dorp. De 
bedoeling is er te zijner tijd nieuwe woningen en winkels neer te 
zetten. Maar eerst wordt het een tijdelijk parkeerterrein.

 De Randweg gaat weer open voor alle verkeer, maar dat zal pas 
na 22 april zijn omdat er door de gemeente eerst een verkeersbe-
sluit moet worden genomen. Dat duurt zes weken!

 Er zijn plannen in de maak om ook in Uithoorn/De Kwakel een 
voedselbank op te richten.

 Het Rode Kruis afdeling Uithoorn bestaat dit jaar 65 jaar en gaat 
ter gelegenheid hiervan bewoners met een beperking iets leuks 
aanbieden. Dat gaat niet ten koste van het ingezamelde collecte-
geld, maar dank zij een legaat van een gulle gever.

 Het miljoenenverlies door de waardedaling bij de grondexploitatie 
leidt niet tot ‘koppen rollen’ bij de gemeente. De raad wil de pro-
blemen met het college gaan oplossen.

 Uithoorn en De Kwakel doen mee met de actie Nederland Schoon.

 Bij de omlegging van de N201 is men bezig aan de ‘laatste lood-
jes’. Maar er moet nog heel veel werk worden verzet voordat de 
hele N201 in gebruik kan worden genomen.

 Nu de onbewoonbaar verklaarde woningen langs de Raadhuis-
laan en Prinses Irenelaan goeddeels zijn gesloopt komt er wat 
zicht op de aansluiting vanaf het Amstelplein met het Oude Dorp. 
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 Burgemeester Maarten Divendal laat zich kennen in het raadsde-

bat over samenwerking met de DUO-gemeenten. Hij kleineerde 
daarbij CDA raadslid Rein Kroon die daar duidelijk niet van ge-
diend was.

 Leerlingen van beide groepen 8 van OBS De Eendracht zijn alle-
maal geslaagd voor hun EHBO-diploma.

 Museum De Ronde venen wil verhuizen naar de Zwarte Schuur in 
de Botshol.

 Het CDA komt met een initiatiefvoorstel Bomenbeleid voor De 
Ronde Venen. Het college had twee jaar geleden al toegezegd er-
mee te zullen komen, maar tot op heden is dat niet gebeurd.

 Mijdrecht is de eerste plaats in een Nederlandse gemeente die 
een zogenaamd ‘Kroningsdeksel’ heeft gekregen op een van de 
rioleringsputten. Een initiatief van Aquafi x Milieu, gevestigd in 
Mijdrecht. Dit als aandenken aan de troonswisseling op 30 april 
a.s. Alle 408 gemeenten krijgen gratis een dergelijk deksel. Meer-
dere deksels bijkopen is mogelijk.

 Twee jaar later dan gepland wordt de grond voor de bouw van de 
nieuwe woonwijk Westerheul IV in Vinkeveen bouwrijp gemaakt.

 Door de opening van de Waterwolftunnel bij Aalsmeer is er weer 
een nieuw stuk N201 voor het verkeer open gesteld. Weggebrui-
kers kunnen nu rijden vanaf de Amsterdamseweg tot aan de Kool-
hovenlaan in Schiphol-Rijk en dan hun weg vervolgen naar de A4 
vice versa. Schiphol-Oost en de A9 zijn nog niet bereikbaar omdat 
de afslag voorbij de tunnel nog niet klaar is. 

 Het initiatiefvoorstel van het CDA over het bomenbeleid is door 
het merendeel van de gemeenteraad goed ontvangen.

 De huidige N201 in Aalsmeer en Uithoorn wordt N196.

 In Amstelhoek is op particulier initiatief De Nostalgie opgericht. 
Een dagopvang aan de Mijdrechtse Zuwe met een gezellige ou-
derwetse sfeer voor mensen met indicatie dementie.

 In de locale samenleving wordt de vraagstelling steeds luider of 
het Molenhofproject in Mijdrecht nog wel doorgang vindt. Blij-
kens een antwoord van de directeur van Hoogvliet Beheer gaan 
de plannen gewoon door en zit het project in een bespreekfase 
wat even zijn tijd nodig heeft.

 De fractie van het CDA vraagt zich af wanneer er eens iets gaat 
gebeuren met de stationslocatie in Mijdrecht en hoe het er met 
de Klinkhamerlocatie voorstaat aan de Baambrugse Zuwe in Vin-
keveen.

 Vijf inwoners uit de gemeente De Ronde Venen zijn benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het zijn de heren G.J. Alberts 
(Amstelhoek), A. Ligtvoet (Abcoude), B. Samplonius (Baambrug-
ge), W.J. Wessel en A. Schrikkenberg, beiden uit Abcoude.

 De N201 zit in de knoop met de infrastructuur omdat delen van 
de weg worden opgesteld voor het verkeer, waar de omliggende 
infrastructuur nog lang niet klaar is met aansluitingen en wegver-
bindingen.

 Basisscholen in De Ronde Venen namen volop deel aan de Ko-
ningsspelen. Koninginnedag was een groot feest voor iedereen 
met mooi weer.

 Inwoners van de gemeente krijgen meer inspraak als het gaat 
over het verwijderen van bomen. Die kunnen straks niet zomaar 
meer door de gemeentelijke dienst groenvoorziening worden om-
gezaagd. Na het omzagen heeft de gemeente herplantplicht.

 Het echtpaar Swaab aan de Oudhuyzerweg 26 in Wilnis is be-
dreigd door brute zwanenjagers die op onprettige wijze aan de 
Bijleveld bezig waren zwanen te vangen.

 Bij winkelcentrum Zuiderwaard is een ‘plofkraak’ gepleegd op de 
geldautomaat van de ABN-Amro.

 De gemeente overweegt de aanleg van de rotonde Rondweg/In-
dustrieweg eerder gereed te krijgen door het kruispunt geduren-
de een bepaalde periode geheel af te sluiten. Dat zal overigens 
pas in september plaatsvinden omdat deze zomer de N201 wordt 
gerenoveerd tussen Vinkeveen en Amstelhoek en al het verkeer 
via Vinkeveen en Mijdrecht wordt omgeleid.

 Het bestuur van Museum De Ronde Venen wil de locatie van De 
Zwarte Schuur aan de Botsholsedwarsweg gebruiken om er een 
toeristisch centrum van te maken. Dat stuit op hevige bezwaren 
van de polderbewoners.

 Nieuwe grondtaxaties leiden tot grotere tekorten bij de gemeente 
in de orde van ruim 1,6 miljoen euro.

 De nieuwbouw van het Molenhofproject gaat volgens ingewijden 
nog jaren duren voordat het is gerealiseerd.

 Het CDA is van mening dat de ondernemer in De Ronde Venen 
ruimte en toekomst nodig heeft. Dat n.a.v. de Detailhandelsvisie 
die het college van B&W heeft opgesteld.

 Het aquaduct bij Amstelhoek bereikt een nieuwe mijlpaal. Het tus-
senschot dat beide tunneldelen oost en west van elkaar scheidt, 
is weggebrand waardoor men nu onder de Amstel door van De 
Ronde Venen naar Uithoorn vice versa kan lopen.

 Tijdens de Dag van de Bouw mogen belangstellenden de bouw-
plaats van het aquaduct bezoeken en bekijken.

 Politieke partij Ronde Venen Belang zegt dat de ‘speerpunt van 
het Kernenbeleid bot is’.

 Volgens Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang komen er pan-
klare ganzen voor de Voedselbank. De vogels zijn afkomstig uit de 
omgeving van Schiphol, waar ze gevangen worden omdat ze een 
gevaar vormen voor de luchtvaart.

 De actualisatie van de grondexploitatie levert de gemeente weer 
een verlies op van 1,6 miljoen euro.

 De zorg voor ouderen komt in De Ronde Venen in de knel van-
wege kabinetsmaatregelen. Mogelijk gaat Vinkenoord dicht en in 
2014 Nieuw Avondlicht op de schop.

 Er was weer veel spektakel tijdens het Straattheaterfestival in 
Mijdrecht.

 Aan de N201 wordt bijna 3 maanden lang groot onderhoud ge-
pleegd vanaf het viaduct over de Herenweg in Vinkeveen tot aan 
de Tienboerenweg in Amstelhoek. Delen van de weg zullen in fa-
sen afgesloten worden voor alle verkeer.

 Blijkens een enquête zijn fi etsen en wandelen de belangrijkste re-
creatie elementen voor inwoners van De Ronde Venen.

 Het voetbalteam van Argon zondag 1 neemt afscheid van de zon-
dagcompetitie als landelijke winnaar van de KNVB-beker voor 
amateurclubs. Een prachtig slot voor een mooie voetbalclub die 
zich gaat richten op het zaterdagvoetbal.

 Voor het tweede achtereenvolgende jaar werden Groene Lintjes 
door PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal uitgereikt aan personen 
voor hun verdiensten op het gebied van natuurbehoud en duur-
zaamheid in De Ronde Venen.

 De voedselbank De Ronde Venen ontvangt binnenkort 75 kilo-
gram panklaar ganzenvlees.

 Raadslid Emiel Hoogendijk (CDA) stopt met onmiddellijke ingang 
met het raadswerk. Hij kan het raadlidmaatschap niet langer com-
bineren met zijn persoonlijke omstandigheden.

 De ‘wereldpremière’ van de Symfonie van de Veensteekmachi-
ne in de tot concertzaal omgebouwde sporthal in De Boei is een 
weergaloos muziekspektakel geworden.

 De traditionele jaarlijkse Tour de France bijlage in de Nieuwe 
Meerbode is zowel inhoudelijk als commercieel wederom een 
groot succes. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.
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 Praktijkschool Uithoorn heeft een fraai kunstwerk gekregen in het 

kader van Fleur en Kleur, waarbij elke nieuwe school geld van 
de gemeente krijgt om daarvoor een passend kunstwerk aan te 
schaffen.

 De nieuwe IJssalon Esplanade is een aanwinst voor de Amsteloe-
ver. De horecagelegenheid werd op 30 maart door wethouder Je-
roen Verheijen offi cieel geopend aan het Marktplein.

 Burgemeester Dagmar Oudshoorn is uit de landelijke partij PvdA 
gestapt omdat zij het intimiderende gedrag van Turkse en Marok-
kaanse organisaties op de (landelijke) allochtone achterban om 
zich meer met het partijbeleid te bemoeien meer dan zat was. Het 
heeft niets met de PvdA in Uithoorn te maken.

 Een unicum in De Kwakel: een briljanten echtpaar. Arie en Dora 
Vork-ten Brink zijn 65 jaar met elkaar getrouwd.

 De eerste stap is gezet in de herontwikkeling van winkelcentrum 
Zijdelwaardplein. Supermarkt AH krijgt van wethouder Jeroen 
Verheijen vergunning om te gaan verbouwen.

 Rabobank Regio Schiphol stuurt klanten in de omgeving van het 
Zijdelwaardplein een verwarrende brief over sluiting van de Rabo-
vestiging aan de Heijermanslaan.

 De huidige N201 in Aalsmeer en Uithoorn wordt nu de N196. Er 
kunnen namelijk geen 2 x N201’s zijn.

 De herinrichting van de Amsteloever, ook wel Waterlijn genoemd, 
kan defi nitief van start. Wethouder Jeroen Verheijen en directeur 
René Biesheuvel van Van Wijnen Projectontwikkeling West teke-
nen vrijdag 12 april de realisatieovereenkomst.

 Zaterdag 13 april is de nieuwe Woonvoorziening De Kwakel als 
onderdeel van stichting Ons Tweede Thuis, aan het Kwakelsepad 
offi cieel geopend. Tevens is er een Open Dag die veel nieuwsgie-
rige bezoekers trekt.

 Uithoornse jongeren hebben van het fi etstunneltje onder de Zij-
delweg een waar kunstwerk gemaakt met prachtige schilderin-
gen. Zo kan het dus ook. Compliment!

 De Groengroep Uithoorn heeft aan de Drechtdijk op het land van 
boer Peter Bos een fraaie huiszwaluwentil neergezet. Daardoor 
kan een kolonie huiszwaluwen zich daar nestelen.

 De KNV Afdeling Uithoorn viert haar zestigjarig bestaan.
 Van Hilten Alles voor kantoor aan de Wilhelminakade in Uithoorn 

is bij Koninklijke Beschikking Hofl everancier geworden.

 Volgens een plan van Bureau RRog uit Amsterdam en WPM Re-
tail in samenwerking met de gemeente wordt het gerenoveerde 
winkelcentrum Zijdelwaard in een parkachtige (dus groene) om-
geving ingebed. Het is nog maar een voorlopig plan. De gemeen-
teraad moet er nog over beslissen en ook het bestemmingsplan 
moet nog worden aangepast.

 De provinciale weg N201 ligt in de knoop met de infrastructuur 
omdat de geplande en (nog) uit te voeren wegaansluitingen en 
toegangswegen in de omliggende gemeenten geen gelijke tred 
houden met de openstelling van delen van de weg voor het ver-
keer. Daardoor loopt het verkeer vaak vast op de knelpunten.

 Vier inwoners van Uithoorn hebben een Koninklijke Onderschei-
ding gekregen: de heren J.H Bakker, P.W.A. van Os, A.G.C.M. Fro-
nik en S.A.M. van der Pol. Alle werden zij benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

 Koninginnedag 2013 is voor veel inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel een groot (zonnig) Oranjefeest geworden.

 Inwoners van Uithoorn vragen wanneer de Randweg nu eens 
open gaat. Men wil daar langs om op hun werk aan de Noord-
dammerweg, Randweg en Poelweg te komen. De Randweg is nog 
steeds voor doorgaand verkeer afgesloten terwijl de gemeente-
raad 31 januari het college opdracht heeft gegeven de weg weer 
open te stellen voor alle verkeer.

 Vandalen steken in de wijk Legmeer speeltoestellen in brand 
waardoor deze fi kse schade oplopen.

 Ondanks allerlei toezeggingen van wethouder Maarten Leven-
bach is de Amsterdamseweg voorlopig nog lang niet klaar.

 Weggebruikers van de nieuwe N201 zijn minder enthousiast ge-
worden nu blijkt dat het verkeer wat bestemming Uithoorn heeft 
regelmatig vastloopt bij de Amsterdamseweg en op de Wilhelmi-
nakade. Ook kan men niet naar en van Schiphol-Oost omdat de 
afslag bij de Waterwolftunnel (nog) gesloten is.

 Verlies bouwgrondexploitatie werkt door in jaarstukken van de 
gemeente.

 De patstelling rond de Schanskerk en het Schansgebied houdt 
aan.

 Volgens wethouder Maarten Levenbach is de Amsterdamseweg 
eind van dit jaar helemaal heringericht en opgeleverd.

 Het afgesloten deel van de Randweg blijft voorlopig dicht. Het 
college wil eerst de bezwaarschriften afhandelen en een ontwerp 
maken zodat de Randweg voor alle weggebruikers veilig is om er 
gebruik van te maken.

 De schade aan de in brand gestoken speeltoestellen in De Leg-
meer bedraagt ongeveer 15.000 euro.

 De vermeende ‘koper’ van de Schanskerk is door de politie in Am-
sterdam gearresteerd op verdenking van oplichting.

 AH Jos van den Berg behoort tot de beste drie supermarktonder-
nemers van Nederland.

 De bouw van het aquaduct onder de Amstel heeft een nieuwe 
mijlpaal bereikt. Het tussenschot tussen de tunneldelen oost en 
west is verwijderd zodat men nu onder de Amstel door van de ene 
gemeente en provincie naar de andere kan lopen.

 De provinciale weg N196 (voormalig N201) in Uithoorn krijgt de 
naam Koningin Máximalaan.

 Tijdens de Dag van de Bouw mogen belangstellenden de bouw-
plaats van het aquaduct bij Amstelhoek bezoeken en in de tun-
nelbuis lopen.

 De veelbesproken bussluis verdwijnt komend jaar uit de Meerwijk 
zodra de omgelegde N201 geheel in gebruik is genomen.

 Het college van B&W heeft het ontwerp van de ‘Hoofdontslui-
tingsroute’ Oude Dorp vastgesteld. Dat is de ‘noord-zuid route’ 
vanaf het centrum naar de Amsterdamseweg en de N201 vice 
versa.

 Verschillende woningbouwprojecten zijn van start gegaan of ver-
lopen succesvol. Dat wordt gezien als een oppepper voor de Uit-
hoornse woningmarkt.

 Tegen het niet slopen van de Schanskerk omdat de gemeente 
daar geen toestemming voor geeft is door de eigenaar, de R.-K. 
Emmaüs Parochie, bezwaar aangetekend.

 In de Legmeer gaat het nieuwbouwproject ‘Beleef Buitendijks’ van 
start. Dat is opmerkelijk in een tijd dat de nieuwbouw van wonin-
gen nagenoeg stil ligt.

 De gemeenteraad drukt de opening van de Randweg er door. Alle 
verkeer kan nu van deze weg (weer) gebruik maken.

 Er liepen ‘marsmannetjes’ op de Admiraal de Ruyterlaan. Het wa-
ren medewerkers van Schijf Astbestverwijdering die het voor de 
gezondheid gevaarlijke goedje uit een naast de busbaan liggende 
sloot verwijderden.

 Culinair Uithoorn aan de Amstel was weer een fantastische hap-
pening.

 Het steunpunt Buurtbeheer de Legmeer is offi cieel geopend. Het 
heeft een nieuwe kantoorruimte gekregen in de nieuwbouw van 
het winkelcentrum aan het Legmeerplein.

 De gemeenteraad houdt voor de laatste keer politiek debat over 
de inrichting van het Thamerlint dat de tweede ‘hoofdverkeersont-
sluiting’ wordt van Uithoorn met de N201.

 De Amsterdamseweg is dit hele jaar nog op de schop vanwege de 
herinrichting en aanpassing van kruispunten in de vorm van ro-
tondes. Zowel het bestemmingsverkeer als het doorgaande ver-
keer zal er veel hinder van ondervinden. Eind december moet de 
hele weg klaar zijn.

 Het traditionele Harley Davidson weekend dat in het Oude Dorp 
duizenden belangstellenden trekt, wordt uitgebreid met een ‘All 
American Sunday’. Het evenement wordt op een andere locatie 
gehouden, namelijk op het parkeerterrein bij Multimate aan de 
Wiegerbruinlaan.

 De traditionele jaarlijkse Tour de France bijlage bij de Nieuwe 
Meerbode was zowel inhoudelijk als commercieel een groot suc-
ces. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.
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 De traditionele Rap en Ruigrace in Vinkeveen was weer een heel 

leuk spektakel.

 De vraag is of de fi nanciële positie van de gemeente De Ronde 
Venen betonhard is of boterzacht? De gemeenteraad gaf wel haar 
goedkeuring aan het gepresenteerde boekjaar 2012.

 Via de omgelegde N201 kan men (vanuit Uithoorn, want het aqua-
duct is nog niet gereed) nu rechtstreeks naar Schiphol-Oost en de 
A9 rijden.

 Voor de tweede keer in drie weken is er een ernstige stroomsto-
ring in Mijdrecht.

 De colleges van B&W van de gemeenten De Ronde Venen, Uit-
hoorn, Diemen en Ouder-Amstel zien kansen in een intensieve 
(ambtelijke) samenwerking. Doel: kosten besparen, kwetsbaar-
heid te verminderen en verhoging van kwaliteit.

 Dankzij ondernemers wordt de gemeente De Ronde Venen weer 
toeristisch op de kaart gezet met een Toeristisch Informatiepunt 
(TIP) en een Toeristisch Overstap Punt (TOP). Het is een initiatief 
van de ondernemer van Vinkeveen Haven.

 De meeste Rondeveense werklozen vinden al snel weer werk in 
de regio.

 De gemeente heeft in samenwerking met o.a. de Belastingdienst, 
het OM, de politie een controle- en handhavingsactie uitgevoerd 
op Recreatiepark Buitenborgh.

 De werkzaamheden aan de N201 in De Ronde Venen sluiten in 
de verschillende fasen dat de weg voor alle verkeer is afgesloten, 
mooi op elkaar aan. Om overlast voor het verkeer zoveel mogelijk 
te beperken wordt 7 dagen per week 24 uur per dag tot 2 septem-
ber doorgewerkt aan de renovatie van de N201. Die wordt uitge-
voerd vanaf het viaduct aan de Herenweg in Vinkeveen tot en met 
de kruising met de Tienboerenweg in Amstelhoek.

 De hele noordelijke route in aansluiting op de N201 bij Schiphol-
Oost ter hoogte van de A9 is nu gereed en kan voor alle gemoto-
riseerde verkeer in gebruik worden genomen.

 Bewoners in de omgeving van Dukaton zijn om uiteenlopende re-
denen ontevreden over het hekwerk langs de weg.

 Het kan niet op in De Ronde Venen: alweer een diamanten huwe-
lijk. Dit keer van de heer en mevrouw Arie en Bep van Bemmelen-
Hoogervorst in Vinkeveen.

 Voormalig wethouder voor het CDA Ingrid Lambregts keert weer 
terug in de gemeenteraad als raadslid. Zij neemt de plaats in van 
raadslid Emiel Hoogendijk die onlangs om persoonlijke redenen 
stopte met het raadswerk.

 De plannen rond de bouw van het nieuwe winkelcentrum Molen-
hof zijn vertraagd, maar het geheel is volgens de gemeente nog 
niet afgeblazen.

 Er werden weer prachtige prijzen uitgereikt aan deelnemers van 
het jaarlijks door deze krant georganiseerde Tour de France Meer-
bode prijzenfestival.

 CDA en CU/SGP zeggen blij te zijn met de komst van Ingrid Lam-
bregts als nieuw raadslid voor het CDA. Ingrid volgt Emiel Hoog-
endijk op die ermee stopte. Zij is inmiddels ook lid van het Provin-
ciaal bestuur van het CDA.

 In De Ronde Venen heerst een hittegolf met tropische temperatu-
ren.

 Vanwege de gunstige weersomstandigheden lopen de werkzaam-
heden aan de N201 voor op het schema.

 Het Christelijk mannenkoor Immanuël viert zijn zevende lustrum.
 De N201 nadert zijn voltooiing en dan? Gaat de knip in de brug 

en moet het bestemmingsverkeer voor het centrum van Uithoorn 
omrijden? Of loopt het zo’n vaart niet? Het wachten is op bericht-
geving van B&W in Uithoorn wat er gaat gebeuren.

 Het nieuwe kruispunt bij de Tienboerenweg en de N201 is bijna 
klaar.

 Het college en wethouder Palm hebben heel wat uit te leggen 
over de 900.000 euro die de gemeente misloopt door korting uit 
het gemeentefonds. Dat bleek een verrassing (?). Heeft de wet-
houder de raad niet tijdig geïnformeerd?

 Het laatste deel van het onderhoud aan de N201 wordt eind au-
gustus in uitvoering genomen. Het ziet er naar uit dat op 2 sep-
tember het verkeer weer van de opgeknapte N201 gebruik kan 
maken. Alle omleidingen vervallen dan.

 Het Wilnis Festival is weer een feest voor jong en oud geworden, 
mede dank zij de fraaie weersomstandigheden heeft elke bezoe-
ker ervan genoten.

 De huisartsenhulp voor de nachtelijke uren bij huisartsenpost 
Woerden verhuist per 17 september naar het nieuwe ziekenhuis 
Sint Antonius in Leidsche Rijn.

 De nieuwe verkeersrotonde voor de kruising Rondweg/Industrie-
weg/Stationsweg in Mijdrecht wordt in de recordtijd van 9 dagen 
aangelegd.

 Rein Kroon wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 
kandidaat lijsttrekker voor het CDA.

 Honderden kinderen uit De Ronde Venen hebben met veel plezier 
deelgenomen aan de 29e Vakantie Speelweek in Vinkeveen.

 De zwembadlocatie Blijdrecht in Mijdrecht is voor 1,4 miljoen eu-
ro verkocht aan Vink Bouw uit Nieuwkoop. Die gaat mettertijd het 
oude zwembad slopen en op het terrein 20 nieuwbouwwoningen 
realiseren.

 Terugkeer in de raad van oud-wethouder Ingrid Lambregts zorgt 
voor onrust, onbegrip en kwaaie gezichten bij de bewoners in De 
Ronde Venen.

 De vestiging van Rabobank Rijn en Veenstromen blijft in afge-
slankte vorm in Mijdrecht.

 Na de Blijdrechtlocatie is ook het Veenbadterrein in Vinkeveen 
verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningbouw wil rea-
liseren.

 Het Veenweidebad claimt een aantal bezoekers van 750.000 in 
drie jaar. Onderbouwing ontbreekt echter.

 Alle prijswinnaars van de Tour de France-actie van deze krant 
hebben hun prijzen in ontvangst genomen.

 Voor veel weggebruikers is het even wennen aan de nieuwe krui-
sing in de N201 bij de Tienboerenweg. Er is bovendien sprake van 
een onveilige oversteek voor fi etsers.

 Buspassagiers zijn voor korte tijd het kind van de rekening bij de 
aanleg van de nieuwe rotonde in Mijdrecht. Bushaltes liggen voor 
veel mensen niet binnen loopafstand vanuit het centrum.

 De plannen voor woningbouw op de Voorbijlocatie aan de Heren-
weg in Wilnis zijn weer uit de kast gehaald. Omwonenden zijn niet 
blij met de ongewijzigde plannen waaraan het college zijn voor-
keur hecht.

 De aanleg van de belangrijke verkeersrotonde hoek Rondweg/
Industrieweg is van start gegaan. Wethouder Pieter Palm freesde 
met een grote machine het eerste asfalt weg. Daar er 24/7 ge-
werkt wordt zegt aannemer Dura Vermeer de rotonde in 9 dagen 
klaar te hebben.

 PvdA/GroenLinks wil niet dat er in De Ronde Venen naar scha-
liegas wordt geboord.

 De oudste inwoner van De Ronde Venen, Han Grootegoed, is 104 
jaar geworden.

 De gezamenlijke Milieudienst in Noordwest-Utrecht, waarin ook 
de gemeente De Ronde Venen in participeert, heeft een tekort van 
2 miljoen euro.

 Het brandweerkorps van Vinkeveen is landskampioen geworden 
in de wedstrijdklasse 112.

 Het college legt met de begroting van 2014 een solide basis onder 
de gemeentelijke fi nanciën. Er komt geen belastingverhoging voor 
inwoners en bedrijven en de begroting sluit met een positief sal-
do. Alle inwoners krijgen zelfs een bedrag terug uit het potje van 
de afvalstoffenheffi ng. De woonlasten in De Ronde Venen blijken 
onder het landelijke gemiddelde te liggen.

 Fractievoorzitter Ernst Schreurs (PvdA) en wethouder Erika Spil 
(GroenLinks) gaan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 
een duo lijsttrekkerschap aan.

 Bij Hoofddorp is de nieuwe oprit van de N201 naar de A4 richting 
Den Haag/Rotterdam geopend voor het verkeer.

 Het college heeft de Verkeersvisie 2030 vastgesteld. Daarbij gaat 
het om optimalisering en consolidatie van bestaande (mobiliteits)
voorzieningen.

 Kiki Hagen (Lijst 8) stelt zich voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen beschikbaar voor D66.

 De nieuwe rotonde bij de Rondweg is feestelijk in gebruik geno-
men.

 De VVD in De Ronde Venen zegt bezorgd te zijn over de bereik-
baarheid van de huisartsenpost in het St. Antonius ziekenhuis.

 Tennishal De Ronde Venen in Mijdrecht viert deze maand haar 
veertigjarig jubileum.
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 Er heersen zomerse sferen op het Polderfeest in De Kwakel. Het 
feestcomité kijkt terug op een zeer geslaagd Polderfeest dat voor 
de 38e keer werd georganiseerd.

 De regio gaat gebukt onder een heuse hittegolf die dagen aan-
houdt.

 Bij veel inwoners van het centrum van Uithoorn rijst de vraag 
wanneer het Thamerlint op de schop gaat en wordt heringericht 
als een ‘hoofdverkeersontsluiting’ met een 30 km regime.

 Tineke Beuse en Bart Verhaar, vrijwilligers van de Emmaüsparo-
chie, hebben voor hun onbaatzuchtige inzet en het vele werk voor 
de parochie de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifi ce 
gekregen.

 De traditionele Speel Mee-week in Uithoorn staat in het teken van 
spel en sport.

 Uithoorn is een fraai nieuw partycentrum rijker. Danscentrum Co-
lijn heeft door een interne verbouwing dit onderdeel aan haar ac-
tiviteiten toegevoegd. Voortaan heet het Dans- en Partycentrum 
Colijn, gevestigd aan de Industrieweg.

 De omgelegde Provinciale weg N201 nadert zijn voltooiing. Wat 
gaat er daarna met de Irenebrug en het centrum van Uithoorn ge-
beuren? Worden de door de gemeente met veel bombarie voorge-
stelde plannen uitgevoerd?

 De onderwijssector in Uithoorn breidt haar aanbod uit met een 
Internationale Taalklas. Die wordt gevestigd in een van de lokalen 
van basisschool De Regenboog. De klas is bedoeld voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoen-
de beheersen. Na een jaar stromen zij weer in bij het standaard 
basisonderwijs op school in hun woonwijk.

 Het muziekonderwijs in Uithoorn wordt gebundeld in Muziekge-
bouw KnA.

 In 2014 zal volgens de Provincie een groot onderhoud aan de 
Irenebrug worden uitgevoerd. Wanneer precies en hoelang dat 
zal duren was nog niet bekend.

 Voor het Politiek Café dat door Buurtbeheer Centrum is georgani-
seerd, was veel belangstelling. Talloze bewoners ventileerden hun 
mening en zienswijze over de toekomst van het Oude Dorp. Ook 
de drie wethouders waren aanwezig.

 Een grote stroomstoring trof het gezondheidscentrum aan de 
N196 waardoor dit een paar uur niet (telefonisch) bereikbaar was. 
Ook viel alle apparatuur uit.

 De traditionele Kwakelse Kermis gaat deze maand weer van start. 
Veel bekijks daarbij zullen ongetwijfeld weer de zelfgebouwde 
praalwagens trekken.

 De ‘hoofdontsluitingsroute’ Oude Dorp wordt defi nitief ingericht 
met een 30 km regime.

 Vanuit Uithoorn kunnen weggebruikers nu rechtstreeks over de 
omgelegde N201 door de Waterwolftunnel naar Schiphol-Oost en 
de A9 vice versa rijden.

 Het besluit voor de wijziging van de winkelopening op zondag 
wordt pas offi cieel in september genomen.

 De herinrichting van de Amsteloever (Wilhelminakade/Markt-
plein/Dorpsstraat) wordt uitgevoerd als een autovrije zone, maar 
met een eenrichtingsverkeer voor vracht- en bestelauto’s om te 
kunnen laden en lossen ten behoeve van winkels en horeca.

 De gemeente en eigenaar Delta Lloyd van winkelcentrum Zijdel-
waardplein ondertekenen een ‘anterieure’ overeenkomst voor de 
defi nitieve herontwikkeling van het winkelcentrum. Ook de bijbe-
horende openbare ruimte zal daarin worden meegenomen, even-
als de uitbreiding van parkeerplaatsen en het realiseren van het 
groen.

 Het komt zelden voor: een briljanten huwelijk (65 jaar). Maar de 
heer en mevrouw Henk en Annie van Koert uit de Meerwijk kon-
den deze mijlpaal gaan vieren.

 De colleges van B&W van de gemeenten De Ronde Venen, Uit-
hoorn, Diemen en Ouder-Amstel zien kansen in een intensieve 
(ambtelijke) samenwerking. Doel: kosten besparen, kwetsbaar-
heid te verminderen en verhoging van kwaliteit.

 Nu de gemeenteraad het Bestemmingsplan Zijdelwaardplein 
met algemene stemmen heeft goedgekeurd kunnen de volgende 
stappen worden genomen in de herinrichting van de openbare 
ruimte en de verbouwing van het winkelcentrum.

 Circus Renz was weer in Uithoorn en voerde enkele dagen een 
fantastische show in de tent op.

 Door de openstelling van de nieuwe oprit naar de A9 bij Schiphol-
Oost kan het gemotoriseerde verkeer gebruikmaken van de hele 
noordelijke route die aansluit op de N201 bij de Waterwolftunnel.

 De gemeente Uithoorn heeft de komende jaren te maken met een 
oplopend begrotingstekort. Samen met de gemeenteraad wil het 
college naar oplossingen zoeken om de begrotingen tot 2017 slui-
tend te maken.

 De vuilcontainers in de gemeente worden slechts een keer in de 
twee weken geleegd. Door het warme weer echter ontstaan in het 
restafval spontaan maden en andere insecten die een smerige en 
onhygiënische situatie opleveren. Commentaar van een woord-
voerder van de gemeente: dat is mede vanwege de bezuinigings-
maatregelen die de gemeenteraad heeft goedgekeurd.

 De eerste All American Day – het vroegere Harley Davidson 
weekend - op het parkeerterrein naast Multimate en georgani-
seerd door Han Nollen van café Drinken en Zo, is een fantastisch 
evenement geworden. Het gebeuren trok naar schatting meer dan 
vijfduizend bezoekers.

juli augustus september
 Op 8 september vindt de traditionele wielerronde van Uithoorn 

plaats in het Oude Dorp en het Thamerdal.
 De bekende Kwakelse Feestweek is weer van start gegaan. Hoog-

tepunt is altijd weer de kinderoptocht en de stoet met zelfontwor-
pen en vervaardigde praalwagens.

 Alle prijswinnaars van de Tour de France-actie van deze krant 
hebben hun prijzen in ontvangst genomen.

 Er is een begin gemaakt met de uitgraving van de onderdoorgang 
bij de busbaan als onderdeel van de ‘hoofdontsluiting Oude Dorp’.

 Het schooljaar 2013-2014 is ook in Uithoorn weer van start ge-
gaan. Met enige weemoed wordt teruggedacht aan die mooie zo-
mer.

 De Streekmarkt Uithoorn viert haar eerste lustrum.
 Een van de langst gevestigde winkels in het Oude Dorp sluit eind 

dit jaar haar deuren: Slaapkenner Smit houdt opheffi ngsuitver-
koop.

 De realisatie van de cultuurcluster op het Marktplein is weer een 
stap dichterbij. Van Wijnen Projectontwikkeling West wil hiervoor 
plannen ontwikkelen en het gaan opzetten. Het is dezelfde pro-
jectontwikkelaar die begin 2014 de Amsteloever gaat herinrich-
ten.

 Er is een nieuwe oprit richting Den Haag/Rotterdam vanaf de 
N201 naar de A4 bij Hoofddorp.

 De Weekmarkt verhuist eind oktober van het Marktplein naar het 
(tijdelijke) parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan.

 Uithoorn zal pas eind maart 2014 volledig profi jt hebben van de 
omgelegde N201. Als ijkpunt daarvoor is door het college van 
B&W de ingebruikname van de aansluitingen bij de Zijdelweg ge-
kozen.

 Het defi nitieve ontwerp voor de Waterlijn, de herinrichting van de 
Amsteloever, is klaar om te worden uitgevoerd. Dat zal pas in ja-
nuari 2014 gaan gebeuren.

 De gemeente Uithoorn doet mee met de landelijke Burgernet 
campagne.

 Fractievoorzitter Jordy Keimes (CDA) is voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor zijn partij.

 De herinrichting van het Thamerlint gaat nu echt van start. De 
werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd.

 Pastoor Samuel Marcantognini is de nieuwe pastoor bij de Em-
maüsparochie. Tevens werd vicaris Henry Rivas in die functie be-
noemd.

 In Uithoorn en De Kwakel werd voor de zesde achtereenvolgen-
de keer Burendag georganiseerd. Alle evenementen werden druk 
bezocht.

 Theo Groot van KnA Muziekvereniging Uithoorn viert het feit dat 
hij 80 jaar muzikant is!
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 Het woonwagenkamp aan de Molendijk in Wilnis moet worden 

opgeknapt. Er zal groot onderhoud moeten worden verricht waar-
bij o.a. funderingen en de riolering zullen worden vervangen.

 Het aangepaste ontwerp van de Passage Molenhof is gepresen-
teerd aan belangstellende omwonenden. De bedoeling is het 
nieuwe Molenhofproject te zijner tijd zonder passage te ontwik-
kelen. Het wordt daardoor compacter van vorm.

 Frans Lugtmeijer is de nieuwe lijsttrekker voor de VVD bij de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen.

 Er is voor De Ronde Venen een Afvalapp ontwikkeld en beschik-
baar voor op de Smartphone.

 Een grote schoonmaak van de Vinkeveense Plassen levert tien-
duizend kilogram vuil op.

 SV Argon en Fysiotherapiegroep Kerngezond gaan samenwerken.
 Omdat wethouder Schouten (CU) geen maatregelen wil nemen 

om de veiligheid van schoolkinderen in de Pijlstaartlaan in Vinke-
veen te waarborgen, hebben raadsleden eigenmachtig ter plaatse 
voor een schoolzonebord en zebrapad gezorgd.

 Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft een bezoek ge-
bracht aan de landskampioenschappen jeugdbrandweer in Vin-
keveen.

 De gemeenteraad heeft grote zorgen over het functioneren van 
de Omgevings Dienst Regio Utrecht (ODRU) waar een tekort van 
anderhalf miljoen euro is.

 SV Hertha uit Vinkeveen opteert voor een nieuwe clubaccommo-
datie. Via sponsoring in natura hoopt de club in 2014 over een 
nieuwe kantine en kleedruimten te kunnen beschikken.

 Stef Koorn wordt het nieuwe raadslid van Lijst 8. Hij volgt daarmee 
Kiki Hagen op die naar D66 vertrekt.

 Vanaf 15 december a.s. wordt de hele omgelegde N201 voor het 
verkeer opengesteld. Met uitzondering van het aquaduct bij Am-
stelhoek en de aansluitingen bij de Zijdelweg in Uithoorn.

 De wijkcomités Amstelhoek en De Hoef willen een gesprek met 
raadsleden van Uithoorn over de ‘knip’ in de Irenebrug. Het ge-
sprek daarover met de wethouders Levenbach en Verheijen van 
de gemeente Uithoorn verliep niet zo aangenaam als men had 
verwacht.

 Na de overvloedige regenval half oktober is er extra pompcapaci-
teit ingezet bij de Pondskoekersluis om het teveel aan water uit de 
Mijdrechtse polders te malen.

 De bouw van het nieuwe winkelcentrum Molenhof kan in 2015 
van start gaan. Een deel wordt binnenkort gesloopt en daarvoor 
in de plaats komt parkeerruimte.

 Nieuwe bezuinigingen op de zorg door het kabinet Rutte II zorgen 
voor een verdere uitholling van de ouderenzorg.

 VVD en D66 willen meer verruiming van de winkeltijden in De 
Ronde Venen. Dat zorgt voor enige politieke commotie omdat er 
met de coalitie duidelijke afspraken zijn gemaakt dat dit de hui-
dige raadsperiode niet zal gebeuren.

 Het CDA De Ronde Venen wil dat er duidelijkheid komt over de 
toekomst van de Prinses Irenebrug over de Amstel tussen Amstel-
hoek en Uithoorn.

 De dienstapotheek in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis sluit in het 
vervolg om 22.00 uur ’s avonds. De dienst wordt overgenomen 
door de apotheek van het Diakonessenhuis in Utrecht-Oost!

 Een zware storm raast over De Ronde Venen en bezorgt hulpdien-
sten handen vol werk.

 SVAB doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
 Het college van B&W in De Ronde Venen wil dat Uithoorn via de 

Irenebrug bereikbaar blijft. Doorgang voor auto’s, fi etsers en land-
bouwverkeer moet mogelijk blijven.

 De VVD vindt dat de gemeente elektronisch beter bereikbaar 
moet worden.

 De heer R.J.H. (Robert) Seisener is het nieuwe raadslid voor het 
CDA die Emiel Hoogendijk opvolgt.

 Het nieuwe gepresenteerde plan van het Molenhofproject lijkt 
in de verste verte niet meer op wat ooit in het masterplan van 
Mijdrecht stond. Veel omwonenden zijn tegen de uitvoering van 
het nieuwe plan, ook al omdat dit teveel verkeersbewegingen op 
het Hofl and en de Kerkvaart met zich meebrengt.

 De gemeenteraad is nog verdeeld over de plannen hoe het woon-
wagenkamp aan het Molenland opgeknapt moet worden.

 De gemeenteraad van De Ronde Venen stemt na uren overleg in 
met de begroting van 2014. De laatste begroting van dit college 
en huidige gemeenteraad!

 De Prinses Irenebrug blijft eigendom van de Provincie Noord-Hol-
land, ook nadat Uithoorn de twee dorpshelften op termijn aan el-
kaar heeft gebouwd.

 Het CDA heeft grote zorgen over het oude dorpscentrum van Wil-
nis.

 Ook nadat Uithoorn beide dorpshelften t.z.t. met elkaar heeft ver-
bonden blijft het centrum voor alle verkeer toegankelijk via de 
Prinses Irenebrug. Het doorgaande verkeer gaat via de omgeleg-
de N201 om Uithoorn heen. Bestemmingsverkeer eindigt (of be-
gint) in de bovengrondse parkeergarage.

 Achter het CSW terrein in Wilnis wordt de dijk versterkt en komt er 
een nieuw voetpad dat wordt uitgevoerd in asfalt en niet als een 
schelpenpad. Tegen dat laatste werd door veel omwonenden be-
zwaar gemaakt.

 Sinterklaas met zijn Pieten kreeg weer een warm welkom in De 
Ronde Venen. Het was barstens druk bij zijn intocht in de kernen.

 De VVD presenteert haar kieslijst met kandidaten voor de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen.

 Na toch wel stevige debatten in de raad kiest de meerderheid 
voor het opknappen van het woonwagenkamp aan het Molen-
land. Kosten: bijna 9 ton!

 Wim Stam is gekozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP.
 Het college wil een einde aan de opslag en verkoop van LPG bij 

het benzinestation van Van Nieuwkerk aan Bozenhoven.

 Delen van Wilnis en Mijdrecht waren weer eens het slachtoffer 
van een stroomstoring die een hele ochtend duurde.

 Door het symbolisch slaan van een (houten) paal op het terrein 
is het startsein gegeven voor de eerste nieuwbouwwoningen van 
het project Westerheul IV aan de Voorbancken in Vinkeveen.

 Boots Apotheek uit Vinkeveen start met een uitdeelpost bij Dio 
drogisterij De Nagtegaal in de Dorpsstraat in Wilnis.

 Apotheek Jordan uit Mijdrecht plaatst een medicijn uitgifteauto-
maat bij de C1000 op de Molmlaan in Wilnis.

 De plaatselijke VVD wil een betere doorstroming op de N201 door 
De Ronde Venen.

 De kandidaten van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2014 presenteren zich.

 De Ronde Venen start per 1 januari met het handhaven van de 
nieuwe drankwet.

 De volledige aansluiting van de provinciale weg N201 op de A4 
bij Hoofddorp is een feit. Ook het ontbrekende tracé bij Schiphol-
Rijk is gereed en in gebruik genomen. Alleen het weggedeelte in 
De Ronde Venen met aansluitend op het aquaduct in Amstelhoek 
rest nog. Dat zal eind maart 2014 gereed zijn zo wordt verwacht.

 Het bekende stationsgebouw aan de Rondweg in Mijdrecht gaat 
in de verkoop.

 De VVD is van mening dat het college van B&W met de paracom-
merciële Drank & Horecaverordening de gemeente wil ‘droogleg-
gen’.

 De bekende betonfabriek in Amstelhoek van Cementbouw BV is 
al jaren niet meer in bedrijf en wordt ontmanteld. Het terrein wordt 
te koop aan geboden.

 En alweer sluit een mooie winkel in het centrum van Mijdrecht. Dit 
keer is het de modezaak van Margo en Martin Keers die op 1 april 
2014 stopt. Niet vanwege de crisis, maar omdat zij met pensioen 
gaan en geen opvolging hebben.

 Er is nog altijd geen uitsluitsel gegeven door gemeentelijke en 
provinciale besturen betreffende het landbouwverkeer dat op ter-
mijn geen gebruik meer kan maken van de Prinses Irenebrug om-
dat Uithoorn het centrum aan elkaar gaat bouwen. Een route door 
het aquaduct via de omgelegde N201 mag (voorlopig) niet van de 
Provincies Noord-Holland en Utrecht. Maar hoe dan wel?

 Een meerderheid van de gemeenteraad in Uithoorn keurt de plan-
nen van het college goed om beide dorpshelften in het centrum 
op termijn aan elkaar te bouwen. Er is dan geen doorgaande weg 
meer via de Prinses Irenebrug en de N196. Dit stuk weg verdwijnt 
uit het centrum. Voornamelijk het landbouwverkeer is hiervan de 
dupe.
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 De afrit van het fi etspad bij de fi etsbrug in de Noorddammerweg 

wordt aangepast waardoor deze minder steil is. Op de Randweg 
komt een verkeersremmende maatregel.

 De bouwplannen van de locatie Vinckebuurt zijn weer in beeld. 
Tegen een eigenaar van een perceel grond op het terrein gaat de 
gemeente een onteigeningsprocedure opstarten. Er is met de ei-
genaar geen minnelijke schikking mogelijk om het stuk grond in 
bezit te krijgen.

 Tot en met half november voert de provincie Noord-Holland groot 
onderhoud uit aan een deel van de Zijdelweg (N521). Het ver-
keer moet omrijden via de Legmeerdijk om naar Amstelveen v.v. 
te gaan.

 Alle winkels in Uithoorn mogen op zondag van tien tot tien uur 
open. De ondernemers zijn vrij in het bepalen van hun openings-
tijden, of kunnen besluiten gesloten te blijven.

 Er komt een tweerichtingen fi etspad op de Noorddammerweg aan 
de kant van de sportcomplexen.

 Atletiekvereniging AKU heeft feestelijk haar nieuwe atletiekbaan 
in gebruik genomen.

 Omdat er herstelwerkzaamheden aan de Boterdijk worden ver-
richt wordt het verkeer omgeleid. Het langzaam verkeer gaat via 
de Vuurlijn. Die is tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 Het was een zonovergoten Open Dag bij de brandweer.

 In de Legmeer-West zijn weer plannen voor nieuwbouw van wo-
ningen. Dit zal in 2014 van start gaan.

 Politieke partij Ons Uithoorn doet weer volop mee aan de ge-
meenteraadsverkiezingen van maart 2014.

 Het fi nanciële plaatje voor het jaar 2014 pakt voor Uithoorn posi-
tief uit. De gemeente heeft kans gezien het tekort van ruim ander-
half miljoen euro weg te werken en om te zetten in een weliswaar 
klein, maar positief saldo.

 Vanaf 15 december a.s. is de hele omgelegde N201 geopend voor 
het verkeer. Met uitzondering van het aquaduct dat in januari 
2014 wordt opgeleverd en de aansluitingen bij de Zijdelweg die 
komend voorjaar pas gereed zijn.

 De wijkcomités Amstelhoek en De Hoef willen een gesprek met 
raadsleden van Uithoorn over de ‘knip’ in de Irenebrug. Het ge-
sprek daarover met de wethouders Levenbach en Verheijen van 
de gemeente Uithoorn verliep niet zo aangenaam als men had 
verwacht.

 Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt Herman Be-
zuijen lijsttrekker van Gemeentebelangen.

 Het CDA De Ronde Venen wil dat er duidelijkheid komt over de 
toekomst van de Prinses Irenebrug over de Amstel tussen Amstel-
hoek en Uithoorn.

 Nick Roosendaal wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen lijsttrekker van de VVD in Uithoorn.

 Woningbouwvereniging Eigen Haard, Bouwbedrijf Vorm Ontwik-
keling en wethouder Jeroen Verheijen van de gemeente Uithoorn 
ondertekenen een bouwconvenant voor een nieuwbouwproject 
van 104 woningen in Legmeer-West, de ‘Toekomst’ genaamd.

 De Prinses Irenebrug moet de verbinding blijven vormen voor alle 
verkeer tussen Uithoorn en De Ronde Venen.

 De 54e Kwakelse Veiling brengt ruim 54.000 euro op.
 De wethouders Maarten Levenbach (PvdA) en Jeroen Verheijen 

(VVD) ventileren op uitgebreide manier hun plannen om beide 
dorpshelften in Uithoorn aan elkaar te smeden en de Irenebrug 
als verbinding tussen de beide buurgemeenten te behouden.

 De Prinses Irenebrug blijft in bezit van de Provincie Noord-Hol-
land, ook als Uithoorn beide dorpshelften met elkaar verbindt. De 
Provincie blijft verantwoordelijk voor het onderhoud.

 Samen met het bedrijfsleven van het industriegebied-Noord on-
dertekent wethouder Levenbach (PvdA) een convenant ter bevor-
dering van de verkeersveiligheid op de Amsterdamseweg.

 De R.-K. Scholengemeenschap Thamen is bezig zichzelf toe-
komstbestendig te maken door nieuwe lesmethoden en –vormen 
in te voeren met ingang van het nieuwe schooljaar 2014/2015.

 De gemeenteraad van Uithoorn stemt in met de begroting van 
2014, die weliswaar sluitend is, maar toch een lastenverzwaring 
voor de inwoners inhoudt.

 De intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Uithoorn en De Kwakel 
werd door veel inwoners in een gezellige sfeer bijgewoond.

 Politieke partij DUS! kiest de huidige fractievoorzitter Peter Tim-
mer tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

 Het is voor het verkeer puzzelen om in Uithoorn de weg te vinden 
omdat veel wegen allemaal tegelijk worden opgeknapt of herin-
gericht. Daardoor zijn er veel afsluitingen en omleidingen.

 De Vuurlijn is weer open voor alle verkeer. Voor- en tegenstanders 
hiervan jagen elkaar (communicatief) in de gordijnen.

 De gemeente Uithoorn krijgt van de provincie 400.000 euro subsi-
die voor inrichting van de Waterlijn (Amsteloever).

 Koppers Nederland op het Industriegebied Noord in Uithoorn 
stopt de productie van teerproducten en sluit haar fabriek in juli 
2014. 

 De plaatselijk PvdA Kiest Els Gasseling als lijsttrekker.
 De plannen voor het samenbouwen van beide dorpshelften in het 

centrum vinden positief gehoor bij raadsleden en delen van de 
bewoners. Een en ander gebeurde tijdens een informatief debat 
van de raad op het gemeentehuis.

 Jongerencentrum The Mix sluit noodgedwongen zijn deuren. Er 
wordt voor deze accommodatiegebonden activiteit geen subsidie 
meer verstrekt.

 Op het Thamerlint is de kritieke fase aangebroken van het heien 
van een damwand voor beide oevers van de sloot. Bewoners zijn 
bang voor schade aan hun (niet onderheide) huizen.

 De volledige aansluiting van de provinciale weg N201 op de A4 
bij Hoofddorp is een feit. Ook het ontbrekende tracé bij Schiphol-
Rijk is gereed en in gebruik genomen. Alleen het weggedeelte in 
De Ronde Venen met aansluitend op het aquaduct in Amstelhoek 
rest nog. Dat zal in maart 2014 gereed zijn zo wordt verwacht.

 Jongeren en jongerenwerkers hebben voor het laatst vergaderd 
in The Mix. Het jongerencentrum sluit zijn deuren omdat de ge-
meente er geen geld meer voor over heeft om het draaiende te 
houden.

 De snelheid op de N196 is nu overal teruggebracht naar 50 km/
uur. De groene zone is er niet meer in Aalsmeer.

 Door de samenbouw van beide dorpshelften en het eindigen van 
de Mijdrechtse Zuwe in de parkeergarage is er langs die weg 
geen landbouwverkeer meer mogelijk tussen De Ronde Venen en 
Uithoorn v.v. Er wordt door de provincies en de gemeenten naar 
oplossingen gezocht.

 Een meerderheid van de gemeenteraad gaat akkoord met nieuw-
bouw van het dorpscentrum. Het college kan nu de onderhande-
lingsfase in gaan met de eigenaar van het winkelcentrum Amstel-
plein en verdere investeerders.

 Bewoners van de Willem-Alexanderpoort willen daar handhaving 
van het parkeerverbod. De gemeente wil dit opheffen omdat het 
naar hun mening ‘dubbelop’ is. Er is genoeg duidelijkheid dat op 
bepaalde plaatsen niet geparkeerd mag worden in de WA-poort.

 Er is nog altijd geen uitsluitsel over het landbouwverkeer dat op 
termijn geen gebruik meer kan maken van de Prinses Irenebrug 
omdat Uithoorn het centrum aan elkaar gaat bouwen. Een route 
door het aquaduct via de omgelegde N201 mag (voorlopig) niet 
van de Provincies Noord-Holland en Utrecht.

 Ondanks de aanhoudende crisis lukt de bouw van nieuwe wonin-
gen aardig in de gemeente Uithoorn. Opnieuw worden er in de 
woonwijk De Oker in De Kwakel 48 eengezinswoningen gebouwd. 
Ze zijn op 2 na allemaal verkocht!
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