Bingo bij
Hertha

Vinkeveen - Koosje is een
teckelpup van 14 weken oud en is
vermist sinds 2 november jl.
Het vermoeden dat Koosje gestolen is wordt steeds groter. Dit omdat de pups (Koosje had nog een
zusje Jet) niet zelfstandig door
of om het hek kunnen, de sloot
is gedregd en het erf wordt elke dag uitgezocht. Maar helaas
geen Koosje. Er is rond dat tijdstip door de buurman nog een
‘vreemd’ grijs busje in de straat
gezien, en aangezien de baasjes tussen de weilanden wonen viel dit direct op. Koosje heeft een soort bruin ‘snorretje’ op haar neus, de bovenkant
zwart onder bruin. Dit is een be-

Vinkeveen - Op vrijdag 23
november wordt er weer een
gezellige bingoavond georganiseerd bij SV Hertha in
Vinkeveen. In de sfeervolle
kantine wordt er onder het
genot van een hapje en een
drankje om mooie prijzen
gespeeld. De kantine is open
vanaf 19.00 uur en ze starten
om 20.00 uur.

Klaverjassen
in de Boei

www.deviskeuken.nl
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langrijk kenmerk. Koosje was/is
woonachtig in Vinkeveen. Hopelijk dat iemand haar herkent of de
daders tot inkeer komen. Weet u
meer? Bel 06-23551740.

Wethouders Beckers en Kroon: “Die zorg blijft!”

De Kom in Mijdrecht is
verkocht!
Mijdrecht – Vorige week werd het wat onrustig onder de bewoners van de Kom in Mijdrecht. “Ons huis is verkocht” zo ging
het van deur tot deur. Er werd al jaren over gesproken dat na de
nieuwbouw van Avondlicht de Kom ‘plat’ zou gaan, maar het zou
worden herbouwd.

haring vers
van het mes

888

Wie weet wat er met
Koosje is gebeurd?

KORT NIEUWS:

Vinkeveen - Vrijdagmiddag
organiseren Koos en Joop
weer een gezellige klaverjas
middag in Dorpshuis de Boei
Kerklaan 32 i n Vinkeveen. De
grote zaal is open om 13.00
uur, en het kaarten begint om
13.30 precies. Het is een gezellig evenement met heel veel
prijzen.

SINDS 1

K R A NT D

De Ronde Venen

130
DE

www.meerbode.nl | 0297581698

R PAKT

!

ieuwe
eerbode
N M

A
JA

Maar de geruchten waren anders. Ook de raadsleden kregen
er lucht van en tijdens de commissievergadering Samenleving
stelde PvdA-GroenLinks kritische
vragen over deze verkoop. Andere partijen vielen bij met een duidelijke boodschap: Behoud De
Kom voor ouderenzorg. Al in juni van dit jaar werd het College
door de Zonnehuisgroep Amstelland op de hoogte gebracht van
de verkoop. Toen de wethouders
niet reageerden heeft de Zonnehuisgroep het pand in de verkoop gezet. De Kom wordt verkocht als ‘Beleggingsobject’ met
een huuropbrengst van 763.000
euro per jaar (!). Wethouder Rein
Kroon vertelde de raadsleden dat
hij ‘iedere bestemmingsplan wijziging naar de Raad zal sturen’.
Wethouder Becker, van wie je
zou verwachten dat ouderenzorg
hoog op de agenda staat, gaf alleen maar vage antwoorden. De
ouderen die zorg nodig hebben,
zijn de dupe.
Nog twee
Op dit moment zijn er nog twee
plekken in de gemeente waar
ouderen kunnen wonen en zorg
krijgen. Dat zijn Mariaoord in Vinkeveen en De Kom in Mijdrecht.
Volgend jaar komt daar de Zonnehof in Mijdrecht bij voor verpleegzorg. De Zonnehof zal alleen toegankelijk zijn voor mensen die zeer zware zorg nodig
hebben. In Abcoude, Baambrugge, De Hoef, Wilnis, Amstelhoek
en Waverveen is niets. Dit is veel
te weinig voor de gemeente om
alle ouderen de zorg te geven die
ze nodig hebben. Ouderen zullen
heel lang thuis moeten blijven
wonen. Alle aanpassingen aan
woningen komen voor rekening
van de gemeente. Dit kan oplopen tot honderdduizenden euro’s voor de gemeente. Die de inwoners weer moeten ophoesten
via de OZB.
PvdA-GroenLinks pleitte voor
maatregelen om De Kom voor
ouderenzorg te behouden. Zij
kregen bijval van bijna alle partijen. Bijzonder was de bijval van
De Seniorenpartij. Hiermee zeiden ze tegen hun wethouder “je

doet het niet goed”. Het is bijzonder dat op de site van de Zonnehuisgroep Amstelland De Kom
nog steeds wordt aangeprezen
als “zelfstandige appartementen waar wijkverpleging van de
Zonnehuisgroep aanwezig is. Net
als een eetzaal en huismeester”.
Geen woord over de verkoop van
het pand maar wel een tekst over
de mogelijkheden tot huur. De
verkoopperiode is voorbij. Geruchten gaan dat de Zonnehuisgroep veel biedingen heeft gekregen. De biedingen zijn hoog.
Als er zoveel investeerders geld
zien in De Kom, met gegarandeerde huuropbrengsten, waarom kan de Zonnehuisgroep het
dan niet zelf behouden? En waarom heeft het College niet gezorgd dat ouderenzorg in de
Kom kan blijven?

lege Sanering Zorginstellingen.
Het eindoordeel ligt daar en dat
maakt het proces transparant.”
Maatschappelijk
“De Zonnehuisgroep heeft aangegeven de huidige bewoners
nogmaals te informeren over
de verkoop van De Kom. En de
Zonnehuisgroep blijft hierover
het gesprek voeren met de bewoners. De bestemming van De
Kom is nu maatschappelijk: voornamelijk wonen met zorg. Dat is
én blijft het uitgangspunt van
het college B&W. Dat is bevestigd door de wethouders Kroon
en Becker in de Commissie Samenleving & Inwonerszaken van
november. Het college van B&W
heeft, na de oproep van de Commissie Samenleving & Inwonerszaken, niet de intentie om de bestemming te wijzigen. De gemeente is samen met de Zonnehuisgroep in goed gesprek over
de toekomst van De Kom. Vanuit
het belang voor onze inwoners
die zorg nodig hebben en daarmee zo lang mogelijk in De Kom
kunnen blijven wonen.” aldus de
wethouders. De fractie PvdAGroenLinks zal zeker in de eerstvolgende raadsvergadering hierop terugkomen

Reactie Zonnehuisgroep
Onze redactie vroeg de Zonnehuisgroep om hun reactie. Zij gaven het volgende nietszeggende antwoord: “ De bestemming
van dit gebied is maatschappelijk. Dit betekent dat een nieuwe Wethouder Marja Becker
eigenaar binnen deze bestemming zal moeten opereren. De
bewoners van De Kom wonen er
overigens zelfstandig. Net als nu
kunnen zij ook in de toekomst
door onze wijkverpleging ondersteund worden”.
Reactie wethouders
Ook vroegen wij wethouder Rein
Kroon (CDA)en wethouder Marja Becker ( Senioren Partij) wat zij
nu nog konden doen om te voorkomen dat ook dit stukje zorg
uit De Ronde Venen verdwijnt.
De wethouders waren duide- Wethouder Rein Kroon
lijk: “De zorg die blijft. De Zonnehuisgroep garandeert de zorg
die geleverd wordt. Naar de toekomst toe blijft deze ook gegarandeerd. Het thuiszorgteam dat
nu in De Kom is, blijft zijn werk
daar doen. Met de komst van het
zorgcomplex Zonnehuis wordt
de zorg nog eens versterkt. De
Zonnehuisgroep beoordeelt de
nieuwe koper op de kwaliteit van
het plan voor De Kom. Dat uitgangspunt wordt ondersteund
door de procedures van het Col-

Sinterklaas groots ontvangen
in (deel) van De Ronde Venen
De Ronde Venen - Sinterklaas
is sinds zaterdag jl. weer in het
land. Ook in een groot deel van
gemeente De Ronde Venen is hij
groots ontvangen. Hij begon in
Wilnis. Honderden Wilnissers waren naar het oude raadhuis gekomen, want om 13.00 uur zou hij
komen. De hoofdpiet was reeds
vooruit gestuurd en vermaakte de
kinderen met grapjes en liedjes.
Even over 13.00 uur sirenes. Maar
liefst drie brandweerwagens kwamen het dorp binnen rijden met
loeiende sirenes. Brand? Nee, al
snel werd Sinterklaas gezien in de
voorste brandweerwagen en in de
andere zaten de Pieten. Onder luid
gejuich werd de Sint welkom geheten. Ook wethouder Rein Kroon
zat in een van de brandweerwagen en verwelkomde Sinterklaas officieel. Daarin nam de Sint
plaatst in een mooie stoel en konden alle kinderen die dat wilden
met hun grote vriend op de foto.

Mijdrecht
Veel rust had de oude man
niet. Om even over twee maakte hij alweer zijn opwachting in
Mijdrecht. Zoals ieder jaar was
daar het Raadhuisplein weer gevuld met velen honderden belangstellenden. Ook hier werd de
Sint en zijn gevolg hartverwarmend ontvangen en ook hier had
Sinterklaas alle tijd voor de aanwezige kinderen.
Vinkeveen
Eind van de middag, begin
avond, na even gerust te hebben
toog de Sint nog even naar Vinkeveen, waar ook heel Vinkeveen
hem stond op te wachten. De kinderen van de Amstelhoek en de
Hoef moeten nog even wachten,
maar nog maar een paar nachtjes
slapen en hij komt ook naar jullie
dorp. Elders in deze krant vindt u
een foto collage van de intocht in
Wilnis.

EHBO Lucas opleidingscursus
in Vinkeveen
Vinkeveen - Wat doet u als uw
buurman ineens op straat in elkaar zakt? Wat doet u als uw kind
haar kleine teen stoot, veel pijn
heeft en haar teen niet kan bewegen? Wat doet u als uw collega
zich verslikt en benauwd wordt?
En zo kunnen je nog wel oneindig
doorgaan met situaties die kunnen gebeuren bij uw thuis, werk
of onderweg. Wat is er mooier dat
u kan helpen in al deze situaties?
Dat u er niet hulpeloos bij staat of
toch maar ongemerkt doorloopt
en daar later toch niet zo’n prettig gevoel bij hebt. Een reanimatie diploma is al heel mooi, maar
het betreft niet altijd hartfalen,
dus een EHBO diploma maakt u
veelzijdiger. De eerste minuten
na een ongeval zijn vaak cruciaal
om levens te redden en schade te
beperken. En als u nu weet dat de
meeste ongevallen thuis plaatsvinden, dan is het toch heel handig en mooi als u gelijk hulp kunt

verlenen. Tijdens de EHBO-cursus
leert u hoe u in elke situatie hulp
kunt verlenen, van geruststellen,
wondverzorging, handelen bij
kleine ongevallen, waarschuwen
van de professionele hulpdiensten, tot stabiele zijligging en reanimeren. Hierbij krijgt u theoretische scholing, maar ook observeren, communiceren en vaardigheden. De opleiding zal worden
gegeven op woensdagavond. 9
januari 2019 start de opleiding
tot het EHBO diploma inclusief
(kinder)reanimatie en AED. Het
aantal lessen inclusief het examen beslaat 11 avonden. De cursus zal gegeven worden in het
EHBO gebouw op Pijlstaartlaan
1a te Vinkeveen op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur
. Wilt u meer informatie of u aanmelden dan kunt u bellen 0297564192, mailen naar ehbolucas@
casema.nl of ga naar hun website
www.ehbolucasvinkeveen.nl
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Dé revolutie op het gebied van schoenen

Xsensible Stretchwalker
bij Henrita Footwear
Regio - Xsensible Stretchwalker is een revolutionaire innovatie geïnspireerd op de houten balansslipper uit Japan. Deze zorgt
voor een natuurlijke en gezonde lichaamshouding. Traditie en
technologie komen samen in de
unieke balanszool. In combinatie met perfecte demping, maximale stabiliteit en ultieme grip
wordt de beste loopervaring gegarandeerd. Stretchwalker zorgt
voor een natuurlijke houding van
het lichaam. Door de unieke toepassing van deze zooltechnologie ervaart u minder klachten
aan gewrichten en heeft u min-

Diverse demonstraties en activiteiten

Zaterdag Winter Fair bij
Annemieke’s Kramerie
Regio - Zaterdag 24 november
houdt Annemieke’s Kramerie van
10.30 tot 17.00 uur een Winter
Fair met vele demonstraties.
Onder andere wordt een demonstratie Jura koffiemachines gegeven. Jura werd in 1931 in Zwitserland opgericht en is vernoemd
naar de bekende bergen in Zwitserland. Het bedrijf heeft zich

Verzamelaarsmarkt
Regio - Zaterdag 27 november
wordt er weer de verzamelaarsmarkt in ‘Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 te Mijdrecht gehouden. U bent er welkom van
09.30 tot 13.00 uur. Er zijn de stuiverboeken met postzegels, ansichtkaarten, munten en brieven. Dit is alweer de laatste beurs
van dit jaar, want in december is
er geen. In het nieuwe jaar starten ze op 26 januari. Voor inlichtingen kunt u terecht op onze site
www.verzamelaarsrondevenen.
nl en tel. 0297-290322.

der last van vermoeide voeten.
Stretchwalker is de schoen die u
blij maakt en wordt aanbevolen
door specialisten.
Gepatenteerd stretch leer
In de schoenen is het gepatenteerde stretch leer verwerkt. Het
flexibele en échte leer zorgt voor
een blijvend goede pasvorm. Samen met de unieke balanszool is
Stretchwalker een favoriet in elke schoenencollectie. Naast deze
Stretchwalker worden ook Xsensible met traditionele zolen verkocht. Ervaar de Stretchwalker nu
zelf bij Henrita Footwear op don-

derdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 november. Deze dagen
kunt u de Xsensible Stretchwalker
schoenen testen. U mag zelfs buiten proeflopen! Henrita Footwear
is gevestigd in de Dorpsstraat 6 in
Aalsmeer en bereikbaar via 0297324409 en info@henrita.nl.

Slimness heeft weer nieuwe winnaars!
Regio - Afvallen in groepsverband
bij gewichtsconsulentenpraktijk

Slimness was weer een succes! In
een groep is de motivatie vaak wat

vanaf 1991 gericht op volautomatische koffiemachines en een
internationale expansie. Alle koffiemachines worden in Zwitserland ontwikkeld en overeenkomstig strenge Zwitserse kwaliteitseisen geproduceerd. Streven naar
perfectie kenmerkt het denken
van de medewerkers en de zakenpartners van Jura. Het resul-

hoger. Hier zijn de winnaars Gerrie uit Amstelveen en Andrea uit
Wilnis weer het levende bewijs
van. Gerrie verloor 13 kilo en Andrea 10 kilo tijdens de cursus
van 9 weken (10 bijeenkomsten).
Meerdere resultaten van de groepen met de voor en na foto staan
op de website, maar ook vele positieve reviews over het afvallen
bij Slimness. Woensdag 9 januari
2019 starten er weer nieuwe groepen. De 1e groep start om 19. 00
uur en de 2e om 20.30 uur. Omdat Slimness is aangesloten bij de
beroepsvereniging BGN, vergoeden de meeste verzekeraars alles
of een gedeelte van de cursus. Er
zijn nu nog plaatsen beschikbaar.
Wil je meer informatie of wil jij
je opgeven en zeker zijn van een
plekje? Dat kan via de website www.Slimness.nl, ga naar afvallen in groepsverband of bel
0297-765027 en vraag eventueel
een vrijblijvende intake aan. Op
5 januari 2019 tussen 09.00 uur
en 14.00 uur heeft Slimness weer
open dag.
Meer info zie advertentie
in dit blad.

taat ervan zijn koffiemachines,
die zich wereldwijd onderscheiden door kwaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijk, design
en perfecte koffiespecialiteiten,
bereid uit vers gemalen bonen.
Niet voor niets is Jura een innoverende leider in meer dan vijftig
landen! Met de volautomatische
koffiemachines kunt u het gehele
koffie-assortiment bereiden, van
de pittige ristretto tot de trendy
Latte Macchiato. Heel eenvoudig
met één druk op de knop, dankzij
ingenieuze, strikt logische bedieningsconcepten. Er zijn veel programmeermogelijkheden, waarmee u uw eigen perfecte koffie
kunt instellen helemaal naar uw
persoonlijke voorkeur. Het onderhoud van de machine is even
eenvoudig als de bediening ervan. Vlekkeloze hygiëne wordt
met een druk op de knop bereikt.
Alle functies van de Jura-volautomaat (met Smart Connect) zijn
op uw smartphone of tablet in te
stellen. U kunt uw favoriete specialiteiten een naam geven en
voorzien van een foto naar keuze. Individuele smaakvoorkeuren kunt u eenvoudig aanpassen.
Zaterdag 24 november tijdens
de demonstratie kunt u heerlijke koffie proeven en ervaren hoe
simpel deze koffieautomaten te
bedienen zijn. U kunt dan ook
alle andere voordelen van deze
machines ervaren, zoals bijvoor-

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon
0297-563183

Noorderlingen
Dagen worden korter, temperaturen dalen, bladeren verkleuren en dwarrelen omlaag,
vogelgezang is uitgedoofd,
afgezien van wat druppelende toontjes van een roodborst
of een ratel van een winterkoning, er zwieren geen zwaluwen meer door de lucht, het
‘gegrutto’ boven de weilanden
is verstorven en alsof het nog
steeds niet duidelijk is dat het
najaar is begonnen, verschijnen er lijsters met herfstkleuren bij de oksels. Koperwieken
zijn het, elke herfst trekken die
vanuit het noorden van Europa naar het zuidwesten, soms
in grote zwermen. Nederland
vormt de noordgrens van hun
overwinteringsgebied. Vooral bij bessendragende struiken
kun je koperwieken vinden.
Uiteindelijk draait de vogeltrek
om de beschikbaarheid van
voedsel en omdat die in de
herfst verandert komt de hele
vogelwereld in beweging. Zich
oriënterend op landschap, zee,
zon, sterren, aardmagnetisme, geuren, geluiden en wat
al niet meer, vinden miljoenen vogels hun weg. De meesten zien we nooit, die trekken
’s nachts of vliegen overdag
heel hoog over naar verre streken. Maar gelukkig vindt ook
een andere mooie noorderling, de keep, ons land ver genoeg. Deze herfst zijn al enorme aantallen gesignaleerd.
Niet alleen maken ze graag

Koperwiek

beeld het gemakkelijke onderhoud. Wanneer deze dag besluit
om een Jura koffiemachine aan te
schaffen, ontvangt u een toepasselijk cadeautje en de afspraak
wanneer uw machine thuis geïnstalleerd zal worden.
Kom op de koffie
Ook als u er nog denkt aan de
aanschaf van een automaat, bent
u van harte welkom om een heerlijk kopje koffie te komen drinken en te genieten van de Winter
Fair. De gehele winkel is omgetoverd in de sint/kerstsfeer. En er
zijn allerlei speciale activiteiten.
Zie hiervoor de advertentie in
deze krant of kijk op de website:
www.annemiekes-kramerie.nl.
Annemieke’s Kramerie is gevestigd aan de Machineweg 3 in
Aalsmeer, er is voldoende parkeergelegenheid rondom de winkel.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Keep
gebruik van voedertafels, met
een rododendron of andere groenblijvende struik in je
tuin maak je kans dat ze blijven slapen. Met tientallen tegelijk. Kepen trekken vaak op
met vinken, zijn daar ook aan
verwant, maar hebben andere kleuren. Kleuren die passen
bij de seizoenswisseling: het
zwart van lange winternachten, het wit van sneeuw en,
heel opvallend, een herfstig
oranje. Bij het mannetje komen die kleuren het beste tot
hun recht, al draagt hij nu zijn
winterkleding. Zijn zomerpak
is feller en contrastrijker, maar
tegen de tijd dat hij dat heeft
aangetrokken is hij al weer terug naar Rusland of Zweden.
Kepen zijn een beetje de vinken van de kouwe grond, hoe
noordelijker in Europa, hoe
meer kepen en hoe minder
vinken je ’s zomers zal aantreffen. Het zijn allebei trekvogels,
maar in tegenstelling tot de
vink broedt de keep hier niet,
behoudens enkele avonturiers.
De herfst begint als een veelkleurig seizoen, maar na een
paar stormen is het meeste
oranje, geel en bruin al uit de
bomen gewaaid. Vogels als koperwiek en keep gunnen de
kale en vaak grauwe wintermaanden op onverwachte momenten kleur en tegen de tijd
dat ze vertrekken, tooien de
bomen zich al in een schuchter
lentegroen.
Jaap Kranenborg

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.800
Ingezonden brieven
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voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
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of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
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schriftelijke toestemming van de
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Sint en zijn Pieten
groots ontvangen
in Wilnis
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Lezing Joke van Leeuwen

Nieuwe serie cursussen
tekenen en schilderen
Mijdrecht - Vanaf 26 november gaat bij Atelier de Kromme
Mijdrecht weer een serie cursussen van start die zijn gericht op
het leren tekenen en schilderen
of het zich verder bekwamen in
diverse stijlen en technieken. Op
de maandag zijn er zowel ‘s morgens als ‘s middags cursussen
voor beginners voorgenomen,
die zich richten op het schilderen
met verf en andere materialen die
met water worden verdund. Deze
cursussen kunnen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
Ze worden gegeven door vakbekwame docenten met al enige jaren ervaring bij het AKM, Elly Wu
en Jackie Hutter.
Op de dinsdag zijn de cursussen overdag al volgeboekt, maar
op de dinsdagavond is er nog
een plaats voor iemand die zich,
zonder begeleiding overigens,
wil bekwamen in het tekenen of
schilderen naar naaktmodel.
Cursussen
De cursussen voor de jeugd, die
voor woensdagmiddag stonden
gepland, worden verplaatst naar
de vrijdagmiddag, van 16.15 uur
tot 17.30 uur. Op de woensdagavond is er nog plaats op de cursus ‘Aquarel voor beginners’. Moniek van Dijk, die al vele jaren aan
het atelier is verbonden, legt hierbij de fijne kneepjes uit van de
verschillende aquareltechnieken.
Op donderdagochtend zijn er
nog enkele plaatsen beschikbaar
voor de cursus expressief schil-

deren met acryl, met toepassing
van powertex, om daarmee verrassende structuren op het doek
aan te brengen. Die cursus wordt
verzorgt door Angelique Streefkerk. Deze docente zal op de zaterdagochtenden van 9 en 16 februari een tweede workshop geven in het boetseren van sculpturen, in dit geval een gestileerde vogel, met gebruikmaking van
powertex-klei. Deze bijzondere
workshop is ook aangekondigd
op de website.
Op de donderdagavond zijn er
ook nog enkele plaatsen beschikbaar voor de cursus Landschap in
aquarel, die door Freddy Hentzen
zal worden gegeven.
Op de vrijdagmiddag doceert Andrea Leber het schilderen van de
menselijke figuur in acryl.
Op vrijdagavond kunt u aanschuiven bij Elly Wu, die model en
portret in olieverf of watergedragen olieverf zal instrueren, maar
zij geeft ook de ruimte aan cursisten die liever een eigen thema kiezen of die met haar kundige begeleiding willen werken aan
een tekening of schilderij waaraan men al in het atelier of thuis
heeft gewerkt.
Voor meer informatie over deze
38 jaar geleden opgerichte kunstenaarsvereniging kunt u terecht op www.atelierdekrommemijdrecht.nl of op de Facebook-pagina van het AKM. Via
de website kunt u zich inschrijven voor een cursus of voor de
Nieuwsbrief.

Cursus Klankmeditatie

Wilnis – Woensdag woensdag
28 november start in de Paraplu in Wilnis de cursus klankmediatie van 20.00 – 21.15 uur. Tijdens de klankmeditatie/klankmassage ga je bewust de adem
invoelen en daarmee specifieke
klanken ondersteunen. We starten met een kort klankbad m.b.v.
klankschalen en sluiten af met
het zingen van mantra’s, dit alles
om diep in het lichaam de trillingen van klanken in te voelen. De
cellen worden zo zacht in beweging gezet, terwijl de ademhaling
vollediger en vrijer gaat bewegen. Hierdoor voel je een subtiele
doorstroming in het lichaam, wat
het effect heeft van een innerlijke
douche. Nadat de klanken verinnerlijkt zijn, lijkt het of je hele lijf
als een muziekinstrument is gestemd wat bijdraagt tot een gevoel van harmonie. De klankme-

ditatie wordt gegeven door yogadocente Jessica Erdtsieck, die een
passie heeft voor klank en muziek. De deelnameprijs is €11,-.
Zelf meenemen een matje en een
plaid, want deze zijn niet standaard aanwezig bij de Paraplu. De
sessie duurt vijf kwartier waarna
er gelegenheid is voor een kopje
kruidenthee en een nadere kennismaking.
Aanmelden kan rechtstreeks via
de website op www.stichtingparaplu.nl.
U kunt het programmaboekje
met inschrijfformulier ook afhalen bij de Paraplu. Het ingevulde inschrijfformulier levert u daar
ook weer in. Het adres is Pieter
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via onze email info@stichtingparaplu.nl
kunt u terecht voor vragen. Ons
laatste nieuws staat ook op www.
facebook.com/paraplustichting.

in en rond de gemeente De Ronde Venen

Vinkeveen - Voor de lezing van
de bekende schrijfster Joke van
Leeuwen op vrijdag 23 november zijn nog toegangskaarten
verkrijgbaar bij de Openbare Bibliotheken in De Ronde Venen
en bij de boekhandels Mondria
Mijdrecht en The Readshop Vinkeveen. De kaartjes voor deze literaire avond die om 20.00 uur
aanvangt in De Boei, Kerklaan 32

in VInkeveen, kosten €10,-. Joke
van Leeuwen is een zeer productieve schrijfster van romans en
kinderboeken. Haar werk werd
meermaals bekroond. De dit jaar
verschenen roman “Hier” kreeg
veel lovende kritieken De op dit
moment in de samenleving spelende onderwerpen ging zij in deze als een beklemmende fabel te
lezen roman, niet uit de weg.

Marktkoopman
ek
van de we

André Bijkerk
Hobbyartikelen

De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.

Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Weinig zorgen voor
de Sint deze eeuw

van de 20e eeuw zakte de
thermometer in De Bilt naar
-15 graden en in Sittard vroor
het zelfs 18 graden. Tussen 25
november en 10 december
werden in De Bilt zes nachten met strenge vorst genoteerd. Na 10 december zachter weer.

Over twee weken is het zover:
dan is het heerlijke avondje van Sint Nicolaas aangebroken. Zal het weer met de
pakjesbezorging meezitten,
of is het “Hoort de wind waait
door de bomen “, of toch: “Zie
de maan schijnt door de bomen?”
De barre Elfstedentocht
van 1963
Deze eeuw is het weer op pak- Een lezer van deze rubriek wil
jesavond , 5 december, in De weten hoe zwaar deze tocht
Ronde Venen de Sint bijna al- is geweest. Het was de aller
tijd gunstig gezind geweest. zwaarste ooit met als winDe wegen en daken waren naar Reinier Paping. Uitgereniet glad en wat vooral opviel kend op de dag van de 12e
waren de ver boven normale Elfstedentocht, op 18 januatemperaturen . In 2006 moet ri 1963, is het de koudste dag
de Sint het helemaal warm van deze strenge winter. In de
hebben gehad. ‘s Nachts niet ochtend vriest het in het hekouder dan 10,0 graden en le land tussen 12 en 19 graoverdag 14,6 graden. Slechts den met Joure in Friesland als
één keer kwam het in deze koudste plaats: -20,8 graden.
17 decembermaanden op 5 Weliswaar gaat door de toedecember tot vorst. Dat was nemende noordoostenwind
in 2016 met in Mijdrecht bij- de temperatuur omhoog naar
na vier graden onder nul. In -5 graden, echter deze gaat
2010 liep de Sint de kou net door merg en been. De deelmis, want de eerste vier de- nemers komen allerlei obstacemberdagen leverden al kels tegen, zoals scheuren in
echt winterweer op met in het ijs, stuifsneeuw. Er zijn
Mijdrecht - 6 à -7 graden en stukken bij die men struiketijdelijk een sneeuwdek van lend en slingerend moet af10 cm. De volgende dag was leggen. Voorts heeft men te
er de dooi. In 2001 viel er niet kampen met sneeuwblindalleen regen, maar waaide heid, een slecht oriëntatiegehet ook nog eens hard. Het voel en bevriezingsverschijnmeeste risico voor Sinterklaas selen. Aan het bijna 196 km
hield het onweer in. Dat deed lange traject doen 568 wedzich voor in drie achtereen- strijddeelnemers mee, waarvolgende jaren: 2011,2012 en van er slechts 57 de tocht vol2013. Gezien het gevaar dat brengen , dat is 10%. Het aanhij zou lopen door de bliksem tal toertochtdeelnemers bete worden getroffen, zal hij draagt 9294. Hiervan volzo min mogelijk gebruik heb- brengen zegge en schrijve 69
ben gemaakt van de daken. (0,7%) de tocht. De ontberinOok mist kan de Sint parten gen in het laatste deel zijn onspelen. Zeer risicovol moet beschrijfelijk. De smalle, gezijn rit over de daken zijn ge- veegde baan stuift vol met
weest op 5 december 1925. In sneeuw. Op het laatst is het
dat jaar deed zich een van de verschil tussen het ijs en het
meest extreme Sinterklaas- land niet meer waar te nemen
winters voor. De kou werd op en zwerven verschillende
25 november ingeluid door schaatsers door het land op
een depressie bij Denemar- zoek naar de ijsvloer. Er moeken, die een noord tot noord- ten zoekacties naar verdwaalwester storm met sneeuwbui- de , bevroren en sneeuwblinen veroorzaakte. Begin de- de schaatsers op touw worcember was er veel wind en den gezet. De winnaar doet
er viel ook veel sneeuw, plaat- op een minuut na 11 uur over
selijk meer dan 30 cm. Het het traject met een gemiddelvroor matig tot streng, hier de snelheid van bijna 18 km/
en daar zelfs zeer streng. In uur. Vandaag, 21 november,
De Bilt vroor het op de 29e wordt gevierd Maria’s verblijf
11,3 graden. Rond Sinterklaas in de tempel.
bleef het flink vriezen onder
een krachtig hogedrukgebied Op deze dag wordt een beeld
van meer dan 1035 hectopas- geschetst van de winter die
cal. Dit systeem trok over ons we mogen verwachten. Deland naar het zuidoosten met ze luidt: “Maria’s Opdracht
bestemming Centraal Euro- klaar en hel, maakt de winter
pa. Op de koudste Sinterklaas streng en fel”.

André Bijkerk is een nieuwkomer op de Mijdrechtse Weekmarkt. Hij presenteert zich
pas een aantal weken met een
omvangrijk assortiment aan
hobbyartikelen en dat is nogal
wat. Wie zich verveelt of dreigt
te vervelen moet bij hem de
(overdekte) kraam eens binnenlopen. André Bijkerk staat
op de enige markt waarop hij
zijn hobbyartikelen aanbiedt
en dat is de Weekmarkt in Mijdrecht.
De andere dagen is hij te vinden in zijn hobbywinkel in Rotterdam, waarvan een uitvloeisel zijn webshop is. Zie zijn site
www.hobbybijkerk.nl. U vindt
zijn kraam in de middelste rij
van de markt even voorbij die
van zijn collega met de lekkere
mediterrane producten… Bij
André Bijkerk treft u een enorm
aanbod aan hobbyartikelen
aan, voor jong en oud die van
pas komen nu we inmiddels
het najaar en richting winter
ingaan waar tijd ingeruimd kan
worden voor het beoefenen
van leuke hobby’s. Knipvellen,
uitdrukvellen, spullen om zelf
wenskaarten te maken, kleurplaten, ponsjes, papier, karton,

maar ook alles om te borduren
en noem maar op, het is er. Er
zijn hier voor de beeldvorming
maar een paar artikelen genoemd, maar wie de website
bekijkt zal hele rijen met hobbyartikelen zien. Het is onmogelijk om alles mee te nemen,
maar via de website kunt u
uw keuze maken en bestellen
(en eventueel betalen – via
afhalen winkel) waarna André
het voor u meeneemt naar de
markt waar het kan worden afgehaald. “Nu heb ik de winkel in
Rotterdam nog, maar daar ga ik
mee stoppen; ik wil alleen nog
maar markten doen,” laat André
weten. “Ik richt mij nu extra op
de komende maanden waarbij
het traditiegetrouw hobbytijd
wordt. Gezellig om te doen,
maar ook het beoefenen van
handvaardigheden, welke dan
ook, is een gezonde bezigheid
voor zowel de motoriek als de
geest.” Hij heeft gelijk. Loop
eens langs bij de kraam van
André Bijkerk. Wellicht kan hij
u overhalen om iets creatiefs
te vervaardigen, voor uzelf of
voor een ander. Goed bezig! U
bent van harte welkom bij zijn
‘hobbykraam’.

Afscheid van twee
buurtbuschauffeurs
De Ronde Venen - Vorige week
hebben twee chauffeurs, Theo
Ham en Wim Bos, hun laatste
dienst als vrijwilliger-chauffeur
gereden op Buurtbus lijn 526.
Beide chauffeurs werden op deze rit vergezeld door hun echtgenote. Extra dank voor Wim Bos die

meer dan 14 jaar het dienstrooster voor de 48 chauffeurs heeft
verzorgd.
Op gebruikelijke wijze met een
bos bloemen en een doos chocolade werden de heren opgewacht door collega-chauffeurs en
bestuursleden.
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Winnaars kassabon actie winkelcentrum de Lindeboom

Allemachtig wat is dat geweldig, maar wel
een heel vreemde gewaarwording!
Mijdrecht - Woensdagmiddag,
even voor twee uur. Twee best
nerveuze dames hebben zich
gemeld bij de Boni in Mijdrecht.
Zij hebben afgelopen week een
telefoontje gehad dat zij de kassabon actie van winkelcentrum
De Lindeboom in Mijdrecht gewonnen hadden en die was: 2
minuten gratis winkelen bij de
Boni. Twee minuten, lijkt kort,
maar is best lang. De gelukkige

winnaressen zijn: Lidy Breewel
uit Wilnis en Danielle Heijman
uit Waverveen. Danielle is vaste klant bij de Boni en Lidy komt
er nooit. Zij had afgelopen week
even boodschappen gedaan: “en
werkelijk zeg het scheelt best
veel met wat ik moet betalen
in de supermarkt waar ik altijd
boodschappen doe. Ik was heel
wat minder kwijt. Na de verbouwing hier ga ik denk ik toch hier

mijn boodschappen doen. En
toen begon het. Danielle begon,
als een razende rende zij door de
winkel en binnen de twee minuten had zij een kar met een kop
erop. Maar liefst 172,25: “Wat is
dit geweldig. Je weet echt niet
wat je overkomt. Ik ben gewoon buiten adem. Bij de kassa zag ik dat ik bijvoorbeeld rode wijn had, die lust ik niet eens.
Maar ik kan er vast wel iemand

blij mee maken. Fantastisch, wat
een belevenis. Dan is het Lidy
haar beurt. Ook zij rende door de
winkel, maar pakte heel andere boodschappen. Totaal op de
kassa 147,00. Ook zij was dolblij
en ook zei naar adem happend:
“wat is dat een vreemd gevoel,
echt je weet niet wat je moet
pakken. Ik ben heel blij met deze boodschappen. Zoiets zal ik
denk ik nooit meer beleven”.

IN DE
PROVINCIE

Slim op weg op de drukke N201
De N201 tussen Amstelhoek en Vreeland is één
van de drukste wegen
in de provincie Utrecht.
Samen met inwoners en
weggebruikers kijkt de
provincie hoe het verkeer
beter kan doorstromen.
Dat kan met wegaanpassingen, maar ook met
digitale technieken als
slimme verkeerslichten.
Intelligente verkeerslichten
kunnen bijdragen aan het

oplossen van files. De provincie plaatst deze nieuwe
verkeerslichten dit najaar
op elf kruispunten op de
N201, van de grens met
Noord-Holland voor Uithoorn tot en met Vreeland.
De lichten herkennen aankomend verkeer en spelen
in op de actuele drukte.
Het verkeer kan dan beter
doorrijden.
Dat die toepassing werkt,
blijkt uit een computermodel van GoedopWeg.

Weggebruikers hebben 25
procent minder wachttijd
in de avondspits en 15
procent in de ochtendspits. Het is ook goed voor
het milieu: minder afremmen en optrekken bespaart brandstof en leidt
tot minder uitlaatgassen.
Dat is mooi, maar daarmee zijn we er niet. Om te
voorkomen dat het verkeer
op de N201 nóg verder
vastloopt, ontwikkelt de
provincie Utrecht een visie

voor een toekomstbestendige weg, met behoud van
de leefbaarheid in het gebied. Ze vraagt de betrok-

eerder meegemaakt dat
we als dorpsraden zo
intensief worden betrokken bij het vinden van de

De één wil meer asfalt,
de ander meer groen
ken bewoners, bedrijven
en gemeenten naar hun
ideeën en gaan in gesprek
tijdens bijeenkomsten.
Dat valt in goede aarde.
“We hebben nog niet

beste aanpak”, aldus Kees
Hobo en Carlijn Jansen
van de Dorpsraad Loenen
aan de Vecht. “Positief,
want het is een lastige
kwestie. De ene inwoner

wil meer asfalt, de ander
wil meer openbaar vervoer
en groen. Nu we samen
met de provincie problemen in kaart brengen en
nadenken over oplossingsrichtingen, hebben we
goede kans op een breed
gedragen aanpak van de
fileproblematiek.”
Provinciale Staten beslissen op basis van de voorstellen in februari 2019
over de aanpak van de
weg. toekomstN201.nl

Veiliger op weg: rij MONO, fiets MONO

Is er draagvlak voor aardgasvrije wijken?

Dankzij social media is
iedereen altijd dichtbij.
Dat is fijn. Maar het heeft
ook negatieve effecten.
Slingerende fietsers, bijna
botsingen of echte ongelukken. Je smartphone in
het verkeer gebruiken is
gevaarlijk. Daarom is de
MONO-campagne gestart.
Iedereen kan op zijn of
haar eigen manier MONO
rijden. Bijvoorbeeld door
de telefoon op stil te zetten, hem op te bergen of

Honderd studenten van
de stichting Academie van
de Stad gaan een studie
uitvoeren naar het draagvlak en het sociaal maatschappelijke aspect van de
overgang naar aardgasvrije
wijken. Omdat de aandacht bij de warmte- en
energietransitie vaak uitgaat naar de technische,
financiële en juridische
aspecten van het vraagstuk, is dit onderzoek voor
de provincie Utrecht een

een systeem te gebruiken
waardoor je tijdelijk niet
bereikbaar bent.
De provincie Utrecht ondersteunt de MONO-cam-

ACTUEEL
Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N199/N414 Bunschoten: vervangen verkeerslichten en
aanpassen kruispunt bij Voestalpine, werkzaamheden
19 t/m 30 november 2018
N201 Vinkeveen: groot onderhoud Demmerikse brug
van 22 oktober t/m 30 november 2018
N210 Lopik: aanpassen verkeerslichten kruispunt met
Europasingel op 11 en 12 december 2018
N212 Wilnis: diverse reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden omgeving Geerbrug tot en met september
2019
N226 Leusden: reconstructie kruispunt Hertekop en
Schutterhoeflaan, werkzaamheden tot begin december
2018
N227 Leusden: vervangen verkeerslichten kruispunt met
kol. H.A. van Roijenweg van 4 t/m 6 december 2018
N228 Utrecht: inspectie rioolputten tussen Utrecht en
De Meern van 26 t/m 30 november 2018

pagne en roept iedereen
op om de aandacht op
de weg te houden. Rij en
fiets MONO, ga ongestoord
onderweg.

N408 Nieuwegein: ontwikkelen Liesboschterrein, werkzaamheden tot eind 2019
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl
Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw huisaan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op officielebekendmakingen.nl en ook op mijnoverheid.nl. Via
mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch een
geprinte versie van een provinciale verordening, beleidsregel of kennisgeving, die betrekking heeft op uw directe
leefomgeving? Belt u dan 030-258 9111.

interessante toegevoegde
waarde. Diverse gemeenten reageerden enthousiast op de oproep om mee
te doen. Uiteindelijk zijn
er vier gemeenten geselec-

teerd: Utrecht, Bunnik,
IJsselstein en Veenendaal. In januari is er meer
bekend over de resultaten.
Meer informatie:
academievandestad.nl.

Evenementen
Een selectie van evenementen en activiteiten in de
regio vindt u op visitutrechtregion.nl. Of kijk voor
meer informatie op de websites bezoek-utrecht.nl,
vvvamersfoort.nl,vvvgooienvecht.nl,vvvkrommerijnstreek.nl,
beleefwoerden.nl, en opdeheuvelrug.nl. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale Staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
26 november 2018, 13:00 uur: Commissie Ruimte,
Groen en Water
26 november 2018, 19.30 uur: Commissie Bestuur,
Europa en Middelen
10 december 2018, 09:30 uur: Provinciale Staten
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale Staten
ook volgen op Twitter: @PSUtrecht
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Boomstam-tafels nu
ook in Aalsmeer

Fietsende brugklassers
Thamen veilig de weg op
Regio - Op woensdag 14 november is de landelijke actie “Fietser
laat je zien” uitgevoerd op scholengemeenschap Thamen te Uithoorn. Deze actie is een initiatief
van Veilig Verkeer Nederland in
samenwerking met scholen die
zich aanmelden voor dit project.
Onder begeleiding van docenten
hebben bovenbouwleerlingen
van de richting Techniek alle fietsen van de 160 eersteklassers nagekeken op veiligheid en functioneren van de fiets. Naast de verlichting zijn ook andere belangrijke onderdelen gecontroleerd. Elke goedgekeurde fiets werd voorzien van een label. De leerlingen
van Thamen kunnen dankzij deze
keuring ‘in huis’ allemaal veilig de
donkere dagen in!

LEZERSPOST
Vinkeveense plassen
Van goed viswater naar
leidingwater
Mijn compliment voor het omslagartikel van de Nieuwe Meerbode van 31/10 betreffende het
defosfateren van het water in de
Vinkeveense plassen. Sinds jaar
en dag is de waterkwaliteit van
onze plassen uitstekend. Anders
dan vroeger toen op de Zuidplas het water een duidelijk heldere veenwaterkleur had en de
onderwaterflora, fauna en visstand die werkelijk uniek was.
Nadat de zandzuigers op de
Noordplas verdwenen waren
was de waterkwaliteit geweldig. Het aansluiten van alle huizen op de riolering was de laatste stap die er voor zorgde dat
er een prachtig schoon/ helder
watersysteem is ontstaan. De
laatste jaren zijn echter dramatisch verlopen. Het water waar ik
ruim 40 jaar geleden voor naar
Vinkeveen ben verhuisd is zo
goed als dood. Vooral de laatste jaren gaat het hard. Ik woon
ruim 30 jaar aan de Baambrugse zuwe en inmiddels heb ik
dood water achter mijn huis. Ik
zal mijn kleinkinderen niet zoals
mijn kinderen kunnen leren vissen in de tuin. Ik zal ze niet kunnen laten zien wat waterjuffers
en watervlooien zijn. Ik heb de
laatste 20 jaar honderden goudkarpertjes en goudzeelten gekweekt en losgelaten in de plassen. Het leek me een leuke bijdrage. De karpertjes kunnen zeker 50 jaar oud kunnen worden.
Ik denk dat er geen één die leeftijd gaat halen. Ook zie ik geen
zwaluwen meer, de Sterns en
zelfs nu zie ik het aantal vleermuizen terug lopen. Er moet
een reden zijn van de heren om
de natuur zo uit te moorden en
te verhongeren. Ik heb geprobeerd de motivatie van de heren van het waterschap te begrijpen. Er zijn inderdaad wel
een paar redenen voor. Onze
regering stelt veel geld ter beschikking om in Nederland de

waterkwaliteit te verbeteren.
Dan wordt het een soort ,, Follow the money “verhaal. De ingehuurde advies bureau, s van
de overheid zullen met hun adviezen blijven komen. Die kunnen en zullen daar niet mee
stoppen. De ambtenaren en waterschappen voelen zich verantwoordelijk om daar mee aan de
slag te gaan. Zo creëer je werk.
Maar zoals in Vinkeveen waar
het helemaal niet nodig is zijn ze
doorgeslagen. De mannen wat
het waterschap willen het beste jongetje van de klas zijn, maar
de gevolgen zijn desastreus. Een
hele toeristen doelgroep is de
nek omgedraaid. Vroeger lagen
er bij Klinkhamer 40 roeiboten
en in het weekend moest je snel
zijn want ze werden allemaal
verhuurd. Een paar jaar geleden is er in Vinkeveen een internationaal visfestijn gehouden.
Met deelnemers uit de hele wereld, de vangsten waren desastreus. Er werd wel gevangen aan
de buitenkanten van de plassen waar er water van de polder instroomt. Van die deelnemers zal niemand ooit terugkomen. Ik nodig de heren van het
waterschap uit om een keer op
een mooie windstille dag bij mij
op de stijger te komen kijken.
Dan kunnen ze zien hoe mooi
dood water er uit ziet. Misschien
gaan ze me dan uitleggen hoe
er weer leven in het water komt.
Een petitie zal de heren van het
waterschap niet stoppen. Alleen
de publieke opinie of financiële kortingen zal daar verandering in kunnen brengen. Zelfs na
het verschijnen van het artikel
in de Nieuwe Meerbode hebben de heren in alle wijsheid besloten er mee door te gaan en
het doorzicht van het water nog
meer te verbeteren. Dat daarmee het leven boven en onderwater een kopje kleiner gemaakt wordt is voor hun bijzaak.
W. Molenaar

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 onderwerpen
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 vergadering 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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

OBS Twister

Naar theatervoorstelling
Falling Dreams
Mijdrecht - De groepen 7 en 8
van OBS Twister hebben naar
de theatervoorstelling Falling
Dreams gekeken in de Schouwburg van Amstelveen.
Het was een voorstelling met
spel, beeld, muziek en verhaal
over de schemerwereld van een
twaalfjarig meisje op het mooie

moment tussen nog een heel
klein beetje waken en en al bijna slapen. In een pijlsnelle montage volgden de kinderen wat het
meisje ‘ziet’ en ‘meemaakt’.
De kinderen hebben genoten van
een rollercoaster met stoere popliedjes, filosofische teksten en bizarre objecten.

Tjitze’s Sinterklaasfeest
voor alleengaande ouderen
De Ronde Venen - Na het grote
succes van afgelopen jaren organiseert de Stichting Tjitze Hesselius ook dit jaar weer een gezellig Sinterklaasfeest voor alleengaande ouderen. Op maandag
3 december a.s. zijn alleengaande ouderen van harte welkom in
de grote zaal van het Apollohotel
in Vinkeveen. Het programma begint om 14.00 uur en is om 16.00
uur afgelopen, natuurlijk is Sinterklaas er met een heleboel pieten weer bij. Maar hij heeft ook
dit jaar weer een paar bijzondere
surprises meegenomen dus het
beloofd een verrassende middag
te worden aanmelden kan via de
mail info@tjitjzehesselius.nl of ga
even langs bij een van de Servicepunten in de gemeente, zij helpen je graag met aanmelden. Er is

een ruime parkeerplaats aanwezig maar ophalen en thuisbrengen is weer mogelijk. Vergeet niet
te vermelden bij het aanmelden
of je opgehaald wilt worden. Deze keer kunnen we maar liefst 170
gasten ontvangen maar vol = vol.
Dat veel ouderen eenzaam zijn is
geen nieuws, helaas komen ze in
alle rangen en standen voor.. Het
taboe is groot, maar wat doe je
als je ineens alleen komt te staan
bij het overlijden van je partner?
Hoe richt je dan je sociale leven
in, samen op stap was gezellig
maar in je eentje? De Stichting
Tjitze Hesselius wil zich inzetten
om juist voor deze mensen leuke
activiteiten te organiseren. Aarzel
dus niet en kom gerust naar het
Sinterklaasfeest, wij gaan er een
gezellige middag van maken!

Matige scores bij BVU
Regio - Maandag 19 November
2018 werd met 33 paren de 1e
ronde van de 3e parencompetitie
van Bridgevereniging Uithoorn
(B.V.U) gespeeld in de barzaal van
sporthal De Scheg.
In deze 1e ronde scoorde in de Alijn slechts 4 paren boven de 50%
de 1e plaats was opnieuw voor Tineke v/d Sluis & Anke Reems met
60,43% op de 2e plaats eindigde Marcel Dekker & Jan Bronkhorst met 58,33% en op de 3e
plaats Monique Verberkmoes
& Jan v Beurden met 54,17% in
de B-lijn ging de 1e plaats naar
Ans Breggeman & Henk v. Dijke
met 60,17% op de 2e plaats eindigde Riki Spook & Hans Geels
met 57,75% en op de 3e plaats
Fons Roelofsma & Ton ter Linden
met 56,42%. in de C-lijn ging de
1e plaats naar naar de gezusters
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhui-

zen met de hoogste score van
de avond 60,83% op de 2e plaats
eindigde Jacqueline Beukers &
An Volkers met 56,42% en op de
3e plaats Corry v. Tol & Kees Geerlings met 54,75%.
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 02975-21190 of via de mail: w.
gloudemans@caiway.nl

Regio - Op het bedrijventerrein
aan de Aalsmeerderweg 98 A tot
en met Z zit op nummer G achter een klein deurtje een prachtige werkplaats van BoomstamTafels. Op een vloeroppervlakte
van 800m² wordt met liefde gewerkt aan eikenhouten tafelbladen, planken en meubels. “Ons
kantoor zit in Bleiswijk.” Aldus Barbara Hendriksen, een van de medewerkers van dit snelgroeiende bedrijf. “Mijn vader Frans Hendriksen is dit, samen met vennoten Wouter Wijnholds en Erik de
Bruijn, twee jaar geleden begonnen en inmiddels zijn er naast
mij nog vier personeelsleden in
dienst. Onze locatie in Aalsmeer
deed al dienst als werkplaats,
maar vanaf oktober tevens als
showroom en is daarbij toegankelijk voor klanten. Je kunt hier persoonlijk je eigen blad uitkiezen.
We zijn iedere zaterdag geopend
van 10.00 tot 14.00 uur en daarnaast op afspraak.” Transport kan
geregeld worden. Daarvoor hebben zij een samenwerking met
een transportbedrijf. Het bedrijf
onderscheid zich door het leveren van kwalitatief hoogwaardige
onderstellen bij de bladen, waar,
naast het tweezijdig behandelen
van het blad, ook stalen strippen
in worden geplaatst tegen het
kromtrekken van het hout. Wouter, een van de vennoten, boogt
al jaren op ervaring in de houtbewerking vult aan: “Het zijn kwali-

tatief hoogwaardige bladen Frans
eiken van onze vaste leverancier
uit België. Standaard maten, ovalen bladen, rond, rechte randen,
boomstamranden, maatwerk, alles is mogelijk bij ons. De afwerking is met lak of wax of onbehandeld. Wat de klant wil en de levertijd voor maatwerk is gemiddeld
drie a vier weken.”
Korting
De onderstellen van het gerenommeerde merk Nordstahl, worden geleverd met een sltijtvaste poedercoating. “Dit kan in alle
gewenste kleuren en is kosteloos.
We leveren aan zowel particulieren als bedrijven. Een complete
tafel is al verkrijgbaar vanaf vijfhonderdvijftig euro. Aanstaande
zaterdag 24 november kost een
voorraadblad in plaats van tweehonderdvijftig, tweehonderdvijfentwintig euro per m². Een korting van maar liefst 10 procent!
De moeite waard dus om een kijkje te komen nemen.” Aldus Barbara die zich voornamelijk bezighoudt met marketing en sales.
Ze houdt tevens de webshop bij
www.boomstam-tafels.com. Het
adres is Aalsmeerderweg 98 G
Aalsmeer. Telefoonnummer 0792033202. Boomstam-tafels is tevens een erkend leerbedrijf. Stagiaires zijn van harte welkom. De
laagdrempelige sfeer in de werkplaats is overigens voor een ieder
voelbaar.

Brassband Concordia

Jubileumconcert door
120 jarige
Vinkeveen - Brassband Concordia
nodigt u van harte uit voor haar
jubileumconcert op 24 november
in de grote sporthal van de Boei in
Vinkeveen. Vanaf 19.30 uur neemt
Concordia u mee op een muzikale wereldreis. Concordia bestaat
dit jaar 120 jaar: in 1898 opgericht
als fanfare en in 1966 omgevormd
tot brassband. Sinds 2016 staat
de band onder leiding van Thomas Eveleens. Op 7 juli hebben
we een geslaagde Play-in en reünie gegeven met oud-leden en we
sluiten dit jubileumjaar af met een
groots jubileumconcert. Op deze
avond kunt u een afwisselend programma verwachten, met een mix
van klassiek en lichter repertoire. Zo kunt u onder andere luisteren naar een deel uit de Schilderijententoonstelling van Mussorgsky de mars Arnhem en een medley van bekende nummers van
Queen. Ook wordt er gezongen

door popkoor Prestige uit Amsterdam en gedanst door Dansstudio
Sietske uit Mijdrecht. En tijdens
één van de nummers is er een solo
optreden door een “special guest”.
Dit jubileumconcert is mede mogelijk gemaakt door Gemeente De
Ronde Venen, het Rabo Dichtbijfonds, het Ronde Venen Fonds en
het Prrins Bernhard Cultuurfonds.
Tijdens de pauze worden u gratis culinaire hapjes aangeboden
door de plaatselijke horea; Rendez
Vous, s’Anders, De Boei, Jettiez, de
Veensteker en ’t Kruytvat. Kaarten kosten 12,50 euro voor volwassenen. Jongeren tot en met 16
jaar en donateurs betalen 6 euro.
De kaarten zijn te koop bij de leden, via www.brassband-concordia.nl, info@brassbandconcordia.
nl en op de avond zelf aan de kassa. Dit jubileumconcert begint om
19.30 uur, en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
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VLC Talentenjacht
2018 was supergaaf!
Regio - Sacha Reichgelt, leerling van locatie Vinkeveen en
Lynn Balvert, leerling van locatie Mijdrecht zijn de winnaars
geworden van de Talentenjacht
2018. Samen deden zij het nummer That’s what’s up! En dat deden ze geweldig: met een gitaar
en een tamboerijn en een paar
prachtige zuivere stemmen kregen zij het publiek mee.

zonder deze komieken. Daarbij maakten ze het publiek vast
warm voor de musical die binnenkort ook weer op de planken
staat, door alle kostuums van de
voorgaande musicals aan te trekken bij hun presentatie. En dat leverde nogal wat hilariteit op.

Alle deelnemers
Alle deelnemers hebben het publiek een onvergetelijke avond
En er was nog veel meer: een bezorgd. Dat zijn: Jarne, Jordan,
tweede plaats voor DJ Nick en zijn Dominique, Felix, Wis, Matej, Sochicks die een spetterende show fie, Bo, Mereld, Xavier, Jochem,
lieten zien en nog een tweede Roxy, Chanoul, Mika, Roos, Wies,
plaats voor Tom, die het num- Serena, Kimberly, Julia, Tom, Memer Streets of London zo vertolk- lanie, Robyn, Nick, Sanne, Joy,
te dat menigeen kippenvel kreeg. Amélie, Melanie, Mirthe, YaDe aanmoedigingsprijs was voor ra, Alyssa, Mila, Yanoah, Sach en
Matej die helemaal opging in zijn Lynn; topleerlingen van het Veenvirtuoze gitaarspel en het publiek Landen College. Dan nog de techin zijn greep had. De presentato- niek: Jelle, Nand, Janey, Jordi, Tim,
ren Santi en Marc maakten er een Andy en Stefan, alsmede de orgageweldige show van. Eigenlijk nisatie: Linda, Pepijn, Judith, Claukan de Talentenjacht niet meer dia en Remco.

