
30 dcember 2014Tel: 0297-581698     WWW.MEERBODE.NL 2Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

KORT NIEUWS:

Vrachtwagen 
gekanteld
Mijdrecht - Vorige week dins-
dagmiddag 23 december is een 
vrachtwagen gekanteld op de 
N201 tussen Mijdrecht en Uit-
hoorn ter hoogte van de Mid-
denweg. De chauffeur bleef 
ongedeerd. Alleen zijn bakwa-
gen kantelde waardoor maar 
één rijbaan beschikbaar bleef. 
Ook de busbaan werd afge-
sloten. In beide richtingen on-
stond een lange fi le.
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Mijdrecht – De bewoners van 
wooncomplex De Kom in Mijdrecht 
hebben van zaterdagmiddag 14.00 
uur tot zondagmorgen 8.00 uur 
zonder verwarming gezeten. Het 
was na enkele uren erg koud en 
telefoontjes naar Zonnehuisgroep 
Amstelland, waar De Kom onder 
valt, hielpen ook niet. Het installa-
tiebedrijf uit Utrecht werd ook ge-

beld, maar deze weigerde om te ko-
men. Zaterdagavond rond half ne-
gen belde onze redactie naar Zon-
nehuis Amstelland waar achter de 
naam staat: ‘zorg met een mense-
lijke maat’. De mevrouw die we aan 
de lijn kregen wist van de proble-
men en zij bevestigde dat het in-
stallatiebureau weigerde te komen: 
“Maar”, zo verklaarde zij, “we heb-

ben de leidinggevenden gespro-
ken, zij hebben het nu geregeld en 
de monteur is onderweg.” Het bleek 
een loze belofte.
Zondagochtend. Na een koude 
avond en een nog koudere nacht 
kwam zondagochtend rond half ze-
ven de monteur en deed de verwar-
ming het weer om acht uur. Als dit 
‘zorg met een menselijke maat is?’

Bewoners wooncomplex 
De Kom urenlang in de kou

De Ronde Venen - Het jaarlijk-
se event, waarmee het onderne-
merschap in De Ronde Venen ge-
stimuleerd wordt, vindt ook in 2015 
weer plaats. Ondernemingen met 
een belangrijke economische func-
tie of ambitieuze startende onder-
nemingen met een sterk innoverend 
karakter maken kans om onderne-

ming van het jaar te worden. Op dit 
moment zijn de voorbereidingen in 
volle gang om op 26 maart 2015 de 
‘Onderneming van De Ronde Ve-
nen’ bekend te maken. Alle onder-
nemingen, klein, groot of net ge-
start kunnen meedingen naar de-
ze prijs, mits zij gevestigd zijn in De 
Ronde Venen. 

De jury
Tot 31 januari kunnen ondernemin-
gen worden opgegeven, daarna 
gaat de jury in beraad om op 6 fe-
bruari de genomineerden in de drie 
categorieën bekend te maken. Een 
zware taak, maar een leuke uitda-
ging. Vervolgens kan er drie weken 
lang gestemd worden op de 5 geno-

mineerden ondernemingen per ca-
tegorie. 
De 3 ondernemingen per catego-
rie met de meeste stemmen wor-
den vervolgens door de jury be-
zocht en beoordeeld. Tijdens een 
spectaculair event op donder-
dag 26 maart worden de winnaars 
bekendgemaakt. Vanaf 1 janua-

ri 2015 kun je jouw favoriete on-
derneming opgeven via de website 
www.ondernemingvandrv.nl. 
Hier staan ook de voorwaarden ver-
meld. Geef bij de aanmelding een 
korte motivatie waarom juist die on-
derneming deze prestigieuze on-
dernemersprijs verdient. Aanmel-
den kan tot 31 januari. 

Wie verdient de titel ‘Onderneming van De Ronde Venen’?

Mijdrecht - “De procedure rondom 
de kap van een boom aan Bozenho-
ven is juist verlopen.” Dat schrijven B 
en W in een informatienota aan de 
gemeenteraad. “De boom stond niet 
op de ‘lijst Waardevolle bomen 2014’. 
Aangezien het om een particuliere 
boom ging, was ook geen vergun-
ning nodig om de boom te kappen. 
Over de kap van de boom ontstond 
vorige week enige ophef. Buurtbe-
woners meenden dat de boom ten 
onrechte was gekapt. Op dezelfde 
plek zijn in het verleden bomen ver-
wijderd zonder dat daar gemeente-
lijke toestemming voor was gege-
ven. De betreffende boom aan Bo-
zenhoven stond op de oude waar-

devolle bomenlijst en op de con-
ceptlijst waardevolle bomen. Bij de 
ter inzage legging van de concept-
lijst heeft de eigenaar een zienswij-
ze ingediend. Naar aanleiding daar-
van is de boom opnieuw beoordeeld 
door een onafhankelijk bomendes-
kundige, conform het door de raad 
vastgestelde beleid. Op basis van 
die nieuwe beoordeling is de boom 
niet op de defi nitieve ‘Lijst waarde-
volle bomen 2014’ geplaatst. De-
ze lijst is op 25 november vastge-
steld door het college van B en W. 
“Aangezien de boom particulier be-
zit is, is ook geen vergunning no-
dig om de boom te mogen kappen. 
Voor het kappen van gemeentelijke 

bomen wordt wel altijd een vergun-
ning aangevraagd. Als deze wordt 
verleend, geldt ook een herplant-
plicht. Het afgelopen jaar zijn on-
geveer 400 bomen om verschillen-
de redenen verwijderd. Deze bo-
men worden zoveel mogelijk terug-
geplant op de plek waar de boom 
verwijderd is. Als dit niet mogelijk 
is, wordt er een geschikte locatie in 
de buurt gezocht”, aldus het colle-
ge. “En zo kunnen toch nog mooie 
waardevolle bomen ‘verdwijnen’, 
waardevolle bomenlijst of niet. Het 
is gewoon een wassen neus waar-
mee de raad en de bewoners zoet 
worden gehouden”, aldus de eerste 
reactie van de omwonenden.

Procedure rondom kap boom 
Bozenhoven juist verlopen

Mijdrecht – Morgen, woensdag 
31 december, kan iedereen die van 
heerlijke oliebollenbeignets, appel-
bollen, saucijzenbroodjes en -sta-
ven, Berlinerbollen, sneeuwbal en 
oliebollen gevuld met banketbak-
kersroom enz. houdt van ‘s mor-
gens 7.00 uur tot 16.30 uur terecht 
bij ‘The on the roadbus’ van bakker 
Westerbos. 

Deze bus zag Jan Westerbos op 
een beurs en hij dacht direct: ‘Dat 
is wat voor mij om oliebollen enz. te 
gaan verkopen’. Je kunt er niet om-
heen. De wagen ziet er prachtig uit 
en morgen, de 31ste, kunt u er te-
recht. Hij is te vinden op het Burge-
meester Haitsmaplein in Mijdrecht: 
op het parkeerterrein bij winkelcen-
trum De Lindeboom.

Heerlijke oliebollen bij ‘The on 
the roadbus’ bakker Westerbos

De Ronde Venen - Op woens-
dagavond 7 januari 2015 ontvan-
gen burgemeester en wethou-
ders u graag op de nieuwjaarsre-
ceptie van de gemeente De Ron-
de Venen.
De nieuwjaarsreceptie vindt 
plaats van 19.00 tot 20.30 uur in 
Sociaal Cultureel Centrum De 
Boei aan de Kerklaan 32 in Vin-
keveen. Om 20.30 uur staat bur-

gemeester Maarten Divendal met 
een aantal inwoners stil bij be-
langrijke zaken voor het komen-
de jaar. 
De receptie wordt ook dit jaar ge-
houden in combinatie met een 
kramenmarkt, waar Rondeveen-
se verenigingen, instellingen en 
instanties zichzelf en hun activi-
teiten presenteren. Deze kramen-
markt duurt tot 22.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie 
gemeente De Ronde Venen

Tractor 
brandt uit
Mijdrecht - Maandagmiddag 
22 december rond 15.30 uur is 
een tractor in brand gevlogen 
op het erf van een boerderij 
aan de Tweede Zijweg. Toen de 
brandweer arriveerde stond de 
tractor al volledig in de brand. 
In de wijk Hofl and hadden veel 
mensen last van de hevige 
rook. Door het snel uitrukken 
en ingrijpen van de brandweer 
Mijdrecht werd voorkomen dat 
de stal ook in vlammen opging. 
Er raakte niemand gewond.

Inzet politie 
Oud en Nieuw
De Ronde Venen - De politie 
in De Ronde Venen zet zich ook 
dit jaar weer in om samen met 
partners een bijdrage te leve-
ren aan een veilig en feestelijk 
verloop van de jaarwisseling. 
De politie is voldoende aanwe-
zig op straat om eventuele es-
calaties te voorkomen en da-
ders van strafbare feiten aan te 
houden. De politie is extra alert 
op vernielingen, brandstichting 
en geweldpleging tegen hulp-
verleners zoals brandweer, po-
litie en ambulancepersoneel.

Wat kunt u doen?
Bent u getuige van een vernie-
ling, brandstichting of een situ-
atie waarbij hulpverleners be-
laagd worden?
- Bel direct 1-1-2
- Probeer foto’s te maken van de 

dader(s). De foto’s en/of fi lmpjes 
voor de politie kunt u uploaden 
via�www.politie.nl/melden

- Meld u aan bij de politie als 
getuige

- Kent u de dader en wilt u liever 
anoniem blijven? Neem dan 
contact op met Meld Misdaad 
Anoniem via tel. (0800) 7000

Voor meer tips over wat u kunt 
doen voor meer veiligheid op 
straat, kijk op �www.nederland-
veilig.nl.

Patrick Loenen verlengt 
contract met Argon
Mijdrecht - Argon weet zich voor 
het seizoen 2015-2016 in ieder geval 
verzekerd van de steun van hoofd-
trainer Patrick Loenen. Over de sa-
menwerking in de eerste seizoens-
helft is de club erg tevreden. Loenen 
slaagde erin om met zijn team zowel 
de eerste periode titel als het win-
terkampioenschap binnen te halen. 
De club uit Mijdrecht voert met 32 
punten uit 13 wedstrijden de rang-
lijst aan en heeft een marge van 4 
punten op de naaste concurrent. 
Argon hoopt dat het team de goede 
vorm weet te behouden tot het ein-
de van het seizoen.
In vervolg op deze voor Patrick Loe-
nen en de club belangrijke over-
eenkomst zullen in alle geledin-
gen structurele afspraken gemaakt 
worden om op langere termijn het 
nieuwe seizoen op een verantwoor-
de manier in te gaan. Centraal en 
als rode draad bij de selectie staat 
de jeugdopleiding van Argon ga-
rant om spelers te laten doorgroeien 
naar het niveau dat haalbaar is en 
past bij de ambitie. Overeenkomstig 

het imago van Argon wil de club, zo-
lang de middelen dat toe laten, er-
uit halen wat erin zit. Patrick Loenen 
en zijn team worden voor de twee-
de seizoenshelft alle succes toe ge-
wenst. 
Foto: sportinbeeld.com

Mijdrecht - Dinsdagavond 6 Janu-
ari is er weer bingo bij toneelvereni-
ging O.K.K. 
Er zijn weer mooie prijzen te win-
nen met als hoofdprijs.. een ver-
rassing. U komt toch ook gezel-

lig een avondje bingo spelen? De 
bingo zal gehouden worden in het 
veenweidebad,Ontspanningsweg 1 
te Mijdrecht en start om 19.45 uur.
Loten zijn te koop voor 0,50 euro-
cent per lot.

Bingo bij toneelvereniging O.K.K.



Regio - Van woensdag 14 tot en 
met zondag 18 januari wordt in de 
Jaarbeurs in Utrecht de jubileu-
meditie gehouden van de populai-
re Vakantiebeurs.
Een grote overdekte speurtocht 
langs zon en zee, cultuur en na-
tuur, avontuur en actie, eenvoudig 
of exotisch vakantievieren.’ Onder 
het motto ‘Je zou zweren dat je er 
al was’ wordt meer dan ooit inge-
speeld op beleving, met doe-activi-
teiten en proeverijen. De beursbe-
zoekers hebben persoonlijk contact 
met aanbieders uit 160 landen. De 
twee gastlanden Curaçao en Span-
je worden extra in de spotlights ge-
plaatst. 

Ranger
Wat de komende 45ste editie van de 
Vakantiebeurs zo bijzonder maakt 
is de gerichte informatie van lokale 
vakantie experts uit wereldwijde be-
stemmingen. In de Afrikahal praat je 
met een ranger uit Zimbabwe, in de 
Azië hal met lokale exposanten uit 
Thailand over dat bijzondere plekje 
waar bijna niemand is geweest en 
in de gezellige Bierstube wanen de 
bezoekers zich al in Oostenrijk. Va-
kantie voorpret te kust en te keur. 
Moldavië, Roemenië en Litouwen 
zijn enkele nieuwe bestemmingen. 
Ook veel exclusieve aanbiedingen 
tijdens de beurs.

Jungle en Kooktheater
Heel spectaculair is de jungle die op 
de Vakantiebeurs wordt aangelegd 
en een stuk woestijn compleet met 
oase. Veel voorpret ook met de doe-
activiteiten, zoals duiken, yoga, gol-
fen, wandelen, fietsen, meditatie en 
een boulder wand om de klimvaar-
digheid alvast op peil te brengen.

Letterlijk voorproeven van bestem-
mingen kan in een mooi Kookthea-
ter, waar live wereldgerechten wor-
den bereid, of op een terras van het 
Zuid-Europese stadsplein met me-
diterrane gerechten op het menu. 
Door alle hallen loopt de Culinaire 
Route voor een kennismaking met 
traditionele gerechten uit zeven be-
stemmingen.

Oriëntatie eenvoudig 
Oriëntatie op de Vakantiebeurs is 
eenvoudig. De zes meest populai-
re typen vakanties van Nederlan-
ders staan overzichtelijk bij elkaar 
op pleinen.
Zo zijn liefhebbers van kamperen 
en camping aan het goede adres op 
het plein ‘Buiten’ en op de nabijge-
legen sfeervolle Camping by Night. 
Andere pleinen zijn ‘Ontdek’ (verre 
bestemmingen), ‘Actief’ (outdoor & 
sport), ‘Zien’ (steden & cultuur), ‘Sa-
men’ (familie & kinderen) en ‘Vaar’ 
(cruises & zeilen). Reisleiders en er-
varen medereizigers geven op de 
pleinen reisadvies en reistips uit 
eerste hand. 

Curaçao
Het bij vele Nederlanders bekende 
gastland Curaçao is enorm in trek. 
Vliegmaatschappijen hebben ko-
mend seizoen weer extra capaci-
teit gereserveerd. Toeristen vallen 
niet op te midden van 65 nationa-
liteiten en voelen zich thuis in de 
tropen. Curaçao is op de Vakantie-
beurs prominent van de partij op de 
Culinaire Route en beursbezoekers 
kunnen ook in het Caribbean Villa-
ge samen met een chef kok zelf tra-
ditionele gerechten klaarmaken en 
heerlijk voorproeven van deze zon-
zekere bestemming. 

Spanje
Gastland Spanje wijst op de door 
weinigen nog ontdekte schoon-
heid van het binnenland en op de 
vele mogelijkheden voor combina-
ties met stedenbezoek. Madrid bij-
voorbeeld is een ideale bestemming 
voor een citytrip om daarna rich-
ting bergen te gaan voor een ont-
dekkingstocht door de natuur. In 
Granada kun je ‘s ochtends skiën 
in de Sierra Nevada met de après-
ski aan het warme strand. In Spanje 
ook veel mogelijkheden voor shop-
ping. In Barcelona bijvoorbeeld in 
combinatie met een strandvakantie. 
De paella in alle regionale varian-
ten staat op de Vakantiebeurs cen-
traal bij de proeverijtjes van culinai-
re Spaanse geneugten.
Voor meer informatie, openingstij-
den en entree met korting: www.va-
kantiebeurs.nl
 
Kaarten
Heeft u zin om naar deze geweldi-
ge beurs toe te gaan? De Nieuwe 
Meerbode heeft een aantal kaarten 
voor u beschikbaar. Bel 0653847419. 
De eerste tien bellers krijgen 2 gra-
tis toegangskaarten. OP=OP
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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,Geometrielaan: Jonge cyperse poes van 6 maanden. 

Komt nooit buiten. Heet Puma.
- Uithoorn, PC Hooftlaan: Kip. Soort, rhode island red kriel.
- Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met een beet-

je crème. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé. 

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
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Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
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Advertentie-tarieven:
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Aanleveren van kopij:
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Redactie:
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druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
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Uitgave van:
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126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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 De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
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.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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.

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

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 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

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking 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 financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

Rond deze tijd begint in Kenia 
de hete periode. In de hoofdstad 
Nairobi valt dit nog wel mee, aan-
gezien de hoofdstad van Kenia op 
zo’n 1000 meter hoogte ligt. Maar 
aan de kust, waar North Coast 
Medical Traning College is ge-
vestigd, kan het goed warm wor-
den. Met temperaturen boven de 
dertig graden en een zeer hoge 
luchtvochtigheid, is het echt heet. 
Wellicht om deze reden heeft het 
Keniase onderwijs rond deze tijd 
de lange schoolvakantie. Van half 
november tot begin januari zijn 
de kinderen vrij. 

Ook de meeste studenten van 
North Coast Medical Traning Col-
lege hebben vakantie. Niet alle-
maal, want de stages in de kliniek 
gaan gewoon door. Voor Marian-
ne, de Nederlandse oprichter van 
de school, breekt er wel een rela-
tief rustige periode aan. Relatief, 
omdat deze periode wordt ge-
bruikt voor bouwprojecten op de 
campus. Zo zouden ze twee we-
ken geleden starten met het uit-
zetten van piketpaaltjes voor een 
gebouw om medewerkers en vrij-
willigers te huisvesten. Helaas lie-
pen ze de eerste dag vertraging 
op door iets waar je in Nederland 
in deze tijd niet aan zou den-
ken: een kolonie bijen had be-

sloten precies op de bouwplaats 
neer te strijken. De bijen maak-
te het werk voor de bouwvakkers 
onmogelijk. Pas na twee avonden 
van uitroken besloten de bijen el-
ders hun heil te zoeken en kon-
den de mannen aan het werk. In-
middels staan de paaltjes op hun 
plek en konden ook de bouwvak-
kers genieten van een welver-
diende kerst.

Net als in Nederland zijn de 
twee kerstdagen officiële feest-
dagen, waarin mensen hun fa-
milie opzoeken. Aangezien Ke-
nia 14 keer zo groot is als Neder-
land, de kwaliteit van de wegen 
te wensen overlaat en de meeste 
mensen geen auto hebben, ont-
staat er in deze periode een to-
tale overbelasting van het open-
baar vervoer. Mensen staan ein-
deloos in de rij, kaartjes moet je 
dagen te voren boeken en alle 
prijzen voor transport gaan om-
hoog. Maar wonder boven won-
der lijkt het ieder jaar weer mil-
joenen Kenianen te lukken op tijd 
bij hun familie te zijn. Marianne 
blijft met haar kinderen in Kenia, 
maar zal dit jaar ook kerst vieren 
met familie. Haar ouders zijn op 
bezoek en kunnen zo met eigen 
ogen zien wat hun dochter daarin 
een paar jaar heeft opgebouwd.

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert 
schoolprojecten in Ecuador, Guatamala, Kenia, Nepal, Sri Lanka 
en Tanzania. Daarmee investeren wij duurzaam in de genera-
tie van de toekomst. De komende periode zetten wij ons in voor 
een medisch onderwijscentrum in Kenia. Meer info op www.
sosderondevenen.nl.

Net als in Nederland vieren Kenianen kerst met lekker eten.

IVN Vogelexcursie naar 
de Loenderveense Plas
Regio - IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn start in 2015 met een vogel-
excursie naar een bijzonder stuk 
natuur bij Loenen aan de Vecht: de 
Waterleidingplas, een afgescheiden 
deel van de Loenderveense Plas.
Het gebied wordt beheerd door Wa-
ternet, die hier drinkwater voor de 
regio Amsterdam en ’t Gooi voor-
zuivert. Een boswachter van Water-
net, die zelf ook IVN-natuurgids is, 
zal voor deze gelegenheid het hek 
openen en de groep rondleiden 
langs de mooiste plekjes. In dit af-
gesloten gebied worden regelmatig 
excursies gehouden, maar verder 
komen er weinig mensen. Die rust 
wordt zeer gewaardeerd door de 
bijzondere vogels die hier voorko-
men. In de broedtijd zijn dat o.a. de 
purperreiger en zwarte stern. Deze 
vogels zitten nu in Afrika, maar hun 
plaats wordt ingenomen door talrij-
ke wintervogels. Naast de gebruike-
lijke watervogels is de kans groot op 
krooneenden, brilduikers, prachtig 
gekleurde zaagbekken en fraai ge-
tekende nonnetjes. Er kan zo maar 
een ijsvogel langs flitsen of een vis-

arend overvliegen en misschien laat 
de schuwe waterral zich zien of ho-
ren. In de begroeiing langs het pad 
over de ringdijk wemelt het soms 
van de kleine zangvogels waaron-
der staartmezen en sijzen, die zich 
tegoed doen aan de zaadjes in de 
elzenproppen. Deze IVN-excursie 
is voor iedereen gratis toegankelijk 
en aanmelden is niet nodig. Neem 
zelf wat te drinken mee en zorg voor 
passende kleding en stevig schoei-
sel of laarzen. Een kijker is natuur-
lijk erg prettig en er zijn meestal 
wel enkele telescopen waardoor u 
af en toe een blik kunt werpen. Da-
tum: zaterdag 3 januari 2015. Ver-
zamelen: parkeerplaats bij de Nieu-
we Begraafplaats aan de Ir. Ensche-
deweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30 
uur per auto, meerijden is moge-
lijk. Terug: rond 12:00 uur. Als bij erg 
slecht weer de excursie wordt af-
gelast staat dat om ca. 7:30 uur op 
de website:  http://www.ivn.nl/afde-
ling/de-ronde-venen-uithoorn. Daar 
vindt u nog veel meer over alle IVN-
activiteiten. Informatie: Bert Verwe-
ij, tel.: 0297-565104 of 06-44282479.

Leerlingen van Kunst 
Rond de Venen
De Ronde Venen - Op dinsdag-
middag 23 december verzorgden 
leerlingen van Kunst Rond de Ve-
nen een speciaal kerstoptreden voor 
mensen van de dagopvang van Ma-
ria-Oord in Vinkeveen. Er werd zeer 
aandachtig gekeken en geluisterd 
naar het keyboard optreden, dwars-
fluitisten, dansers en beginnende 
acteurs. Mensen genoten zichtbaar 

en er werd mee gezongen met de 
bekende nummers ‘Jingle Bells’ en 
‘We wish you a Merry Christmas’. 
Voor de leerlingen van Kunst Rond 
de Venen was het een bijzondere er-
varing. Dit was het tweede specia-
le kerstconcert, op maandag 15 de-
cember traden de leerlingen ook op 
voor zo’n honderd ouderen in het 
Oude Parochiehuis.

Gastlanden Spanje en Curaçao
Reisadvies en persoonlijke tips over wereld-
wijde bestemmingen op Vakantiebeurs
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februari maart

 De gemeente biedt het voormalige Stationsgebouw langs de 
Rondweg te koop aan.

 Op de plek waar nu nog het oude schoolgebouw van Poldertrots 
staat in Waverveen, worden binnenkort vijf woningen gebouwd.

 Bij de plaatselijke C1000 in Wilnis heeft Major Apotheken uit 
Mijdrecht een Medicijn uitgifte automaat geplaatst. In Wilnis wo-
nende klanten van deze Mijdrechtse apotheek kunnen nu met be-
hulp van een speciale code hun medicijnen daar afhalen en hoe-
ven dus de trip naar Mijdrecht niet te maken.

 Ondernemers uit het centrum van Mijdrecht willen dat Hoogvliet 
Beheer het oude Molenhof zo snel mogelijk sloopt en nieuwbouw 
voor een winkelcentrum pleegt. Dit wordt nu nog tegengehouden 
door slechts vier bewoners die tegen het plan zijn.

 Café Het Rechthuis is uitgeroepen tot de Top Horecazaak 2013 
van de regio.

 Er wordt gewerkt aan de oprichting van een AED Reanimatie team 
voor De Ronde Venen.

 Een tevredenheidsonderzoek over het Veenweidebad wijst uit dat 
het zwembad bij bewoners niet datgene is wat zij graag hadden 
willen zien.

 Museum De Ronde Venen ontvangt het keurmerk ‘Geregistreerd 
museum’.

 De vorig jaar gerooide iepen langs de N212 zijn inmiddels vervan-
gen door een nieuwe aanplant van ruim 120 zomereiken.

 Er zijn weer miljoenen gemeenschapsgeld nodig voor de uitvoe-
ring van een aantal projecten en voorzieningen in de gemeente en 
de regio. Daarvoor draait de belastingbetaler weer op. Door een 
goed fi nancieel beleid de afgelopen tijd was de gemeente weer 
aardig op orde. Maar men dreigt nu weer opnieuw in de negatieve 
spiraal terecht te komen.

 Oprichter van de politieke partij Ronde Venen Belang, Jacques 
Dekker, stapt uit de partij en gaat als eenmansfractie verder tot 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna verlaat hij de politiek. 

 Eind van dit jaar wordt er een rotonde aangelegd op de kruising 
Pastoor Kannelaan/N212 ter hoogte van de Algemene Begraaf-
plaats. Dit hebben gemeente De Ronde Venen en de Provincie 
Utrecht besloten.

 De provincie laat weten dat de opening van de aquaduct bij Am-
stelhoek niet voor maart zal plaatsvinden.

 Kringkoop Mijdrecht is de winnaar geworden van de MVO-prijs 
2014.

 Het defi nitieve ontwerp voor de inrichting van de Wilnisse Boven-
landen zijn onlangs gepresenteerd. Ook het natuurondernemer-
schap krijgt een plaats in dit geheel.

 De Loenerslootsebrug in de N201 over het Amsterdam-Rijnkanaal 
wordt deze zomer vervangen door een nieuwe brug.

 Politieke partij Ronde Venen belang maakt haar kandidaten van 
de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart be-
kend.

 Er wordt in de maand mei weer een Beursvloer georganiseerd in 
De Ronde Venen.

 CSW krijgt een kunstgrasveld, voor SV Argon wordt het nader be-
keken.

 De Provincie gaat een tijdelijk fi etspad aanleggen langs de N201 
op de plaats waar een parallelweg in aanbouw is.

 De verkeerssituatie in het centrum van Mijdrecht wordt als een 
knellend probleem ervaren bij de realisatie van het project Molen-
hof.

 De gemeente wil een verantwoord alcoholbeleid voeren samen 
met de sportverenigingen.

 De contouren van de nieuwe verbindingsweg tussen de Mijdrecht-
se Zuwe (N201) en de Ringdijk 2e Bedijking in Amstelhoek zijn al 
zichtbaar.

 Er is een veilige parkeerplaats geregeld voor de Jongerenbus.
 De gemeente en woningcorporatie GroenWest bestendigen hun 

samenwerking met de ondertekening van een samenwerkings-
overeenkomst.

 Het CDA is voorstander van een landijsbaan voor ijsclub Nooit 
Gedacht in het Speelwoud in Wilnis achter de brandweerkazerne.

 Café Het Rechthuis in Mijdrecht gaat intern uitbreiden met een 
stukje ‘eetcafé’.

 In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen worden 
er op verscheidene locaties in de gemeente verkiezingsdebatten 
georganiseerd.

 Museum De Ronde Venen en de organisatie ‘Hunnie’ gaan inten-
sief samenwerken en hebben daartoe een overeenkomst gete-
kend.

 De Prinses Irenebrug in de N201 bij Uithoorn en de plannen over 
de herinrichting van het Amstelplein waren onderwerp van ge-
sprek tijdens een vergadering bij de provinciale Staten van Noord-
Holland.

 De VVD presenteert het tienpuntenplan aan de kiezers van De 
Ronde Venen.

 De gemeente zet de samenwerking met Wecycle voort. Wecycle 
zamelt alle afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen in 
en laat die recyclen.

 De Wilnisse Bovenlanden wordt omgewerkt tot natuurgebied.
 Het project Molenhof in het centrum van Mijdrecht is weer on-

derwerp van discussie. Er moet gekozen worden voor het voort-
bestaan van de middenstand, of er wordt gehoor gegeven aan de 
bezwaren van de omwonenden.

 Boots apotheken uit Vinkeveen opent een afhaalpost bij Service-
punt Wilnis.

 De openstelling van het aquaduct bij Amstelhoek is opnieuw uit-
gesteld tot 15 mei.

 De gemeenteraad kiest er unaniem voor dat project Molenhof 
verder ontwikkeld mag worden.

 Een persbericht van de gemeente aan bewoners van De Kom en 
Nieuw Avondlicht heeft voor veel onrust en onbegrip gezorgd om-
dat gesuggereerd werd dat de bewoners moeten verhuizen het-
geen (nog) niet waar is.

 Nieuwe natuurontwikkeling in de Wilnisse Bovenlanden duurt 6 
tot 18 jaar.

 In het Kieskompas bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt tot 
verbazing van de directie van het VLC vraag gesteld of het school-
gebouw in Vinkeveen open moet blijven... Vanwege de dalende in-
stroom in het basisonderwijs zal op termijn het voortgezet onder-
wijs daar ook last van hebben. Wordt dan die locatie overbodig? 
Het lijkt er vooralsnog niet op.

 De gemeentelijke fi nanciën in De Ronde Venen zijn op orde en in 
staat om fi nanciële tegenvallers op te kunnen vangen.

 Vrijwilliger van het jaar 2013 is Bert Schaap uit De Hoef geworden. 
Vereniging Spaar het Gein uit Abcoude werd Vrijwilligersorgani-
satie van het jaar 2013.

 De heer Arie van Bergen uit Wilnis treedt op als ‘verkenner’ om te 
zien welke politieke partijen er na de gemeenteraadsverkiezingen 
een coalitie met elkaar zouden kunnen aangaan.

 Het bekende Café Het Rechthuis in Mijdrecht is na een verbou-
wing heropend en gaat verder onder de naam ‘Het Rechthuis, 
eten en drinken’.

 Van Schie uit Mijdrecht bouwt een nieuw spuigemaal in De Hoef 
naast de Pondskoekersluis. Het spuigemaal gaat in werking zodra 
wateroverlast dreigt in de polders Tweede en derde bedijking rond 
Mijdrecht.

 De infolijn is al vijftien jaar de vraagbaak als het gaat om dieren in 
de regio De Ronde Venen en Uithoorn.

 De Nieuwe Meerbode brengt breeduit in beeld de zetelverdeling 
van de politieke partijen na de gemeenteraadsverkiezingen en 
stelt de nieuwe raadsleden voor in de fracties.

januari
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april mei juni
 De Ronde Venen neemt afscheid van 11 raadsleden. Volgens 

burgemeester Maarten Divendal is Jacques Dekker één van de 
grondlegger van de locale politiek Hij is de oprichter van Ronde 
Venen Belang.

 De nieuwe gemeenteraad in De Ronde Venen is offi ciële geïnstal-
leerd. Burgemeester Maarten Divendal geeft als goede raad mee 
‘zorg dat u plezier houdt in uw raadswerk’.

 HSV’69 uit De Hoef is winnaar geworden van de eerste project-
ronde van de Klaas-Jan Huntelaar Foundation. Daarmee is 18.750 
euro binnengehaald!

 Het college wil een eind maken aan de wildgroei van reclamebor-
den rond lantaarnpalen.

 Destijds is veel asbestafval vermalen in de grond van de polder 
Wilnisse Bovenlanden.

 CDA, D66 en RVB gaan praten over coalitievorming.
 Honderden inwoners nemen actief deel aan het project ‘Goud in 

je wijk’. 

 Wilnis Klopt houdt een enquête onder de inwoners welke winkel-
mogelijkheden zij zien en hoe zij de winkelstraat in de dorpskern 
dan moet worden ingericht.

 Het museumbestuur van Museum De Ronde Venen heeft bij de 
gemeente een nieuw toekomstplan ingediend.

 Op de locatie waar de nieuwe woonwijk Westerheul IV moet ver-
rijzen in Vinkeveen is maanden na het slaan van de eerste paal 
nog altijd geen bouwactiviteit. Vindt het project nog wel door-
gang?

 Het evenement ‘Kom in de kas’ trekt weer duizenden bezoekers in 
de regio.

 Tumult bij de coalitiepartijen in De Ronde Venen. D66 stopt per di-
rect coalitiebesprekingen met het CDA en RVB.

 De Oranjeverenigingen hebben weer een prachtig programma 
voor Koningsdag op de plank liggen. Er is voor jong en oud wat 
wils.

 Is de grondprijs van 500 euro per vierkante meter het breekpunt 
voor nieuwe bewoners in Westerheul IV?

 Er komt een nieuwe faunapassage in de Veldwetering van 7 meter 
breed onder de N212. Die gaat de huidige duiker van 3 m vervan-
gen. Het zoveelste geldverslindende project van de Provincie wat 
geen enkel nut heeft.

 Het CDA voert besprekingen met RVB, CU/SGP en PvdA/Groen-
Links voor een nieuwe coalitie.

 De aanleg van de rotonde op de kruising N212/Pastoor Kannel-
aan staat al gepland medio juli dit jaar.

 Verkeerd beleid zorgt voor een anticlimax rond de verhuur/ver-
koop va woningen aan de Wethouder van Damlaan in Wilnis. Die 
moesten worden afgebroken omdat jaren geleden was besloten 
dat er op die plaats een nieuwe weg naar de wijk Marickenzijde 
moest komen. Dat is later allemaal niet doorgegaan. Een en ander 
heeft de gemeente inmiddels tonnen geld gekost.

 De Provincie Utrecht heeft besloten niet meer mee te betalen aan 
de onderhoud van de legakkers in de Vinkeveense Plassen. Dat 
is een streep door de rekening waardoor de uittredingsovereen-
komst met de gemeente Amsterdam voor een afkoopbedrag op 
losse schroeven komt te staan.

 Er zijn zes plannen ingediend voor de aankoop en invulling van de 
Stationslocatie in Mijdrecht.

 Gesprekken over vorming van een coalitie in De Ronde Venen tus-
sen CDA, RVB, PvdA/GL/LS en CU/SGP verlopen voortvarend.

 Volgens wethouder David Moolenburgh wordt de vertraging in de 
bouw van Westerheul IV veroorzaakt door een veranderde woon-
behoefte waarop de deelnemende partijen eerst willen inspelen 
en dat kost tijd (en geld).

 De Ronde Venen heeft een nieuw college van B&W. De wethou-
ders zijn Erika Spil (PvdA/GL/LS), Anco Goldhoorn (RVB), David 
Moolenburgh (CDA) en Aldrik Dijkstra (CU/SGP). Burgemeester 
is Maarten Divendal.

 De gemeente verliest de rechtszaak over het terugvorderen van 
geld van het hoogheemraadschap inzake de kosten van de dijk-
verschuiving in 2003.

 Op 15 mei wordt het laatste stukje van de N201 met het aquaduct 
in Amstelhoek offi cieel door minister Melanie Schulz van Haegen 
en Gedeputeerde Elisabeth Post geopend en in gebruik gesteld. 
Het is het eerste aquaduct in Nederland dat twee provincies met 
elkaar verbindt.

 Het landbouwverkeer mag geen gebruik maken van het aquaduct 
onder de Amstel in de N201.

 De gemeente maakt afspraken met Projectontwikkelaar en bouw-
bedrijf Verwelius voor de start van woningbouw op de gronden 
van Marickenzijde in Wilnis.

 Het Hofpoort Ziekenhuis heeft geen toekomst meer. Er is een fu-
sie op komt met het nieuwe St. Antonius ziekenhuis in Leidsche 
Rijn. Naar verluid wordt eind 2017 het ziekenhuis gesloten waarna 
het uitsluitend zal worden gebruikt als polikliniek.

 De Provincie Noord-Holland is het overleg over de Irenebrug en 
de toekomst van het landbouwverkeer meer dan zat. Volgens haar 
moet de gemeente Uithoorn het probleem zelf maar oplossen.

 Sinds de omgelegde N201 in gebruik is genomen blijkt het een 
stuk rustiger te zijn op de N196 in Uithoorn. 

 Er zijn vergaande plannen gepresenteerd voor de nieuwbouwwijk 
Marickenzijde in Wilnis. Bouwbedrijf Verwelius realiseert daar bij-
na 500 woningen in verschillende variëteiten vanaf 2015. Het to-
tale project moet in 2010 klaar zijn.

 Op de nieuwe rotonde in Mijdrecht is een kunstwerk geplaatst. 
Het ijzeren kunstwerk, dat 30.000 euro heeft gekost, moet de een-
heid in De Ronde Venen van de acht kernen benadrukken.

 De gemeenteraad gaat met tegenzin akkoord met de begroting 
van de ODRU. De VVD heeft met wethouder Anco Goldhoorn een 
verschil van mening over de overeenkomsten die er tussen de 
ODRU en de gemeente zijn gesloten.

 De St. Maartenskliniek blijft misschien toch als een zelfstandige 
eenheid functioneren in Woerden. Begin 2015 wordt daar meer 
over bekend.

 De N201 wordt bij Loenersloot eind juni twee weken voor alle ver-
keer afgesloten in verband met de plaatsing van een nieuwe brug 
over het Amsterdam-Rijnkanaal.

 Om De Ronde Venen en met name Vinkeveen weer op de toeris-
tische kaart te zetten zijn er op het terrein van Vinkeveen Haven 
een Toeristisch Informatiepunt (TIP) en een Toeristisch Overstap-
punt geopend en in gebruik genomen.

 Het ziet er naar uit dat de omgelegde N201 met het aquaduct 
geen garantie is voor een betere doorstroming van het verkeer. 
Als er een calamiteit is op de A2, A4 of A9, loopt het verkeer op de 
N201 volledig vast. 

 Meester en directeur Jaap Blenk van de PC basisschool Prinses 
Beatrix in Wilnis gaat eind van deze maand met pensioen. Hij is 
dan 43 jaar in het onderwijs werkzaam geweest.

 De renovatie van het woonwagenkamp aan het Molenlang stag-
neert omdat een familie vooralsnog weigert medewerking te ver-
lenen.

 Stichting Koopcentrum Mijdrecht ontvangt derde ster Keurmerk 
Veilig Ondernemen.

 De traditionele ‘haringhapparty’ in Mijdrecht die voor de 13e keer 
is gehouden, heeft 6.000 euro opgebracht voor een goed doel. Dit 
keer voor het Johannes Hospitium in Wilnis.
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juli augustus september
 Zideris Mijdrecht heeft nog altijd geen betaalbare ruimte van de 

gemeente aangeboden gekregen om cliënten een zinvolle dagbe-
steding te kunnen geven.

 Brandweermannen Hans Rensink en Cees van Vliet hebben een 
Koninklijke Onderscheiding gekregen. Zij werden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 Omwonenden van Botshol protesteren tegen het voornemen van 
het Museum De Ronde Venen die zich in de Zwarte Schuur in het 
natuurgebied Botshol wil vestigen met de veensteker er naast, in-
clusief horeca en een aanlegsteiger.

 De vervanging van de Loenerslootsebrug gebeurt in een week-
end, waardoor de N201 twee weken afgesloten is voor alle (ge-
motoriseerde) verkeer. Dat heeft een enorme impact op de door-
stroming en omleidingen in de regio.

 Zorgcentrum Nieuw-Avondlicht is ontruimd en wordt klaarge-
maakt voor de sloop. Na 62 jaar trouwe dienst voldoet het niet 
meer aan de eisen des tijds. Na te zijn gesloopt komt er een nieuw 
gebouw voor patiënten met langdurige zorg.

 De Nieuwe Meerbode heeft weer een fantastische bijlage in de 
vorm van een Tourspecial in het kader van de Tour De France 
2014. Er zijn voor deelnemers aan de prijsvraag weer prachtige 
prijzen te winnen.

 De kruisingen in de N201 bij de Tienboerenweg en met name die 
bij Hofl and in Mijdrecht zijn ‘medeschuldig’ aan de fi levorming op 
de N201 tijdens calamiteiten op de rijkswegen A9 en A2. Het ver-
keer kan op deze kruispunten onvoldoende doorstromen.

 Er zijn vervolgwerkzaamheden gestart bij Fort Amstelhoek voor de 
aanleg van de nieuwe rotonde in de Ringdijk 2e Bedijking achter 
het Esso tankstation.

 Het voormalige schoolgebouw De Poldertrots in Waverveen staat 
te koop.

 De Provincie legt in de N212 ter hoogte van de Veldwetering een 
(omstreden) nieuwe faunapassage aan van 7 m breed. Daardoor 
wordt de N212 gedurende een week van 28 juli tot 6 augustus 
voor alle verkeer afgesloten.

 De gemeente opent een condoleanceregister voor de slachtof-
fers van vlucht MH17. Het passagiersvliegtuig werd boven Oost-
Oekraïne als gevolg van oorlogshandelingen neergeschoten 
waarbij 192 Nederlandse inzittenden om het leven kwamen.

 De criminaliteit in De Ronde Venen is in de eerste helft van dit jaar 
aanmerkelijk gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar.

 De Radiomarathon in studio RTV Ronde Venen heeft 400 euro 
voor de Voedselbank opgeleverd.

 Bacterievuur treft bomen in Wickelhofpark. Daardoor zullen een 
aantal bomen en struiken worden gerooid en kort gesnoeid wor-
den.

 De St. Maartenskliniek, gevestigd in Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te 
Woerden, heeft in het gezondheidscentrum De Ronde Venen een 
reumapoli geopend.

 Het ziet er naar uit dat stichting 2BE – die het Eet & Drinklokaal 
aan de Rondweg exploiteert - ophoudt te bestaan. 

 Door enorme regenval in de regio is er veel wateroverlast ont-
staan in en buiten de woonkernen.

 Op de Vinkeveense Plassen zijn bij een aanvaring tussen een 
speedboot en een sloep twee doden gevallen. De speedboot raas-
de laat in de avond bij donker over de sloep heen.

 Een autobekrasser die sinds juli op bepaalde plaatsen in Vinke-
veen auto’s bekraste, is opgepakt, maar werd op een later tijdstip 
(door gebrek aan overtuigend bewijs?) weer vrijgelaten.

 In Wilnis gaat het Wilnis Festival voor de dertigste keer van start.
 De zomervakantie 2014 wordt afgesloten met de traditionele Va-

kantiespeelweek in Vinkeveen.

 De politie in De Ronde Venen krijgt een nieuw kantoor. In decem-
ber verhuist men van de huidige locatie aan de Anselmusstraat 
naar het voormalige kantoorgebouw van Flynth aan Bozenhoven.

 De scholen zijn weer begonnen. Er is een campagne opgestart om 
kinderen op de fi ets veilig aan het verkeer te laten deelnemen.

 De Nostalgie, dagopvang voor mensen met dementie of eenza-
me ouderen, heeft bij Omroep Max een elektrische duofi ets in de 
wacht gesleept ter waarde van 7000 euro!

 Supermarkt Boni in winkelcentrum De Lindeboom wil graag uit-
breiden.

 De C1000 aan de Molmlaan in Wilnis wordt een Jumbo super.

 Er gaat veel veranderen in de zorg en dat veroorzaakt veel onrust 
onder de inwoners. Maar de gemeente zorgt waar het kan.

 Het college van B&W gaat vergaderen bij ondernemers en bewo-
ners.

 Biljartfederatie De Ronde Venen bestaat 30 jaar.
 Bewoners van De Kom willen hun appartementen complex leef-

baar houden.

 De Vinkeveners Auwert Dekker en Rien Jongerden, vrijwilligers 
van het Cursusproject De Ronde venen, krijgen een Koninklijke 
onderscheiding en zijn benoemd tot lid in ed Orde van Oranje 
Nassau.

 De stichting Cursusproject De Ronde Venen viert zijn 40-jarige 
bestaan.

 Er is een tweede grote schoonmaakactie van de Vinkeveense 
Plassen. Bij de actie van vorig jaar werd 10.000 kg vuil verzameld.

 Er wordt een oproep aan de consument gedaan vooral zoveel mo-
gelijk boodschappen te doen en te winkelen in de eigen woonker-
nen. Doel: het winkelbestand op peil te houden en het centrum 
van de dorpen voor verpaupering te behoeden.

 De Provincie deelt mee dat de Prinses Irenebrug in februari 2015 
een grote onderhoudsbeurt krijgt i.p.v in het laatste kwartaal van 
dit jaar.

 De eerste ‘zettingslaag’ zand op de bouwlocatie Marickenzijde in 
Wilnis is aangebracht. Er zullen nog drie lagen volgen.

 De Commissaris van de Koning, Willibrord van Beek, brengt een 
werkbezoek aan De Ronde Venen.

 De eerste gemeentelijke begroting voor 2015 van het nieuwe col-
lege en raad kenmerkt zich meteen door verhoging van de OZB. 
Geen wonder, de VVD is geen coalitiepartner!

 Het college zet in op een sluitende begroting, goed georganiseer-
de zorg en een gemeente waar het goed wonen, werken en leven 
is.

 De Historische Vereniging De Proosdijlanden bestaat 30 jaar.
 In het laatste weekend van september wordt er weer een gro-

te schoonmaakactie gehouden om de Vinkeveense Plassen van 
zwerfvuil te ontdoen.

 De Open Dag van de brandweer in Mijdrecht was weer een groot 
succes en trok veel belangstelling.
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De Ronde Venen

JAAROVERZICHT 2014
oktober november december
 De aanleg van de rotonde op de kruising van de provincialeweg 

N212 en de Pastoor Kannelaan gaat van start.

 Het rijk stelt extra geld beschikbaar aan gemeenten voor huishou-
delijke hulp.

 Bij de jaarlijkse grote schoonmaakactie in de Vinkeveense plassen 
is zevenduizend kilogram vuil opgehaald en verzameld.

 Tineke Markus-de Kwaadsteniet uit Wilnis is benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau door haar niet afl atende werk bij de 
vereniging Crohn en Colitis Ulcerosa Nederland.

 De Karwei Bouwmarkt in Mijdrecht kreeg een boete van 5.000 eu-
ro omdat het bedrijf op zondag open was waarvoor geen vergun-
ning is afgegeven. De directie heeft aangekondigd elke zondag 
open te gaan, boete of geen boete!

 Er is veel commotie over de zondagopening in De Ronde Venen.
 Per 1 januari 2015 zijn er 14 nieuwe verkeersborden bijgekomen 

in Nederland die dus ook gelden voor de regio.
 In Wilnis is op de Molmlaan onder veel belangstelling de nieuwe 

Jumbo supermarkt geopend. Die is in de plaats gekomen van de 
C1000 welke er jaren was gevestigd.

 Zondag 12 oktober was het koopzondag in De Ronde Venen waar 
in sommige woonkernen (Mijdrecht) een beperkt aantal winkels 
open was. Vanwege het fraaie najaarsweer was het gezellig druk 
op straat. Er was vanaf de Passage tot de Kerkvaart een rode loper 
uitgerold waarop door winkeliers kleding van alle leeftijden werd 
geshowd.

 Er is door de provincie een aangepast planning gelanceerd voor 
de werkzaamheden aan de rotonde op de N212. De aannemer 
heeft veel last van te veel water in de ondergrond wat eerst weg-
gemalen moet worden alvorens met de analeg van de rotonde kan 
worden begonnen.

 SV Hertha in Vinkeveen gaat haar clubhuis volop renoveren terwijl 
tevens nieuwbouw zal worden gepleegd.

 De gemeente De Ronde Venen zegt klaar te zijn voor de nieuwe 
zorgtaken die vanaf januari 2015 door haar worden uitgevoerd.

 Er is een ontwerp gepresenteerd van het nieuwe verpleeghuis 
Zonnehof Mijdrecht dat op de plaats van het voormalige Nieuw 
Avondlicht zal worden gebouwd.

 Nieuwe zorgregels en bezuinigingen zijn een drama voor de ge-
handicapte.

 De meeste winkeliers in De Ronde Venen willen zelf hun ope-
ningstijden bepalen. Maar de zondagsopening is niet voor alle on-
dernemers vanzelfsprekend.

 De VVD wil geen ‘villa-subsidie’ voor de duurzaamheid in Wester-
heul IV. Het geld dat vrijkomt vanwege het niet doorgaan van de 
WKO moet teruggestort worden in de algemene reserve.

 Een gezin in Wilnis wint in het kader van de ‘nieuwe graanoogst’ 
met daaraan verbonden een landelijke prijsvraag, een jaar lang 
gratis brood. Te verzorgen door Ambachtsbakker De Kruijf.

 De nieuwe rotonde in Wilnis op de kruising N212/Pastoor Kanne-
laan is in gebruik genomen.

 De gemeente De Ronde Venen wil een volgende stap zetten in 
een ambtelijke samenwerking met de gemeenten Uithoorn, Die-
men en Ouder-Amstel.

 Er dreigt uitstel van de overdracht van het stuk N196 tussen de 
Irenebrug en de Laan van Meerwijk. De gemeente De Ronde Ve-
nen is het niet eens met het autoluw maken van het dorpscentrum 
en kan via een gerechtelijke procedure de ontheffi ngsprocedure 
tegenhouden.

 De gemeenteraad zegt tijdens de begrotingsraad ‘nee’ tegen ver-
hoging van de onroerendzaakbelasting (OZB).

 Gelet op de reacties op de al dan niet zondagsopening en het al 
dan niet de vrije hand laten aan ondernemers dat zij hun ope-
ningstijden zelf mogen bepalen, is het nog voortdurend onder-
werp van gesprek bij de inwoners van De Ronde Venen.

 De meerderheid van de raad staat niet te juichen voor een DUO+ 
gemeente.

 Winkeliers en gemeente slaan de handen ineen om het koopcen-
trum van Mijdreecht aantrekkelijker te maken.

 De intocht van Sint Nicolaas in De Ronde Venen was weer een 
fantastisch kinderfeest.

 De Ronde Venen gaat deelnemen aan de Omgevingsraad Schip-
hol.

 De Nieuwe Meerbode heeft haar website geheel vernieuwd en 
uitgebreid.

 Langs de N201 is het nieuwe fi etspad vanaf de Veenweg tot de 
Hoofdweg in gebruik genomen. Het is een parallelweg bedoeld 
voor langzaam- en landbouwverkeer.

 Aannemer Jos Scholman uit Nieuwegein voert saneringswerk-
zaamheden uit aan de Mijdrechtse Dwarsweg nabij de rotonde 
met de N212. Doel is het daarna realiseren van een carpoolplaats 
voor 15 auto’s. 

 Lifestyle Centre De Ronde Venen heeft formeel haar deuren ge-
opend aan de Communicatieweg in Mijdrecht. Doel is het presen-
teren van een compleet aanbod op het gebied van voeding, een 
gezonde en actieve levensstijl en beweging. Geschikt voor jong en 
oud.

 De Rondeveense inwoner Joanne Kellerman, oud-directeur van 
DNB, is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nas-
sau.

 In januari komend jaar start de verbouwing van winkelcentrum 
Zuiderwaard in Vinkeveen.

 Is er toch nog hoop voor het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis dat die 
meer geneeskundige zorg zal kunnen blijven bieden dan uitslui-
tend te fungeren als een polikliniek? De Cliëntenraad van het zie-
kenhuis heeft via de rechter afgedwongen dat zij een stem krijgt 
in het toekomstig functioneren van het Hofpoort Ziekenhuis na de 
fusie met het St. Antonius.

 De gemeenteraad van De Ronde Venen stemt vooralsnog niet 
in met de aansluiting bij de DUO+ samenwerking tussen de ge-
meenten Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn en (mogelijk) De Ron-
de Venen.

 De aansluiting van de Mijdrechtse Zuwe (voormalige stuk N201) 
op de Ringdijk 2e Bedijking bij Amstelhoek krijgt al aardig vorm. 
Het tracé is al duidelijk zichtbaar door de zandlaag voor de zetting 
van de grond.

 Er zijn veel zienswijzen (bezwaarschriften) bij de gemeente Uit-
hoorn binnengekomen op de plannen om het stuk N196 tussen 
de irenebrug en de Laan van Meerwijk ‘te onttrekken’ aan het 
doorgaande verkeer. Uithoorn wil het centrum autovrij maken en 
dat stuit op veel weerstand.

 De vraag doet de rond wat er moet gebeuren op de plaats van de 
failliete De Meijert? Behouden en een maatschappelijk bestem-
ming geven of afbreken en er woningbouw plegen?

 De gemeente De Ronde Venen ontvangt van het Rijk 423.000 euro 
voor het behoud van banen in de zorg. Te verdelen over 2015 en 
2016.

 Het uitwerkingsplan Marickenzijde ligt voor belangstellenden ter 
inzage. Met de verkoop van woningen in de nieuw te bouwen 
woonwijk wordt komend jaar door Projectontwikkelaar Verwelius 
gestart.

 Net als de Cliëntenraad wil de Raad van Bestuur van het Zuwe 
Hofpoort Ziekenhuis dat bewoners uit de regio in de toekomst bij 
het ziekenhuis in Woerden terecht kunnen. Dit onder de slogan 
‘Goede zorg dichtbij is het uitgangspunt’.
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Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Cursusmarkt in de Boei
Vinkeveen - Op 16 januari 2015 is 
het weer zover. Het Cursusproject 
De Ronde Venen organiseert dan 
de presentatie van het voorjaars-
programma op de cursusmarkt van 
19.30 uur tot 21.00 uur in De Boei in 
Vinkeveen. Op de markt kunt u in-
schrijven op de cursus(sen) van uw 
keuze. Er zijn veel docenten aanwe-
zig om u te informeren over de cur-
sus die zij gaan geven.
Er zal maar één toegangsdeur naar 
de Boei open zijn, nl. die aan de 
kant van de parkeerplaats. Op ver-
zoek van velen worden ook weer 
nummertjes uitgereikt bij binnen-
komst in De Boei, zodat, als later de 
deuren van de grote zaal opengaan 
en het inschrijven begint, wordt vol-
daan aan het principe “wie het eerst 
komt, het eerst maalt.”

56 cursussen
Het programma omvat deze keer 
56 cursussen, lezingen en work-

shops op het gebied van talen, cre-
ativiteit, spiritualiteit, sport en bewe-
gen maar ook leuke wandelingen en 
rondleidingen en bijvoorbeeld een 
workshop feestelijke broden bak-
ken, een basiscursus wijn proeven, 
een bezoek aan een imkerij en nog 
veel meer.
Wij hopen dat er iets van uw inte-
resse bijzit. Op de website http://
www.cursusproject.nl/rondevenen.
htm vindt u alle informatie over de 
aangeboden cursussen en over de 
manier van inschrijven.
De cursusmarkt is de eerste moge-
lijkheid om in te schrijven . Na de 
markt kunt u ook inschrijven bij de 
vestigingen van de Rabobank in 
de gemeente De Ronde Venen of 
via bovenstaande website, alleen 
op cursussen die nog niet zijn vol-
geboekt op de cursusmarkt. Stuur 
een mailtje naar stichtingcursuspro-
ject@gmail.com als u de nieuws-
brief wilt ontvangen.

Jubileum ChristenUnie-
SGP De Ronde Venen
De Ronde Venen - In 2015 vieren 
de ChristenUnie en de Staatkun-
dig Gereformeerde Partij in De Ron-
de Venen hun zilveren samenwer-
kingsjubileum. Na de herindeling 
van 1989 besloten de voorlopers 
van de ChristenUnie (de RPF en het 
GPV) om samen met de SGP als één 
fractie te gaan opereren. 
Dat kreeg zijn beslag in maart 1990 
na de eerste gemeenteraadsverkie-
zingen na de herindeling. “Die sa-
menwerking was gelijk succesvol” 
aldus voormalig fractievoorzitter 
Hendrik Palm “want samen met Dik 
Brouwer vanuit de RPF mochten we 
twee zetels in de raad gaan bezet-
ten. Een ongedachte zegen”. Cees 
Schouten (vanuit het GPV) werd 
toen fractieassistent.
Sindsdien zit de ChristenUnie-SGP 
fractie al 25 jaar met twee zetels 
in de raad. Ook de herindeling met 
Abcoude in 2011 had daar geen in-
vloed op. “Dat was best nog wel 
spannend, want wij hadden geen 
politieke historie in Abcoude” al-
dus de huidige fractievoorzitter Wim 
Stam. 

Samen
Ook de samenvoeging van RPF en 
GPV tot de ChristenUnie in 2000, 
leidde niet tot problemen voor de 
lokale fractie. Dat de samenwer-
king zo goed is, bleek onder ande-
re bij de verkiezingen van novem-
ber 2010, toen de eerste twee plek-
ken op de lijst door de ChristenUnie 
werden opgevuld. Zelfs toen Cees 
Schouten doorschoof naar het wet-

houderschap, werd de vrijgevallen 
plek door CU-man Harmen Hoog-
enhout opgevuld. “De jarenlange 
samenwerking heeft zoveel vertrou-
wen in elkaar gegeven, dat dit hier 
ook gewoon kan” aldus Arie Vos-
sestein, huidig fractie-assistent na-
mens de SGP. 
Wie kijkt naar het politiek hande-
len van de fractie zal ook nauwe-
lijks voorbeelden vinden waarbij 
de fractie verdeeld gestemd heeft. 
“Dat zegt ook iets over de stabili-
teit van de partijen en de fractie” zo 
legt Wim Stam uit. “Binnen de frac-
tie hebben we best wel pittige dis-
cussies van tijd tot tijd, maar zeker 
als het om principiële thema’s gaat, 
komen we daar goed uit”. 

Zonnetje
Ton van Sligtenhorst, huidig raadslid 
namens de SGP, vult aan “en binnen 
SGP-kringen wordt de huidige frac-
tievoorzitter, hoewel van de Christe-
nUnie, ook gezien als een herken-
bare vertegenwoordiger ook na-
mens de SGP. Wat dat betreft zijn 
we, in goede zin van het woord, 
twee handen op één buik”.
Beide partijen willen in 1990 deze 
samenwerking dan ook in het zon-
netje zetten. Daar beginnen we mee 
op de nieuwjaars-kramenmarkt op 
DV 7 januari aanstaande in De Boei 
in Vinkeveen. Bezoekers aan de 
kraam zullen, naast de vertrouwde, 
gezonde mandarijn, dit jaar ook nog 
wat lekkers kunnen ophalen. Over 
andere activiteiten om dit lustrum te 
vieren wordt nog nagedacht. 

Knotten op de Horn bij 
Abcoude
Regio - De eerste knotdag in het 
nieuwe jaar, zaterdag 3 januari, gaat 
Knotgroep Uithoorn aan de slag op 
de Horn, tussen Abcoude en Baam-
brugge. Op deze smalle dijk staan 
veel knotwilgen die al 3 of 4 jaar niet 
geknot zijn. Ze moeten nodig weer 
geknot worden, anders lopen ze het 
risico om stuk te waaien. Voor iede-
re liefhebber van een ochtend stevig 
zagen, is dit een mooie uitdaging. 
De knotgroep verzamelt om 9.00 uur 
op het erf van boerderij Schimmel-
penninck van de familie Verhoef, op 
de Horn nr 6, 1396 HT Baambrugge. 
Deze boerderij staat ook bekend als 

Boerderij-Camping ’t Riviertje. Dat 
slaat op de Angstel die er dicht ach-
ter stroomt. In de stal bij de familie 
Verhoef kunnen we rond 10.30 uur 
rustig koffie drinken en als slot om 
13.00 een kop huisgemaakte soep.
Iedereen die zin heeft om actief mee 
te werken, is van harte welkom. 
Zorg zelf voor werkkleding, water-
dicht schoeisel, en een beker + le-
pel. De knotgroep zorgt voor goed 
gereedschap.
Voor meer informatie: Bert Schaap 
0297-565172 of de website www.
knotgroepuithoorn.nl of www.face-
book.com/knotgroepuithoorn .

Regio - Drie dagen peace, love and 
great music, dat was Woodstock in 
het jaar 1969, toen een boer zijn wei-
land beschikbaar had gesteld voor 
een hippe muziek en kunsthappe-
ning. Het werd het meest legenda-
rische festival ooit dat nog decen-
nia lang doorklinkt. Woodstock the 
Story voert je terug in de tijd met 
een ruim twee uur durende zinde-
rende show. “Het is een voorstelling 
die ongemerkt onder je huid kruipt.” 
Aldus Matthijs van Noort die naast 
producer en leider, tevens band-
lid is. 
Hij is zeer enthousiast tijdens een 
telefonisch interview en zegt daar-
in verder: “We zijn als negenkop-
pig team enorm op elkaar inge-
speeld, want zijn de show al in het 
seizoen van 2012/2013 gestart. Na-
tuurlijk hebben we het repertoi-
re aangepast en aan de reacties 
van het publiek te horen weten we 
de toon goed te raken. We probe-
ren echt dat tijdsbeeld neer te zet-
ten. De voorstelling heeft diepere 
lagen en we weten de mensen er-
mee te roeren.” Daarbij wordt er ge-
bruik gemaakt van dia’s, videobeel-
den en foto’s. Matthijs benadrukt 
dat het beslist geen musical is. “Het 
is een gevoelsding. Een totaalbele-
ving van de sfeer van Woodstock. 
Als ik het in het kort moet samen-
vatten dan zeg ik; het is het een 
krachtig rockconcert en een intege-
re theatervoorstelling ineen. Je bent 
er gewoon even bij. En er wordt ook 
veel gelachen!” 

Eerbetoon aan Joe Cocker
Uiteraard komt The Who aan bod, 
maar ook Santana, Jimi Hendrix, 
Janis Joplin, Crosby, Stills & Nash. 
Uiteraard zal de onlangs overle-
den Joe Cocker eer worden aan-
gedaan. Er zullen in totaal tweeën-
twintig nummers worden gebracht 
in een honderdveertig minuten du-
rende show met een pauze ertus-
sen. De voorstelling is voor ieder-
een toegankelijk. Matthijs: “Wie 
graag naar de Top 2000 luistert is 
bij ons op z’n plaats. Van bijna al-
le nummers uit die lijst proberen we 
de originele sound zo authentiek en 
eerlijk mogelijk te brengen, uiter-
aard met een eigen sausje. Het is 
een uitstapje naar herkenbaarheid.” 
Het plezier zal van de show afspat-
ten, want zoals de bandleider tot 
slot zegt: “We spelen iedere voor-
stelling tot het gaatje!” Wil jij bij de 
fantastische theaterbeleving aan-
wezig zijn op zaterdag 17 januari 
om 20:00 uur in het Crown Theater, 
reserveer dan hier je kaarten www.
crowntheateraalsmeer.nl of telefo-
nisch via 0900-1353 (45 cpm). De 
kosten zijn 24 euro vijftig, exclusief 
bespreekkosten. Een theater-arran-
gement bestaande uit een twee-
gangendiner inclusief voorstelling 
is er al vanaf zesendertig euro per 
persoon. Kaarten voor de voorstel-
ling zijn ook te verkrijgen bij Boek-
huis Aalsmeer, Espago Aalsmeer en 
Primera Aalsmeer-Oost of een uur 
voor aanvang aan de kassa van het 
theater.

Woodstock the Story

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM 

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Tweemaal winst voor UWTC
De Ronde Venen - Zondag 28 de-
cember kregen de veldrijders voor 
het eerst te maken met een licht be-
vroren ondergrond tijdens de Am-
sterdamse Cross Competitie bij 
Olympia in Amsterdam. Mees van 
Smoorenburg nam bij de jeugd cat 
A al snel de leiding en Mees reed 
solo naar de winst. Broertje Siem 
reed naar plaats 10. En van de jonge 
Siem gaan we in de toekomst vast 
nog veel zien en horen! Bij de jeugd 
B kreeg Ian vd Berg te maken met 
een afgelopen ketting. Ian kreeg de 
ketting er weer op en kon als laat-
ste renner in het veld de wedstrijd 
weer vervolgen. Ian reed toch weer 
een aantal renners voorbij en finish-
te als 17e.
Bij de 40+ stonden Gerard Keizer en 
Sjon vd Berg aan start in dit altijd 
drukke startveld. Voor Gerard een 
13e plaats en Sjon werd 20e.

Kopstart
Bij de 40- had Bart de Veer een kop-
start, maar op het eerste wegstuk 
kwamen diverse renners hem voor-
bij. Er ontstond al snel een kopgroep 
van 3 man met UWTC lid Tommy 
Oude Elferink. Pas in de laatste ron-
de wist Tommy een gaatje te slaan 
en kwam hij met lichte voorsprong 
de brug over. Dit was voor Tommy 

genoeg om de winst weer voor zich 
op te eisen. Bart de Veer reed de he-
le wedstrijd op plaats 5, maar werd 
in de laatste ronde nog voorbij ge-
reden. Bij de nieuwelingen/dames 
kwam Menno van Capel op de 3e 
plaats te rijden en Menno wist dit 
keurig vast te houden gedurende de 
wedstrijd. Stijn Ruijter had wat meer 
moeite met het parcours en finishte 
als 15e. Volgende week de twaalf-
de en laatste wedstrijd van de ACC 
bij WVA (Sloten) en zoals het er nu 
naar uitziet kan Tommy het eind-
klassement winnen bij de 40-. Men-
no (nieuwelingen), Mees (jeugd A) 
en Bart (40-) kunnen nog 3e wor-
den in het eindklassement mits ze 
geen pech krijgen. 

Fortcross de Kwakel
Zondag 18 januari 2015 staat 
de fortcross op fort de Kwakel weer 
op het programma. Inschrijven van-
af 09.30 uur. Inschrijfgeld jeugd 2 
Euro, overig 3 Euro
10.30 uur: jeugd t/m 14 jaar (duur 
wedstrijd 20 min)
11.15 uur: nieuwelingen / dames en 
recreanten (30 min)
12.00 uur: 40+ (40 min)
13.00 uur: 40- (45 min)
Deelname is op eigen risico, valhelm 
verplicht!

Beatrixschool goed vertegenwoordigd 
op Atlantis kerstkorfbaltoernooi

Wilnis - Met de voetbalvelden van 
CSW praktisch in de achtertuin, is 
de Pr. Beatrixschool uit Wilnis voor-
al een “voetbalschool”. Maar inmid-
dels is het een school waar ook bij 
het korfbaltoernooi serieus rekening 
mee gehouden moet worden. In drie 
jaar tijd is het aantal teams gegroeid 
van 3 naar 4 naar maar liefst 8 teams 
dit jaar. Beatrix 2 van groep 4 wist 
zelfs de beker voor de 1e prijs in de 
wacht te slepen! 51 kinderen had-
den zich aangemeld voor het toer-
nooi dat op maandag 22 december 
plaatsvond voor groep 1 t/5 en op 
dinsdag 23 december voor groep 6, 
7 en 8.
De kleinsten uit groep 1-3 vermaak-
ten zich bij de spelletjesochtend en 
team 1 van groep 4 deed het ge-
weldig met 1 wedstrijd gelijk spel, 
1 verloren en 2 gewonnen wed-
strijden. Daarmee kwamen ze in de 
kleine finale, waar ze gelijkspeelden 

maar het met strafworpen verloren 
en daardoor vierde werden. Team 
2 won alle vier de wedstrijden en 
versloeg ook haar tegenstander in 
de finale, een geweldige prestatie! 
Groep 5 deed het met twee teams 
ook super: 3 gewonnen, 2 verlo-
ren en 1 wedstrijd gelijk gespeeld. 
Groep 6 mocht aantreden op dins-
dag middag, ook met twee teams: 
Ze wonnen 2 wedstrijden, speelden 
er 2 gelijk maar verloren er helaas 6. 
Ze kregen veel kansen maar de bal-
len wilden er niet in jammer genoeg.
De topteams van groep 7 en 8 won-
nen 3 wedstrijden, verloren er 2 en 
speelden 1 gelijk. Het was helaas 
niet genoeg om door te gaan naar 
de finales maar wel hartstikke goed 
gedaan.
Iedereen was heel fanatiek en en-
thousiast en er werd mooi samen-
gewerkt en overgespeeld. Volgend 
jaar gaan we er weer voor! 

Prijsklaverjassen in
de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 2 januari de 
eerste wedstrijd in 2015 is er in Ca-
fè de Merel Arkenpark MUR no 43 
te Vinkeveen tel. 0297-263562 prijs-
klaverjassen om fraaie prijzen. Het 
klaverjassen start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren welkom, aan-
wezig zijn om 19.45uur voor de in-
schrijving Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winnares 
bekend. Er zijn fraaie prijzen te win-
nen. Ook zal er een tombola gehou-
den worden met schitterende prij-
zen.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjas avond was;
1 Cock Meijer  7199 punten
2 Carla v.Nieuwkerk  7067 punten
3 Greet Veraar 6599 punten
4 Sonja v.d.Waa  6592 punten
5 Arnold Darthuizen  6591 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Corry v. Bemmelen met 5051 punten
Hier volgen de datums voor de prijs-
klaverjas competitie 2014/2015. 
Voor 2015 zijn de datums 2,16 en 30 
januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 
maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 
5 en 19 juni en 3 juli dit alles onder 
voorbehoud.

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/





Vinkeveen - Na een paar weken te 
hebben verloren, won de badmin-
tonclub uit Vinkeveen weer eens 
een wedstrijd! Niet dat het mix team 
zo slecht is! Integendeel, het zat wat 
tegen de laatste tijd. Op het pro-
gramma stond een wedstrijd te-
gen de club uit Breukelen, te spe-
len in de boei in Vinkeveen. De he-
ren dubbel ging moeizaam, maar 
omdat invaller Johan de Jong barst 
van karakter wonnen ze, net aan, 
in 3 sets de match. De dames gin-
gen ook goed van start en pakten 
ook hun punten. De singles zijn al-
tijd zware wedstrijden maar dat kan 
dit ervaren team wel aan. Mirjam en 
Jolanda speelde erg goed, en tac-
tisch sterk, en wonnen de pot. Jo-
han miste wat belangrijke punten 
en kwam die dus aan het eind net 
te kort. Ton won dit keer ook weer 
eens, en dat werd hoog tijd. Daar-
na de leukste wedstrijden, de mixen: 
Jolanda maakte het voorbereidende 
werk van Ton af, mooi spel! Dit luk-

te Mirjam en Johan jammer genoeg 
net niet maar het resultaat mocht er 
zijn, 6-2 voor kwinkslag 1!

 
16   Nieuwe Meerbode  •  30 december 2014

Atalante dames 3 sluit prima 
eerste compititiehelft af
Vinkeveen - Afgelopen maan-
dag speelde het derde damesteam 
van V.V. Atalante haar laatste com-
petitiewedstrijd van 2014. Het door 
GT.Bunck gesponsorde team vertrok 
zonder de zwangere Agnetha Jans-
sen naar Haarlem om daar tegen ro-
de lantaarndrager Spaarnestad D9 te 
spelen. In een draak van een wed-
strijd behaalde Atalante hoge pie-
ken, maar ook diepe dalen. Gelukkig 
stond er na zo’n anderhalf uur spe-
len toch een 0-4 overwinning op het 
scorebord. De eerste set koos coach 
Hettie Schockman voor Sandra de 
Boer op spelverdeling, Fenny Bijlsma 
op diagonaal, Mirjam van der Stra-
te en Denise van der Laan op bui-
ten en tot slot Daniëlle van der Horst 
en Agnes Nelis op midden. Deze set 
werd er zeer sterk gevolleybald; er 
moest duidelijk een nederlaag wor-
den weggepoetst. Atalante was gre-
tig en maakte weinig fouten. Op 5-15 
scoorde Sandra met een prachti-
ge tweede bal het zestiende punt, 
gevolgd door een killblock van Ag-
nes. Met veel servicegeweld dreunde 
Atalante door en met maar liefst 9-25 
ging de eerste set naar het ontketen-
de Atalante. Hoe anders verliep de 
tweede set! Nancy kwam binnen de 
lijnen voor Mirjam en Judith voor Ag-
nes. Spaarnestad wist met een on-
derhands geplaatste service de pass 
van Atalante onder druk te zetten. Er 
werd tegen een lichte achterstand 
aangekeken, maar dat leidde niet tot 
paniek. Wel kwam er onrust binnen 
de lijnen. Er werd niet meer gescoord 
en Atalante had moeite de ballen, die 
in één of twee keer, die over het net 
kwamen te verwerken. Het spel werd 

slordiger en coach Hettie moest alle 
zeilen bij zetten om het team weer op 
scherp te krijgen. Gelukkig herpak-
te Atalante zich aan het einde van de 
set en won met 21-25.
De derde set verving Agnes Daniëlle 
en Mirjam Fenny. Atalante had dui-
delijk geleerd van de derde set en 
besloot de passopstelling iets aan te 
passen om meer grip op de service 
van Spaarnestad te krijgen. Dit werk-
te prima, waardoor de pass weer 
goed bij de spelverdeelster kwam. 
Aan het net werd weer gescoord en 
Judith pakte veel punten met haar 
blokkering. Op de service van Nan-
cy, die afwisselend kort en lang ser-
veerde, werd een grote voorsprong 
opgebouwd. Atalante kwam deze set 
geen moment in de problemen en 
pakte de set met 15-25.

De vierde set nam Mirjam de spel-
verdeling voor haar rekening, speel-
de Daniëlle op buiten en Fenny op 
diagonaal. Deze vele wisselingen 
zorgden niet voor onrust, sterker nog 
Atalante deed er nog een schepje 
boven op. Mirjam speelde het blok 
met enige regelmaat compleet weg 
en met name Fenny profiteerde hier 
gretig van met mooi geslagen bal-
len. Daniëlle deed een poging ga-
ten in de vloer te slaan; dit lukte niet, 
maar het leverde wel heel veel pun-
ten op. Voor de laatste punten van de 
set werd Denise nog binnen de lij-
nen gebracht voor Nancy, die licht 
geblesseerd raakte. Denise deed wat 
ze moest doen en besliste met haar 
service het lot van Spaarnestad. Ook 
de laatste set ging met 15-25 naar 
Atalante.

Zeer geslaagde Kerstdrive bij 
Bridgevereniging De Ronde Venen
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag heeft de jaarlijkse Kerstdrive 
van Bridgevereniging De Ronde Ve-
nen plaatsgevonden in het restau-
rant van de golfbaan te Wilnis. Zoals 
elk jaar was dit weer een geslaag-
de middag en avond. Tussen de 
speelronden in het restaurant door, 
kon in de serre weer genoten wor-
den van een gezellige voortreffelij-
ke kerstdiner. 
Voor de spelers welke op een on-
even plaats geëindigd waren, was 
er daarna met de uitslag weer een 
prijsje beschikbaar zodat velen niet 
met lege handen naar huis gingen. 
De Kerstdrive is een jaarlijks terug-
kerende extra speelavond buiten de 
competitie om.
Vanaf 6 januari 2015 wordt weer in 
competitieverband gespeeld. Ge-
speeld wordt op de dinsdagavon-

den, aanvang 19.45 uur, in de gezel-
lige locatie de Willisstee. De uitslag 
van de speelavonden vindt direct 
na afloop van de laatste spelron-
de plaats. De vereniging heeft nog 
plaats voor zowel beginnende als 
ervaren bridgers. Er wordt gespeeld 
in een ontspannen sfeer. Heeft u 
belangstelling om bij onze vereni-
ging (welke reeds meer dan 25-ja-
rig bestaat) te komen bridgen, kom 
dan om de sfeer te proeven , zon-
der enige verplichting, een avond 
meespelen. Wilt u thuis met kennis-
sen spelen, dan heeft de vereniging 
ook bridgekoffers beschikbaar, wel-
ke tegen geringe kosten door leden 
geleend kunnen worden.
Voor nadere inlichtingen en aan-
melding om een avond vrijblijvend 
mee te spelen kunt u bellen met 
Theo van Nes, tel 0297.593618.

Mijdrecht - De mannen van heren 
1 van Hockey Vereniging Mijdrecht 
spelen dit seizoen mee in de zaal-
hockeycompetitie in de sub-top-
klasse. Het is het tweede jaar op 
rij dat in deze klasse wordt meege-
speeld. Dit team bestaat uit voorna-
melijk oud gedienden van Mijdrecht. 
De selectie bestaat uit Erik-Jan van 
Tol (Myra), Casper Slot (Myra), Rick 
Velle (Qui Vive), Tom Gunther (Qui 
Vive), Thijmen Gunther (Qui Vive), 
Mats Kaas (AthenA) en Thom Fok-
ker (Mijdrecht). HVM speelde twee 
weken geleden de eerste twee wed-
strijden van deze jaargang in de 
sporthal te IJburg. Hier werd met 
een duidelijke 7-2 gewonnen van 
AMVJ en met 3-3 gelijk gespeeld 
tegen de Terriërs. Bij deze laatste 
wedstrijd stond HVM enkele minu-
ten voor het einde nog met 3-1 voor. 
Terriers scoorde nog twee maal, zo 
gingen er helaas twee punten verlo-
ren. Het was echter een vruchtbaar 
zaalhockey weekend waarin 4 pun-
ten werden behaald. Het tweede 
deel van de competitie vond plaats 
op zondag 21 december in sporthal 
“De Phoenix” te Mijdrecht. Nu werd 
er tegen Purmerend en Athena uit 
Amsterdam gespeeld.

Sterk
De eerste wedstrijd eindigde in 5-2 
voor HVM. De Rondeveners waren 
te sterk voor Purmerend en kwa-
men nauwelijks in de problemen. 
Even kwam Purmerend terug tot 2-3 
vlak voor de rust, maar in de tweede 
helft zetten de heren uit Mijdrecht 
orde op zaken en wonnen deze 
wedstrijd uiteindelijk zonder al te 
veel moeilijkheden. AthenA was een 
sterkere tegenstander. Mijdrecht 
begon sterk en kwam vrij snel 3-0 
voor te staan en het leek een mak-

kelijke wedstrijd te worden. Athe-
nA groeide echter gaandeweg de 
eerste helft en bij de rust waren de 
gasten uit Amsterdam Watergraaf-
smeer tot 3-3 teruggekomen. 
Na de rust was het AthenA dat de 
score opende en nu keek HVM 
tegen een achterstand aan. De 
Mijdrechtenaren zetten er dus een 
tandje bij en zagen kans de wed-
strijd weer te doen kantelen: HVM 
liep uit naar 6-5.. Inmiddels begon 
de wedstrijd zijn einde te naderen. 
AthenA liet het er niet bij zitten en 
zocht de aansluitingstreffer. Deze 
kwam er ook en nu stond het 5 mi-
nuten voor het einde gelijk. De he-
ren van HVM waren er echter op 
gebrand deze wedstrijd te winnen 
en gingen er ondanks alle reeds ge-
leverde krachtsinspanningen nog 
een keer vol voor. Dit resulteerde 
in een doelpunt zodat het 7-6 voor 
HVM werd. Nu moesten er nog zo’n 
4 minuten gespeeld worden. In de 
allerlaatste seconden kreeg AthenA 
nog wel een strafcorner en zo werd 
het nog even “billen knijpen”. Kee-
per Rick Velle maakte echter een 
belangrijke redding op de inzet van 
AthenA en zo bleven de drie punten 
voor HVM. Rick keepte tot nu toe 4 
goede wedstrijden. Hij is met zijn 14 
jaar de jongste speler van het team. 
Hij kan als B speler goed meeko-
men met de heren.
Nu resten er nog twee weekenden 
met 4 wedstrijden. De mannen van 
HVM staan na twee speelronden 
bovenaan. Het doel is promotie naar 
de Topklasse. De eerste stap is ge-
zet met het behalen van 10 punten 
uit 4 wedstrijden. Over twee weken 
gaat de zaalcompetitie verder. Er 
wordt dan in de sporthal te Haarlem 
gespeeld weer tegen Purmerend en 
AthenA.

HVM Heren 1 zaalhockey

De Ronde Venen - Afgelopen 
week hebben een aantal Nooitge-
dacht leden een pupillenwedstrijd 
in Eindhoven gereden. Er deden 15 
clubs mee en voor elke club ston-
den er 6 deelnemers aan de start in 
de categorieën jongens/meisjes pu-
pillen A, B en C. Voor elke afstand 
konden er punten behaald worden. 
Voor onze club reden Youri Janssen, 
Enrico Zeilmaker, Randi Berkelaar, 
Claudia Schuurmans, Michelle Ros 

en Sterre van Schaik. Nooitgedacht 
leverde ook nog een extra deel-
neemster Ismene Nobel voor ijsver-
eniging Leiden, die nog een pupillen 
C mistte. Sterre van Schaik wist zelfs 
nog twee podiumplekken te halen, 
een 2e plaats op de 100m en een 
3e plaats op de 300 m. Er werden 
weer een flink aantal pr’s gereden 
door onze pupillen, wat resulteerde 
tot een mooie 6e plaats in het alge-
meen klassement.

6e plaats voor Nooitgedacht 
bij het pupillentoernooi

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Kwinkslag wint weer!

Groep 8 OBS De Eendracht 
kampioen met kerstkorfbal!
Aalsmeer - Mijdrecht - Groep 8 van 
OBS De Eendracht heeft de eerste 
prijs gehaald met het kerstkorfbal-
toernooi.
Het team speelde uitzonderlijk goed 
samen, vaak in een dusdanig hoog 
tempo dat ze hun tegenstanders net 
een stapje voor konden zijn. De fina-
le was nog even heel spannend......
De Eendracht kwam door een 
vroeg schot voor. Vervolgens werd 

er nog een tweede keer gescoord 
door de ‘Eendrachters’ maar wist de 
tegenstander nog drie mooie pun-
ten te behalen. Uiteindelijk kon het 
team van de Eendracht door listig en 
snel samenspel nog een keer sco-
ren waardoor ze met de verdiende 
winst naar huis zijn gegaan.
Goed gedaan Luka, Nikki, Lisette, 
Noa, Silvan, Sajjad, Lars, Thomas en 
Mick!

Beweegcertificaten 
behaald bij GVM’79
Mijdrecht - Net voor de kerstva-
kantie legden de kleuters van het 
beweegdiploma het tweede deel 
van hun examen af. Het beweegdi-
ploma is bedoeld voor alle kinderen 
vanaf 3 jaar om een goede motori-
sche basis te leggen. Kinderen wor-
den voorbereid op alle motorische 
vaardigheden die in het dagelijks 
leven, maar ook in de sport voorko-
men. Hoe eerder kinderen beginnen 
met bewegen hoe beter het is en 
kan preventief werken op het ont-
wikkelen van overgewicht of diabe-
tes. GVM’79 biedt het beweegdiplo-
ma nu ongeveer 1 jaar aan, in sa-
menwerking met de gemeente de 
Ronde Venen. Het eerste deel van 
het examen hadden de kinderen op 
8 december al heel goed gedaan en 
nu was deel twee aan de beurt. De 
kinderen sprongen, duikelden, gle-
den en zwaaiden door de zaal. En 
iedereen deed heel goed zijn best. 
Ook ballonnen werden hoog gehou-
den en tegen ballen werd getrapt. 
Aan het eind van de les mochten de 
kinderen nog even vrij spelen, zodat 
de juf de beweegcertificaten in or-
de kon maken. Er is 1 beweegdiplo-
ma behaald (Sam vd Bosch) en ver-
der heeft iedereen een beweegcer-
tificaat ontvangen! Dat betekent dat 
er nog even geoefend moet wor-

den om het “echte” beweegdiplo-
ma te behalen. Het nieuwe blok be-
weegdiploma gaat van start op 5 ja-
nuari 2015 en hier is nog voldoen-
de ruimte voor nieuwe kinderen. 
Dus geef uw kind een gezonde start 
en meld het aan voor het beweegdi-
ploma! Meer informatie is te vinden 
op: www.gvm79.nl.

Succesvolle première 
Atalante heren 5
Vinkeveen - Vorig seizoen speel-
den de meeste mannen van het vijf-
de herenteam van Atalante nog bij 
de aspiranten A, dit seizoen 2014-
2015 première bij de senioren. En 
ze doen het goed! De meeste talen-
ten spelen al sinds de mini’s (lage-
re school) bij Atalante, Joep Krens 
en Stefan Post melden zich in 2007, 
Koen van den Brink kwam in 2012 
bij het team. Een drietal van de-
ze tieners is al meer dan 10 jaar 
lid: Bas Ruizendaal, Remco Vrinzen 
en Max Bouwman. Erg mooi om te 
zien hoe ze allemaal letterlijk en fi-
guurlijk gegroeid zijn. Aangevuld 
met de 2 routiniers Martijn Raave en 
Joost de Vries is het een mooie vol-
wassen bouwcombi geworden. Niet 
meer dan verdiend dat de mannen 

er met de douchecup vandoor gaan. 
Dat is de club-cup voor de meeste 
keren dat een team (van de 14 com-
petitie spelende Atalante teams) de 
strakke 4-0 speelt. Deze felbegeer-
de cup wordt 2x per seizoen gestre-
den. In de poule van heren 5 werden 
11 wedstrijden gespeeld waarvan 
maar liefst 10x met 4-0 gewonnen. 
De enige tegenstander waar te-
gen de Atalante ploeg  eind novem-
ber een puntje liet liggen is runner-
up SAS H4 uit Uithoorn. Op 12 fe-
bruari 2015 is de return wedstrijd 
en dan zal Atalante H5 de sportieve 
strijd weer aan gaan. De douchecup 
(ieder een fles badschuim) wordt bij 
de eerstvolgende thuiswedstrijd aan 
het team & trainer Sjaak Immerzeel 
en coach Kees vd Brink, uitgereikt.

www.lijfengezondheid.nl
Het gevaar van een hoog eigen risico
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Mijdrecht - Met de komende 
feestdagen in gedachten heeft de 
Proostdijschool een gebaar willen 
maken naar de kinderen die het 
minder hebben en dan niet ver weg, 
maar juist heel dichtbij, in Mijdrecht. 
Met het idee “delen doen we met el-
kaar” en iets voor een ander te kun-
nen doen hebben de leerlingen en 
ouders van de Proostdijschool op 
initiatief van de kerstcommissie 
spullen verzameld voor de voedsel-
bank. 
In alle groepen stonden dozen, 
waarin de kinderen en ouders voed-
sel, toiletspullen, speelgoed en an-
dere zaken konden afstaan. 
Soms werden de spullen speci-
aal gekocht en soms stonden kin-
deren iets van hun speelgoed af, 
soms met pijn in hun hart, maar al-
lemaal voor een goed doel. De do-

zen werden goed gevuld en de kin-
deren en ouders deden enthousiast 
mee.  De actie werd op donderdag 
18 december 2014 op passende wij-
ze  afgesloten. Een vertegenwoordi-
ger van de voedselbank was aanwe-
zig op het Kerstfeest van de Proost-
dijschool en nam namens de voed-
selbank een doos in ontvangst uit 
de handen van de voorzitter van de 
ouderraad en twee leerlingen van 
de school.De vertegenwoordiger 
vertelde nog iets kort over de werk-
zaamheden van de voedselbank. De 
volgende dag zijn alle overige do-
zen opgehaald door een medewer-
ker van de voedselbank en deze zal 
zorg dragen voor verdere verdeling 
van de spullen  Een mooi initiatief 
van de kinderen en ouders van de 
Proostdijschool om de kerstgedach-
te daadwerkelijk vorm te geven. 

Proostdijschool brengt voedsel-
pakketten naar de voedselbank 

Wilnis –De leerlingen van obs de 
Willispoort brachten traditiegetrouw 
de bewoners van het tegenover 
OBS Willespoort gelegen Johannes 
Hospitium een kerstboompje voor 
op hun kamer. In de kerstboompjes 
hingen versieringen die door de kin-
deren zelf waren gemaakt. Zowel 
door de medewerkers als door de 
bewoners wordt deze traditie zeer 
gewaardeerd. OBS Willespoort en 

het Johannes Hospitium hebben al 
vele jaren een warme band en heb-
ben samen soms bijzondere activi-
teiten. Vorige week kwam dit ook tot 
uiting toen een aantal kinderen mee 
zong in het koor tijdens de Winter 
Fair die het Hospitium organiseer-
de. Andere leerlingen fi gureerden in 
de levende kerststal die namens het 
Hospitium op het schoolplein was 
opgebouwd.

Leerlingen Willespoort 
brengen Hospitium kerstgroet

De Ronde Venen – Overgewicht... 
heel veel mannen, vrouwen en kin-
deren worstelen ermee. Hier het 
verhaal van Anja: “Jarenlang durf-
de ik niet meer op de weegschaal 
te gaan staan, want ik wist ook wel 
dat ik véél te zwaar was. In janua-
ri was het genoeg. Ik was er aan toe 
om de strijd tegen de kilo’s (wéér) 
aan te gaan en heb me opgegeven 
voor de cursus afvallen in groeps-
verband bij Slimness Mijdrecht die 
op 8 januari is begonnen. In 10 we-
ken tijd was ik al bijna 15 kilo lich-
ter! En dat zonder al te veel moeite 
en wat nog beter was; zonder hon-
gergevoel. Bij eerdere diëten kreeg 
ik altijd honger, waardoor je vanzelf 
weer meer ging eten en dat was nu 
niet het geval.
Doordat het afvallen veel sneller 
ging dan ik had verwacht, kon ik 
twee keer mijn doel bijstellen. Toen 
ik begon was mijn doel 35 kilo eraf 
voor de kerst, in augustus werd het 
45 en begin november wilde ik door 
naar de 50 kilo. Vooraf had ik nooit 

kunnen denken dat ik die 50 kilo 
zou gaan halen. Het was wel heel 
hard nodig, maar het is zo ontzet-
tend veel dat het onhaalbaar leek. 
Maar nu na bijna een jaar is het me 
wel gelukt. Van kledingmaat 54 naar 
maat 40/42 en ik ga niet meer stap 
voor stap de trap op, maar rennend!
In de cursus heb ik geleerd om ver-
standige keuzes te maken voor wat 
betreft voeding én beweging, daar-
om vind ik het niet echt een dieet 
maar meer een nieuwe leefstijl. Ik 
realiseer me heel goed dat wat ik 
voorheen gewend was te eten en 
(haast niet) te bewegen dat ik dat 
nu niet meer zo kan doen, maar dat 
wil ik ook niet meer. Voorheen be-
heerste mijn voeding mij, nu be-
heers ik mijn voeding!

Op 7 januari start Slimness zowel in 
de ochtend als avond een nieuwe 
cursus. Er zijn nog een paar plekjes 
vrij. Bezoek de website voor meer 
info en resultaten van andere deel-
nemers. www.slimness.nl”

Anja verloor in 2014 
maar liefst 50 kilo!

Mijdrecht - Bar Adelhof organi-
seert jaarlijks een biljart- kersttoer-
nooi. Aan dit toernooi doen 32 deel-
nemers mee. Het was wederom een 
succesvolle geslaagd biljarttoernooi 
. De winnaars zijn geworden: Frank( 
1) – Michel (2) – Rick( 3) en –Ro-
bert (4) . Frank heeft al zijn wedstrij-
den in de voorronde gewonnen en 
ook de kruisfi nale. Dus een terechte 
winnaar van dit legendarische toer-
nooi. Het al jaren een goed gebruik, 
om een donatie te doen onder de fi -
nalisten en de gasten van Bar Adel-
hof. Voor een goed doel. Dit jaar is 
dat geworden: Stichting Haarwens 
uit Mijdrecht. Het totaal bedrag is 
500 euro geworden . 
Stichting Haarwensen is er voor kin-
deren tot en met 18 jaar, die door 
medische behandelingen of een an-
dere vorm van alopecia (kaalhoof-
digheid) in aanmerking komen voor 
een haarwerk of pruik. Deze kinde-
ren zouden er alles voor over heb-
ben om weer met een volle haar-
dos door het leven te kunnen. Maar 
goede haarwerken en pruiken zijn 

vaak onbetaalbaar en er wordt 
slechts een klein gedeelte door de 
verzekering vergoed
Zij willen deze kinderen de keuze 
bieden uit een grote collectie prui-
ken van hoge kwaliteit, zonder dat 
daaraan voor hen kosten verbonden 
zijn. De pruiken worden gemaakt 
van echt haar. Dit haar wordt door 
volwassenen en kinderen aan de 
Stichting geschonken. Door te wer-
ken met onbehandeld haar kunnen 
zij de mooiste pruiken aan de kinde-
ren schenken.
Door donaties van haar en fi nancië-
le giften kan de Stichting de pruiken 
kosteloos aanbieden. Zonder de-
ze donaties kunnen wij deze kinde-
ren niet verblijden met een prachti-
ge pruik. Ook jij kan hier een bijdra-
ge aan leveren. Kijk bij Steun Haar-
wensen voor meer informatie. De 
Stichting heeft tot nu toe al 630 kin-
deren blij kunnen maken met een 
mooi haarwerk.
Richard van Kolk en Henk de Vries 
overhandigde de cheque

Bar Adelhof doneert 500 euro 
aan Stichting Haarwensen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig 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 ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Afvalkalender
Persoonlijk heb ik al meerder ja-
ren bezwaar gemaakt over de af-
valkalender i.v.m de kleurtjes en 
kleine letters,. Heeft de ambte-
naar de kleuter leeftijd nog niet 
afgesloten waar door hij of zij nog 
graag kleurt, is er wel eens nage-
dacht dat er kleurenblinden zijn 
die dat niet kunnen zien! Onder-
getekende heeft enkele jaren te-
rug al eens via de burgemeester 
een klacht in gediend en het eer-

ste jaar kreeg ik persoonlijk van 
de burgemeester een zwart wit 
kalender maar het 2e jaar weer 
een kleuren exemplaar weer de 
burgemeester gemaild maar zon-
der succes de kleurtjes bleven en 
nu weer waarom luistert er nie-
mand naar die klachten? Hope-
lijk, als dit in de pers komt wordt 
men wakker.

J.P. Strubbe uit Vinkeveen

Meer dan 300 deelnemers 
bij kerstlichtjestocht
De Ronde Venen - kwamen er 
naar de kerstlichtjestocht. Ze gin-
gen op pad met een verteller en lie-
pen langs de herders met de scha-
pen, kwamen in de herberg, waar 
gitaar gespeeld werd en wat warms 
te krijgen was en mochten bij de 
wijzen door een bijzondere verrekij-
ker kijken, waardoor de ster te zien 
was. Koning Herodes wilde graag 
weten, waar die koning te vinden 
was en op het balkon van de Jans-
kerk stonden de engelen te zingen. 
Vermoeide, maar hoopvolle herders 
wezen hen op de ster, die boven de 
stal heen. En daar zagen ze Jozef 
en Maria met het kindje in de krib-
be. Yoeri, 5 maanden oud, heeft zich 
voorbeeldig gedragen…

In kerkelijk centrum De Rank werd 
iedereen gastvrij ontvangen met 
chocolademelk, glühwein en kerst-
muziek. Het was een belevenis. In 
oktober was het eerste overleg van 
de Veenhartkerk, Leef!, De Fontein 
en de protestantse gemeente van 
Mijdrecht, en zaterdag 20 december 
werd het werkelijkheid.
Het weer zat gelukkig mee na de 
storm en regen van vrijdag, al kon-
den de vertellers de fakkels niet 
goed brandende houden. De orga-
nisatoren zijn blij met de vele deel-
nemers en de vele medewerkers ( 
van vijf maanden tot in de zeventig) 
en zij hopen het komend jaar op-
nieuw een kerstlichtjestocht te re-
aliseren.

Geld van goed doel, 
gestolen
Regio - Op woensdag 24 decem-
ber jl. is de dagopbrengst van de 
verkoop van kerststukjes gestolen 
. Bewoners aan de Provinciale weg 
hadden zelfgemaakte kerststukje te 
koop aangeboden via een verkoop-
huisje aan de weg. De mensen kon-
den het kerststukje dat ze mooi von-
den dan meenemen en het geld in 
het daarvoor bestemde geldbakje 
achter laten. Dat gebeurd al jaren 

en altijd gaat het goed. Deze keer 
was de opbrengst bestemd voor Se-
rious Request. Helaas hebben nog 
onbekende onverlaten het nodig 
gevonden om het geld te stelen.

“We hopen dat de dader zich 
schaamt en wroeging krijgt en het 
geld alsnog overmaakt aan dit goe-
de doel!”, was de reactie van de ma-
kers van de kerststukjes.

Inleveren kerstbomen 
woensdag 7 januari
De Ronde Venen - Na de feestda-
gen zamelt de gemeente weer oude 
kerstbomen in. Op woensdag 7 ja-
nuari 2015 kunt u de kerstbomen in-
leveren op verschillende locaties in 
de gemeente. Voor elke kerstboom 
die wordt ingeleverd, ontvangt u � 
0,50. De kerstbomen graag aanle-
veren zonder kruis, spijkers of kluit.
Heeft u  meer dan 20 kerstbomen, 
dan komt de gemeente die bij u op-
halen als u dit vooraf aanvraagt. U 
kunt dit aanvragen tot en met dins-
dag 6 januari, 15.00 uur, via tele-
foonnummer 0297 29 16 16. 
Op de volgende plaatsen kunnen de 
kerstbomen ingeleverd worden. Let 
goed op de tijden.
Wilnis
Julianastr. hoek Raadhuisstr.
vanaf 13.00 uur t/m 13.45 uur
Pieter Joostenlaan (CSW)
vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur
Wagemaker
vanaf 14.00 uur t/m 14.45 uur
Vinkeveen
 
Loopveltweg, bij trapveld
met glasbak
vanaf 13.00 uur t/m 15.30 uur
Winkelcentrum Zuiderwaard,
parkeerterrein, ingang
Plevierenlaan   
vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur
Mijdrecht

Diamant, ter hoogte van rioolgemaal
vanaf 13.00 uur t/m 15.30 uur
Paltrok, grasveld bij Viergang
vanaf 13.00 uur t/m 15.30 uur
Parkeerterrein aan de Grutto:    
vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur 
Zuster den Hertoglaan, oude markt-
plein:
vanaf 13.00 uur t/m 13.30 uur
Pimpernel achterzijde zwembad:
vanaf 13.45 uur t/m 14.30 uur
Amstelhoek
 
Piet Heinlaan, nabij vijver         
vanaf 13.00 uur t/m 13.45 uur
Menno Simonszstraat, hoek Men-
nonietenbuurt
vanaf 13.45 uur t/m 14.00 uur
De Hoef
 
Merelslag, nabij speelplaats, aan De 
Hoef Oostzijde
vanaf 13.00 uur t/m 14.00 uur
Waverveen
 
Selijnsweg, nabij speelplaats
vanaf 14.30 uur t/m 15.30 uur
Abcoude
 
Afvalbrengstation Bovenkamp             
vanaf 13.00 uur t/m 15.00 uur
Baambrugge
 
Ichthus S chool, p r. M argrietstraat            
vanaf 13.00 uur t/ m 15.00 uur

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/
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Uithoorn - Vorige week speelde 
de meiden van Legmeervogels F9M 
thuis  tegen de meiden van DRC 
F5M. In de uitwedstrijd van 2 we-
ken geleden hadden de Legmeer-
vogels al zoveel punten verzameld 
dat ze najaarskampioen waren ge-
worden! In deze thuiswedstrijd kon-
den ze voor de winterstop nog één 
keer vlammen. 
En dat deden ze! Vanaf minuut 1 
gingen ze in de aanval. Na de eer-
ste helft stond het 6-0, door doel-
punten van Diana (2x), Floor, Jani-
que, Amber en Sacha. De tegenpar-
tij weerde zich goed, maar konden 
helaas niet op tegen de Uithoorn-
se meiden. In de tweede helft zagen 
we hetzelfde beeld als in de eer-
ste helft, zelfs alle verdedigers gin-
gen mee naar voren! De einduitslag 

was 12-0, door doelpunten van Di-
ana (weer 2x), Jasmijn, Sacha, Lu-
na en een eigen doelpunt van DRC. 
Een fantastische overwinning! De 
meiden zijn in de poule eerste ge-
worden, met het maximale aan-
tal punten ( 11 wedstrijden 33 pun-
ten, 48 gescoorde goals ) en zonder 
ook maar één doelpunt tegen. Dat 
is wel een hele bijzondere prestatie! 
Na afloop van de wedstrijd werden 
de kampioentjes gehuldigd door de 
club. Met een medaille en een be-
ker, en een heerlijk patatje werden 
de meiden beloond voor 11 prach-
tige wedstrijden. Amber, Diana, Eli-
ne, Floor, Jasmijn, Lieke, Maria, Ja-
nique, Luna en Sacha: bedankt 
voor de geweldige eerste helft van 
het seizoen, gefeliciteerd met jullie 
kampioenschap!

Legmeervogels F9M 
kampioen

Feestelijke opening nieuw Burning Ass clubhuis

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Uithoorn - Het is woensdagavond 
19.30 uur. De deuren van RKSG Tha-
men gaan open. Bij de ingang heeft 
zich al een flinke groep mensen ver-
zameld, klaar om de jaarlijkse kerst-
musical te bewonderen. Drie voor-
stellingen hebben de leerlingen al 
achter de rug. Op maandag een Ge-
nerale Repetitie mét publiek: leerlin-
gen van groep 8 van De Kajuit en 
De Springschans kwamen kijken. Er 
ging toen nog een hoop mis, maar 
inmiddels zijn de schoonheidsfout-
jes er uit, zit het tempo er goed in, is 
de techniek goed afgestemd en het 
allerbelangrijkste: de leerlingen zijn 
er helemaal klaar voor.
Bij binnenkomst wordt het publiek 
getrakteerd op heerlijke zelfgebak-
ken koekjes, gepresenteerd door 
monsterlijk uitgedoste… tja… hoe 
zullen we het noemen… wezens? 
De drie-ogige en vijf-armige mon-
sters trekken zeker de aandacht. 
Net als de grote groep leerlingen 
die om de piano kerstliedjes zingt. 
De sfeer zit er goed in en na een 
mooi voorprogramma begint de mu-
sical Freak¡, die gaat over mooi zijn 
en hoe we met z’n allen (te) veel be-

zig zijn met ons uiterlijk. Over erbij 
willen horen, anders zijn en jezelf le-
ren kennen. En vooral over  geloven 
in jezelf. Want als jij in jezelf gelooft, 
hebben anderen geen reden om 
daaraan te twijfelen. Elk jaar heeft 
de musical een boodschap. Dit jaar 
is dat er één  waar elke jongere mee 
worstelt: hoe zie ik er uit? Is er iets 
mis met me? Mag ik zijn wie ik ben? 
En… wie ben ik dan?

Het is mooi om te zien hoe de musi-
calgroep een eenheid is geworden, 
gedurende de repetitieperiode. Zo-
wel de sterren op het podium als die 
op de achtergrond helpen elkaar en 
er zijn mooie vriendschappen ont-
staan. Enkele leerlingen verdienen 
een pluim: Kelsey, die dit jaar exa-
men doet  en elk jaar heeft meege-
speeld. Het eerste jaar als voorzich-
tige beginner, maar al snel juist de 
ervaren en betrouwbare kracht. En 
natuurlijk Nick en Stijn, die zowel 
het decor, het licht & geluid en de 
projectie voor hun rekening hebben 
genomen. Bergen werk hebben de-
ze mannen verzet. Wat zal Thamen 
jullie missen!

Thamen musical 
2014 grandioos 

succes

De Kwakel - Zondagochtend om 
half tien precies is het geheel ver-
nieuwde onderkomen van De Kwa-
kelse wielerclub Burning Ass (of 
was het Burning Ash, ze zijn er na 27 
jaar gesteggel nog steeds niet uit) 
geopend. Ada Kooyman, de moe-
der aller BA-ers en weduwe van the 
Godfather van de vereniging Hein 
Kooyman, verrichte met het aan-
snijden van de kersstol de officië-
le opening. Het jaarlijkse kerstont-
bijt kon beginnen. Dat BA-er van 
het eerste uur Smeerkees er met 
zijn familie (volgens ingewijden met 
name zijn schoonvader) veel werk 
van hebben gemaakt is maar wat 
goed te zien. In de kas van buxus 
kweker Kees Koeleman is een flin-
ke hoek afgetimmerd, goed geïso-
leerd en door dochter Rosa prachtig 
in de verf gezet. Het geplaatste keu-
kenblok is voorwaar geen overbo-
dige luxe. Tegen de trend in groeit 
de vereniging als kool en is het le-
denaantal de 25 al ruim overschre-
den. Die namen dan ook allemaal 

plaats aan de tafels om zich voor-
afgaande aan de traditionele kerst-
rit tegoed te doen aan het ontbijt. En 
ook traditiegetrouw werd de kerst-
rit zelf afgesloten met een lang en 
gezellig bezoek aan café De Vrijheid 
in Amstelhoek. Dat het al uren don-
ker was toen de laatste BA-er ver-
trok was geen probleem, iedereen 
had immers voor deze gelegenheid 
verlichting gemonteerd.

Wielerclub
Wielerclub Burning Ash is in 1988 
officieel opgericht maar heeft zijn 
wortels in de jaren zeventig. Toen 
begon wijlen Hein Kooiman en een 
paar vrienden met een wekelijkse 
fietstocht, die eens per jaar uitdraai-

de op een rit naar Valkenburg. In de 
loop van de jaren tachtig breidde 
de groep rondom Hein steeds ver-
der uit, wat uiteindelijk resulteerde 
in een echte club met gesponsorde 
kleding. Steeds verder van huis wa-
ren de renners te vinden: De Am-
stel Gold Race, Luik-Bastenaken-
Luik, Milaan SanRemo en uiteinde-
lijk zelfs Tronheim Oslo (560 kilome-
ter!) en de keienklassieker Parijs-
Roubaix. 

Ook zijn de ze jaarlijks te vinden in 
het hooggebergte. Bergen als de Al-
pe d’Huez en de Tourmalet zijn dan 
ook gesneden koek voor de leden 
van B.A. Dit jaar staat een bezoek 
aan de Pyreneeën op de agenda. 

www.lijfengezondheid.nl

Wildplukken, 
lekker en goedkoop!
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