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Brandweer redt 
schaap van 

verdrinkingsdood
De Ronde Venen - De brand-
weer heeft in Waverveen dins-
dagmorgen een schaap ge-
red uit de sloot. Het dier-
tje lag in het ijskoude water 
langs de Hoofdweg. Een voor-
bijganger zag het beest liggen 
en belde de brandweer. De-
ze wisten het ijskoude en nat-
te schaap schaap op de kant 
te tillen. Totaal gestrest wilde 
het beest niet meer lopen, na-
dat de brandweermensen het 
schaap met een warme deken 
wat warm hadden gewreven 
kwam het beestje weer wat bij 
en kon hij weer terug naar de 
eigenaar.

De Rode Venen - Dinsdag jl. hield 
de politie een grote fi etsverlich-
tingscontrole in Vinkeveen en het 
blijkt nog steeds nodig te zijn. Voor-
al bij de jongeren was de verlichting 
veelal niet in orde. De politie contro-
leert al de hele week op fi etsverlich-
ting in de gemeente De Ronde Ve-
nen. Zo controleerden de agenten 
eerder deze week al in Mijdrecht en 
Amstelhoek. Er worden veel bekeu-
ring geschreven voor het ontbreken 
van lampjes. Iedereen die een be-
keuring krijgt wordt direct voorzien 
van werkende fi etsverlichting. Ook 
in Vinkeveen werden dinsdag weer 
heel wat bekeuringen uitgeschre-
ven. Naast de fi etsers werden veel 
automobilisten gewaarschuwd. Ook 
zij reden met onjuiste verlichting. 
De politie sluit meerdere controles 

in de komende weken niet uit. Hier 
nog één keer de regels voor losse 
lampjes:
- Bevestig lampjes bij voorkeur 

aan de fi ets. Zorg dat de lampjes 
goed naar voor en achter schij-
nen.

- Losse lampjes mogen alleen op 
het bovenlichaam. Dus niet op 
hoofd, armen of benen.

- Ze mogen bevestigd worden aan 
kleding of tas.

- Ze moeten goed zichtbaar zijn. 
Er mag dus niets voor of over-
heen hangen.

- Ze moeten recht vooruit en recht 
achteruit schijnen. En niet teveel 
bewegen.

- Wit of geel licht voor, rood licht 
achter.

De lampjes mogen niet knipperen.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Mijdrecht: Omgeving Rietveld, Bijleveld (300 kranten)
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Nu of nooit! Nieuwe Opels met hoge korting!
 Astra Sports Tourer 1.4T innovation € 4.000 KORTING
 Mokka X Online Edition € 3.600 KORTING
 Corsa 1.0T Online Edition € 3.500 KORTING
 KARL Edition of Innovation € 1.850 KORTING

Nog tot 31 december bij Van Kouwen

€ 4.000 KORTING€ 4.000 KORTING

www.vankouwen.nl - Amsterdam - Amsterdam West - Aalsmeer

DECEMBERDEALS
BIJ VAN KOUWEN

De Ronde Venen - De gemeen-
te vindt het voorbarig en onterecht 
dat Vitens vorige week een brief aan 
alle huishoudens in De Ronde Ve-
nen heeft gestuurd waarin een ho-
gere waterrekening wordt aange-
kondigd. ,,Op dit moment lopen er 
nog juridische procedures met Vi-
tens over de precarioheffi ng,’’ zegt 
wethouder Alberta Schuurs (Finan-
ciën). ,,De brief die Vitens nu heeft 
verstuurd wordt gebruikt om onei-
genlijke druk op de gemeente en 
de politiek uit te oefenen.’’ De ge-
meenteraad heeft in 2015 unaniem 
de verordening aangenomen om de 
precariobelasting te gaan heffen. 
Nutsbedrijven krijgen de precario-
belasting opgelegd omdat hun lei-
dingen in gemeentegrond liggen. 
Bij de behandeling van de begroting 
voor 2018 heeft de gemeenteraad 
besloten de in rekening gebrachte 
precario aan inwoners te compen-
seren. Dat gebeurt door in 2018 elk 
huishouden een korting te geven op 
de lokale lasten. Het college van B 
en W gaat naar aanleiding van de 
brief een stevig gesprek voeren met 
Vitens. Het college is van mening 
dat, zolang er een juridische proce-
dure loopt, er geen heffi ngsgrond-
slag is voor de rekening die Vitens 
wil versturen aan inwoners

Coalitie
Ook de coalitie CDA, RVB en VVD 
zijn geschokt en zeer ontstemd over 

de brief van Vitens van 16 december 
j.l. inzake de doorbelasting precari-
oheffi ng. Als Gemeenteraad hebben 
wij unaniem in december 2015 voor 
deze precariobelasting gestemd. 
De motivatie hierbij was dat wij on-
ze inwoners wilden compenseren 
in plaats van louter en alleen laten 
meebetalen aan de precarioheffi ng 
van andere gemeentes. Dit zou ge-
beuren als we geen precario zou-
den heffen. 

In onze gemeente zijn twee nutsbe-
drijven actief die precariobelasting 
moeten betalen. Fractievoorzitter 
Kroon (CDA) “Het kan niet zo zijn 
dat wij onze inwoner onnodig belas-
ten. De coalitie wil namelijk dat on-
ze inwoner 100% wordt gecompen-
seerd”. Op dit moment is op initia-
tief van de coalitiepartijen reeds een 
raadsvoorstel aangenomen waarbij 
de door de inwoners thans betaal-
de precario wordt gecompenseerd.
De huidige manier van werken van 
Vitens is onbehoorlijk bij de woor-
den van Bultena (RVB). “Het feit dat 
Vitens tijdens een lopende rechts-
zaak, deze brief heeft gestuurd naar 
onze inwoners en daarmee het be-
sluitvormingsproces heeft proberen 
te beïnvloeden, is echt onfatsoen-
lijk”. 

Donderdag in de raad
Van Olden (VVD) geeft aan dat de 
coalitiepartijen voor de raadsverga-

dering van 21 december a.s. een in-
terpellatiedebat zullen aanvragen. 
Het doel is om te zorgen dat er dui-
delijkheid komt omtrent de proce-
dure rond Vitens. Daarnaast wordt 
er direct aan een initiatiefvoor-
stel gewerkt door de coalitiepartij-
en voor de raadsvergadering van ja-
nuari 2018. Met dit initiatief willen 
de coalitiepartijen 100% compensa-
tie bewerkstelligen van de door de 
nutbedrijven in rekening gebrach-
te precariolasten aan onze inwo-
ners. “Doelstelling van de coalitie is 
dat inwoners 100% worden gecom-
penseerd” , aldus de fractievoorzit-
ters van CDA, RVB en VVD, “van-
daar dat we deze processtappen nu 
al communiceren”. 

Vervolg in de krant.

Wethouder verontwaardigd over ‘voorbarige en 
oneigenlijke’ brief Vitens

Inwoners krijgen compensatie 
door verlaging lokale lasten’

Wethouder Alberta Schuurs

Rein Kroon CDA Rene Bultena RVB Rudolf van Olden VVD

In verband met de feestda-
gen verschijnt de Nieuwe 
Meerbode volgende week op 
de gebruikelijke woensdag. 
Alleen is het aanleveren van 
advertenties en verhalen wat 
vervroegd.

Week 52: Aanleveren op don-
derdag 21 december de gehele 
dag en de krant wordt verspreid 
op woensdag 27 december.

Week 01: Aanleveren op dins-
dag 2 januari vòòr 11.00 uur 
en de krant wordt verspreid op 
woensdag 3 januari 2018.

Namens het hele team van 
de Nieuwe Meerbode: 

Veel leesplezier en 
fi jne feestdagen!

Veel leesplezier en 
fi jne feestdagen!

De Ronde Venen - Zo’n 60 Rode 
Kruis-vrijwilligers van de kerngroep 
De Ronde Venen werken aan een 
aantal doelstellingen van het lan-
delijk Rode Kruis. Zij zijn actief in 
het bieden van noodhulp bij ram-
pen en verzorgen EHBO bij diver-
se regionale en plaatselijke evene-
menten. Een andere doelstelling is 
het bevorderen van zelfredzaam-
heid bij voornamelijk oudere inwo-
ners. Veel van deze vrijwilligers zijn 
jarenlang actief en dat wordt door 
het Rode Kruis gewaardeerd door 
hen elke tien jaar te belonen met 
een blijk van erkenning. In de ver-
gadering van 13 december is een 

erkenning uitgereikt aan Cornelis 
Voshart voor 10 jaar trouwe en ac-
tieve dienst als chauffeur. Zijn taak 
ging daarbij verder dan alleen deel-
nemers thuis ophalen en naar een 
ziekenhuis brengen. Hij gaat mee 
naar binnen en wacht tot het art-
senbezoek klaar is. Zijn vrouw is 
hem daarbij vaak behulpzaam en 
ontfermt zich dan met name over 
oudere dames. Zijn goede kwali-
teiten als chauffeur en begeleider 
leidden meestal direct na zo’n be-
zoek tot een afspraak voor het vol-
gende artsenbezoek. De band tus-
sen meneer en mevrouw Voshart 
met de deelnemers werd zodoen-

de een zeer hechte! De waardering 
daarvoor is dan ook groot.

Pieter Koopmans, de coördinator 
van de chauffeursdiensten, bedank-
te hem voor zijn uitstekende en lan-
ge inzet. Gert Koffeman, voorzitter 
van de Afdeling Stichts Weidege-
bied van het Rode Kruis, overhan-
digde hem zijn oorkonde en spel-
de hem de erkenning op, uiteraard 
vergezeld van een boeket bloe-
men. Gezien zijn gevorderde leeftijd 
heeft de heer Voshart nu besloten 
zijn vrijwilligersfunctie bij het Rode 
Kruis neer te leggen, waarvoor ui-
teraard begrip is.

Feestelijke uitreiking erkenning voor 
trouwe dienst bij het Rode Kruis

Vallen? Liever niet...
De Ronde Venen - Vallen in huis, 
vallen op straat, je moet er niet aan 
denken. De gevolgen zijn soms 
heel ingrijpend. Kun je er wat aan 
doen, kun je voorkomen dat je valt? 
Een ongeluk zit in een klein hoek-
je, maar met een cursus van Spel 
en Sport DRV kunt u die hoekjes zo 
klein mogelijk maken. 
Deze cursus ‘In Balans’ wordt ge-
geven door docenten van Spel en 
Sport DRV. Het is een cursus, die 
u elke keer zal verrassen. Je leert 
zien waar de gevaren om te val-
len liggen. Je krijgt te horen hoe u 
dat kunt voorkomen. Je gaat oefe-
nen wat je daaraan kunt doen. Het 
is niet alleen een informatieve, maar 
ook een actieve cursus. In elke les 
is er 45 minuten tijd voor theorie, en 
45 minuten voor oefeningen.

Voorkom vallen
In januari begint een cursus in Vin-
keveen, in Dorpscentrum de Boei en 
daar zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Wilt u ook de kans op vallen zo klein 

mogelijk maken, geef u dan snel op! 
De eerste les is op donderdag 11 ja-
nuari van 13.30 tot ongeveer 15.00 
uur. Valt u ook liever niet, bel dan 
naar 06 22 130 626 en geef u op 
voor deze cursus!

Verlichtingscontrole

Kerstzangdienst 
Wilnis - Op zaterdag 23 december 
a.s. wordt er in de hervormde ge-
meente van Wilnis weer de jaarlijk-
se kerstzangdienst gehouden. Het 
thema is dit jaar: “Uitgelicht” en de 
meditatie wordt verzorgd door Kees 
Kersbergen. De muzikale omlijsting 
zal verzorgd worden door het Chris-
telijk gemengd koor Chaverim uit 
Woerden o.l.v. Peter Verweij en het 
kinderkoor Ismaël o.l.v. Angela Strub-

be. Ook worden diverse instrumen-
ten bespeeld: Christen Meijers en 
Janine den Toom (piano), Anita van 
Dijk en Marjolein Lindhout (dwars-
fl uit), Celize den Breejen (djembé) 
en Kees Matze (orgel). De avond be-
gint om 19.00 uur. Allen heel harte-
lijk welkom om te komen luisteren 
en mee te zingen! Na afl oop bent u/
jij van harte welkom in De Roeping 
voor drinken en wat lekkers.

Verzamelbeurs
Mijdrecht - A.s. zaterdag, 23 de-
cember, wordt er weer een ver-
zamelbeurs gehouden in 't Ou-
de Parochiehuis, Bozenhoven 152 
te Mijdrecht. Van 9.30 tot 13.00 
uur kunt u er terecht, en zoals ge-

bruikelijk zijn er weer handela-
ren, stuiverboeken met postze-
gels, ansichtkaarten, munten en 
winkelwagenmuntjes en mark-
clips. De toegang is gratis, de koffi e 
staat klaar. Voor meer inlichtingen 
tel. 0297-289322 en onze site www.
verzamelaarsrondevenen.nl
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

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:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

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

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 
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  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

COLOFON
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 06-43294163

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 15.800

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

WWW.MEERBODE.NL

Traditioneel orgelconcert 
in de Janskerk
Mijdrecht - Zaterdag 23 decem-
ber a.s. zal met als titel ‘Kerstklan-
ken in de morgen’, weer het tradi-
tionele kerstconcert in de Janskerk 
plaatsvinden. Het wordt aangebo-
den door de Concertcommissie Bätz 
orgel Janskerk Mijdrecht. De orga-
nist Wim Warnaar, die als organist 
regelmatig te gast is in de PKN ge-
meente van Mijdrecht, zal dan het 
monumentale Bätz orgel bespe-
len. Hij improviseert over verschil-
lende kerstliederen en zal het zin-
gen van overbekende kerstliede-
ren begeleiden. Dit jaar is de me-
dewerking verkregen van de vo-
cal groep ‘Orpheus.’ Deze groep uit 
de Oekraïne is al verscheidene ke-
ren in Mijdrecht geweest en de or-
ganisatie prijst zich gelukkig dat die 
hier aanwezig kunnen zijn. U kunt 

dit zelf beleven tijdens dit concert. 
Verder zullen de zang en de impro-
visaties nog worden begeleid door 
de trompettist Jos van Scheppingen. 
Het geheel wordt een feestelijke bij-
eenkomst waarbij iedereen zich op 
het naderende kerstfeest kan voor-
bereiden. De aanvang is om 11.00 
uur en de toegang is gratis. Vanaf 
10.00 uur is iedereen welkom waar-
bij men een kopje koffi e of thee met 
heerlijk kerstbrood wordt aangebo-
den. Al met al, zo vlak voor de kerst-
dagen, even een momentje om lek-
ker te zingen en te luisteren. Aldus 
heet de concertcommissie u graag 
van harte welkom op zaterdag 23 
december vanaf 10.00 uur. Ter be-
strijding van de onkosten wordt na 
afl oop aan de uitgang een collecte 
gehouden.

OBS De Eendracht
Kerstmanpraatjes en 
winterpicknick
Mijdrecht - De beste tijd van het 
jaar: check! Kerstpak: check! Genoeg 
échte sneeuw buiten: check!Alle in-
grediënten om er binnen eens lekker 
voor te gaan zitten, want een goed 
gesprek tussen kerstmannen en 
vrouwen gaat uitstekend samen met 
een heerlijke winterse picknick. Niet 
gek opkijken als daar dan ook een 

rendier bij aanschuift en een vorkje 
mee prikt. Eigenlijk is iedereen altijd 
van harte welkom, want de kleuters 
van de ‘vissen’ (en hun juffen!) zijn 
dol op visite en zullen iedereen met 
open armen ontvangen. Goed om te 
weten als er buiten weer eens een 
sneeuwstorm is…kom vooral prettig 
schuilen bij OBS De Eendracht!

Examen bij EHBO 
vereniging Lucas
Vinkeveen - Eind september was 
een groep van 6 cursisten gestart 
met de opleidingscursus EHBO bij 
Lucas Vinkeveen. Ieder met haar ei-
gen motivatie om EHBO te leren. 
Tien woensdagavonden werden er 
ongevalssituaties geoefend en the-
orie bijgebracht onder leiding van 
Margreth en om dit in scene te zet-
ten werd er gebruikt gemaakt van 
Chris, de enthousiaste lotus. De cur-
sus is afgesloten met een examen. 
Ondanks de strengere eisen die het 
Oranje Kruis stelt aan het examen 

zijn alle kandidaten geslaagd. Ge-
feliciteerd Annemarie, Corina, Mar-
cella, Renske, Roos en Vanessa! De 
Ronde Venen heeft er weer nieuwe 
EHBO-ers bij. In het najaar van 2018 
start een nieuwe opleiding bij Lucas 
Vinkeveen om uw EHBO diploma te 
halen, inclusief reanimatie en AED. 
Ook worden er regelmatig reanima-
tiecursussen gegeven. U kunt zich 
reeds telefonisch aanmelden op tel.
nr. 0297-263713, mailen naar ehbo-
lucas@casema.nl of ga naar onze 
website: ehbolucasvinkeveen.nl.

Overname Duo Sports per 
1 januari
Regio - De eigenaren van Duo 
Sports, Peter Snel en Han Berkelaar 
hebben hun fi lialen per 1 januari 
2018 verkocht. Vanaf dat moment 
gaan de huidige Intersport DUO fi -
lialen verder onder de naam Twin-
sport. Al bijna 35 jaar is Duo Sports 
een begrip in de regio. Nadat in 
1983 op 23-jarige leeftijd het eer-
ste fi liaal aan het Zijdelwaardplein 
werd geopend, groeide Duo Sports 

al snel uit tot een begrip in de re-
gio. Nu bijna 35 jaar later met fi lia-
len in Uithoorn, Mijdrecht, Amster-
dam-Buitenveldert, Hoofddorp en 
Haarlem. Peter en Han kijken terug 
op een fraaie en succesvolle “sport-
carrière”. Middels deze weg willen 
zij alle klanten, sportverenigingen, 
en collega winkeliers bedanken 
voor de klandizie, en fi jne samen-
werking. 

1983 - 2017

SALE: Gratis merkmontuur bij 
Eye Wish Opticiens Uithoorn
Regio - Het is december en de 
feestdagen komen eraan. Bij Eye 
Wish Opticiens zorgen we er voor 
dat iedereen er goed uitziet met een 
bril. Om u en uw bril stralend de 
feestdagen in te laten gaan bent u 
van harte welkom bij Eye Wish Op-
ticiens Uithoorn voor een GRATIS 
complete onderhoudsbeurt voor uw 
bril. Wij stellen uw bril bij en maken 
hem schoon volgens onze uitgebrei-
de onderhoudsbeurt. Uw bril is hier-
na weer als nieuw! De SALE begint 
bij Eye Wish Opticiens. Koop nu een 
bril en krijg uw merkmontuur tot 
200,- euro helemaal gratis. U betaalt 
alleen de glazen. U kiest uit de com-
plete collectie van topmerken zoals 
Ralph Lauren, Hugo Boss en Bur-
berry. De actie is geldig tot en met 
31 december, dus wees er snel bij, 
want hoe eerder u erbij bent, hoe 
groter de keuze. Naast de SALE kunt 
u bij Eye Wish Opticiens terecht voor 
optometrie en persoonlijk stijladvies.

Optometrie
Bij Eye Wish Opticiens Uithoorn 
wordt u altijd gemeten door een ge-
diplomeerd optometrist. Een opto-
metrist kijkt verder dan een opti-
cien en kan ogen onderzoeken en 
eventuele problemen tijdig signa-
leren. De optometrist is het eerste 
aanspreekpunt bij oogproblemen 
zoals verminderd zicht of een risico 

op het ontwikkelen van een oogaan-
doening, zoals glaucoom, macula 
degeneratie of staar. Mocht u klach-
ten hebben met uw ogen, dan kunt 
u bij onze optometristen terecht. Zij 
kijken naast de ooggezondheid ook 
naar de samenwerking tussen de 
ogen. Goed zien betekent namelijk 
niet automatisch dat u comfortabel 
ziet. Met deze kennis in huis kunnen 
wij mensen helpen met hun oogpro-
blemen en kunnen wij hierin advies 
geven. 

Persoonlijk Stijladvies
Bij Eye Wish Opticiens Uithoorn bie-
den we u persoonlijk stijladvies. On-
ze eigen styliste adviseert u welk 
montuur het best bij u past op basis 
van uw kleur huid, ogen en haar. U 
kiest uit een breed assortiment van 
modieuze merkbrillen en we leveren 
kwaliteitsglazen van HOYA en Ro-
denstock. Zonder bril de feestdagen 
vieren? U kunt ook bij ons terecht 
voor het aanmeten van contactlen-
zen. U hebt keuze uit verschillen-
de soorten contactlenzen. Naast 
zachte-, harde- en nachtlenzen be-
staan er ook multifocale contactlen-
zen. Deze contactlenzen corrigeren 
het zicht voor veraf, maar ook voor 
dichtbij. Mocht u hier meer informa-
tie over willen, dan nemen wij graag 
de tijd voor een vrijblijvend advies in 
onze winkel.

Zwaluwfamilie-diner 
Regio - Een bijzondere avond op 
basisschool De Zwaluw in Nes aan 
de Amstel, waar alle ouders door 
het team waren uitgenodigd voor 
het “Zwaluwfamilie-diner” een zelf 
gekookt Italiaans 3 gangen diner. 
Het thema van de maaltijd was “el-
kaar (beter) leren kennen” en hoe 
kan je dat nu beter doen dan door 
met elkaar te eten! Tussen de gan-

gen werden er door het team acti-
viteiten georganiseerd (zoals een 
kennismakingsbingo) waardoor ie-
dereen steeds aan een andere tafel 
met andere ouders kwam te zitten. 
Het zorgde voor veel plezier en ver-
rassende gesprekken. Aan het eind 
van de avond was iedereen het er-
over eens: Op De Zwaluw hebben 
ze er weer een traditie bij! 

Driehuisschool deelt 
kerstpakketten uit
De Ronde Venen - Groep 7-8 van 
de Driehuisschool mocht in samen-
werking met burgemeester Divendal 
en op initiatief van de Riki stichting, 
kerstpakketten uitdelen bij verzor-
gingshuis Gerardus Majella. De kin-
deren hebben samen met de bewo-
ners eerst gezelschapsspelletjes ge-

daan, van Rummicub en Triominos 
tot lotto en kwartet. Daarna moch-
ten ze pakketten aan de bewoners 
uitdelen. Bij de dagopvang werd het 
spelletje galgje gedaan; letters ra-
den van een woord, best nog lastig. 
De kinderen en de ouderen hebben 
een gezellige ochtend beleefd.
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Kosten rijzen de pan uit door hogere WOZ-waardering

Ronde Venen Belang in de bres 
voor legakkers

De Ronde Venen - De Vinkeveen-
se Plassen is een uniek cultuurland-
schap onder de rook van Amster-
dam. Het gebied is zo uniek door 
de combinatie van legakkers en de 
zandeilanden. Met respect voor de 
natuurwaarden is het gebied een 
echt recreatiegebied, met diver-
se doorgangen met een afwisseling 
van groen en water. Door de legak-
kers is het niet een grote plas met 
water, maar een gebied met veel af-
wisseling en voor iedereen wat wils. 
Het unieke karakter moet bewaard 

worden, maar komt in gedrang 
doordat de onderhoudskosten door 
de eigenaren niet meer op te bren-
gen zijn.

Kosten steeds hoger
Heel veel mensen hebben zelf geen 
legakker, meestal huren zij de-
ze. Soms al decennia lang. Zij hu-
ren dit van eigenaren. Deze eigena-
ren doen er alles aan om de legak-
kers te onderhouden, daarmee het 
unieke landschap te behouden en 
recreanten de mogelijkheid te bie-

den te recreëren. Deze eigenaren 
worden sinds dit jaar geconfron-
teerd met een enorme stijging van 
kosten. Deze worden vooral veroor-
zaakt door verhoogde WOZ-waar-
deringen van de legakkers. Hier-
door stijgt niet alleen de OZB, maar 
ook de Waterschapslasten. Deze 
zijn gekoppeld aan de WOZ-waar-
de. Een ander effect van de hoge-
re WOZ-waarde is dat heel veel ei-
genaren plotseling over heel veel 
extra vermogen beschikken dat bij 
de belastingaangifte geboekt moet 

worden in Box3. Gevolg hiervan is 
dat hierover 1,2% rendementshef-
fi ng betaald moet worden. Hierdoor 
komen de gezamenlijke kosten van 
onderhoud, OZB, Waterschapslas-
ten en rendementsheffi ng veel ho-
ger uit dan de geringe verhuurop-
brengsten. Een onhoudbare situa-
tie, welke er toe leidt dat eigenaren 
niet meer in staat zijn de legakkers, 
eilanden, te onderhouden. De kans 
is hierdoor groot dat veel eigena-
ren de legakkers noodgedwongen 
moeten laten verzinken in de Plas-
sen. Een schrikbeeld, omdat daar-
mee het unieke cultuurlandschap 
verdwijnt. En dat wil niemand.

Ronde Venen Belang is op zoek 
naar een oplossing
Heel veel legakkereigenaren heb-
ben bezwaar aangetekend tegen de 
hogere WOZ-waardering. Voor het 
eind van dit jaar moeten deze be-
zwaren zijn afgehandeld. De ver-
wachting van Ronde Venen Belang 
is niet dat er veel lagere aanslagen 
en WOZ-waarderingen uitkomen. 
Het probleem van de hoge kosten 
voor de eigenaren blijven dus. Ron-
de Venen Belang wil graag samen 
met de eigenaren naar een oplos-
sing zoeken. In de komende raads-
vergadering zal daarover een motie 
worden ingediend. In de tussentijd 
vraagt Ronde Venen Belang eigena-
ren van legakkers hun bevindingen 
over de WOZ-waardering aan haar 
door te geven; fractie@rondevenen-
belang.nl 

De computer blijft je bezig houden
Regio - Wanneer straks de feest-
dagen weer achter de rug zijn en 
de rust is weergekeerd komt bij 
veel mensen die moeite hebben 
met de huidige digitale wereld de 
vraag los. Moeten we straks com-
puterles nemen of niet. Eerder be-
sloot SeniorWeb DRV te stop-
pen met klassikale computercur-
sussen en de benodigde kennis-
overdracht één op één te doen tij-
dens de inloopmiddagen op de 
maandag en woensdag. Zou rus-

tiger zijn voor de cursist en kan af-
gestemd worden op wat hij of zij 
thuis met de computer wil gaan 
doen. Maar nu blijkt het gezellig 
samenzijn met andere cursisten in 
de klas toch nog een rol te spelen. 
Daarnaast laten de inloopmidda-
gen zien dat veel bezoekers moei-
te hebben met wat er allemaal op 
de meegebrachte laptop wordt ge-
toond. Reden waarom we het toch 
nog eens gaan proberen met een 
paar klassikale cursussen. 
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Het weerHet weer

Onderzoek naar 27 
winters in Mijdrecht
Een witte kerst is een bijzonderheid. 
In het algemeen is de kerst som-
ber, zacht en nat. Dit voor deze tijd 
van het jaar zo karakteristieke dooi-
weer  wordt de “Kerstdepressie” ge-
noemd. Het is een op vrij vaste tijden 
weerkerende weerssituatie of omslag 
van het weer, een zogenaamde sin-
gulariteit.
De kerst van 2009 was daar een 
sprekend  voorbeeld van. Vanaf 14 
december kregen we te maken met 
lichte tot matige vorst in de nacht en 
overdag temperaturen die iets bo-
ven het vriespunt lagen. Veruit het 
koudst was de 19e met ‘s nachts in 
Mijdrecht -8,1 graad en overdag -6,2 
graden. Er had zich hier een sneeuw-
dek gevormd  van 15 cm hoogte, dat 
uitgerekend met de kerstdagen werd 
aangetast door een depressie. Het 
veranderde in papsneeuw, zodat het 
moeilijk was een uitspraak te doen 
over een witte kerst of niet.  De Bilt 
is evenwel de maatstaf. Als er op het 
K.N.M.I.-hoofdstation op beide dagen 
een minimaal 1 cm hoog aaneen-
gesloten sneeuwdek ligt is er spra-
ke van een witte kerst. Andere plaat-
sen in Nederland tellen niet. Hierna 
herstelde de vorst zich. Onderzocht 
zijn de winters in De Ronde Venen 
van de jaren negentig van de vori-
ge eeuw en die van deze eeuw. Het 
gaat hier om 27 winters,  van 1990/91  
tot en met 2016/17. Daarvan waren er 
18 te zacht, 7 te koud en 2 rond nor-
maal. Normaal is een minimum tem-
peratuur van 1 graad en een maxi-
mum temperatuur van 6 graden. De 
koudste winter was die van 1995/96 
met een minimum temperatuur (‘s 
nachts) van -1,2 graad en een maxi-
mum temperatuur (overdag) van +2,5 
graden. Hij had 65 vorstdagen (nach-
ten met minima onder nul) en 26 ijs-
dagen (overdag temperatuur onder 
nul). Normaal is respectievelijk 34 en 
8. De winter van 2009/10  komt op de 
tweede plaats met een gemiddelde 
nachttemperatuur van -0,4 graden en 
een overdag temperatuur van 3,4 gra-
den. We kijken er niet van op dat het 
aantal (te) zachte winters veel groter 
is. Koploper is de winter van 2006/07 
met een gemiddelde minimum tem-
peratuur van 4,8 graden en een maxi-
mum temperatuur van 8,9 graden. 
Qua zachtheid staat de winter van 
2015/16 op de tweede plaats met 
4,5 en 8,5 graden en de winter van 
2013/14 met 4,0 en 8,2 graden op de 
derde plaats. De uitkomsten van het 
onderzoek zijn in tabellen vastgelegd. 
Het gaat hierbij om de eerste grond- 
en nachtvorst en de laatste nacht-
vorst, het aantal  sneeuw- en ijsda-
gen, de gemiddelde, hoogste en laag-
ste maximum en minimum tempera-
tuur, de hoogste en laagste luchtdruk 
en de neerslag. Aldus verkrijgt men 
een aardig beeld van het klimaat van 
de eigen regio.
 
Sneeuwvlokken zijn 
wondermooi
Een witte kerst zou iedereen wel wil-
len, maar daar hebben we sneeuw 
voor nodig en die valt niet zo vaak. 
Uit het onderzoek bleek dat we één 
bijzonder sneeuwrijke winter hebben 
gehad sinds 1990 en dat was de win-
ter van 2009/10 met liefst 44 sneeuw-
dagen. De koudste winter 1995/96 
had, vanwege z’n droge karakter, de 
helft hiervan aan sneeuw. De win-
ter van 2013/14 had er maar 3. Ge-
middeld heeft Noord West Utrecht 17 
sneeuwdagen in de winter. Evenals 
regen en hagel  komt ook sneeuw uit 
wolken. Wat speelt zich daar hoog in 
de lucht allemaal af?  Een wolk is een 
verzameling heel kleine waterdrup-
peltjes. Zó klein, dat ze te licht zijn 
om naar beneden te vallen en daar-
door een wolk blijven. En toch kan 
het uit zo’n wolk regenen, sneeuwen 
of hagelen. Dat weten we in ons land 
maar al te goed. Hoe zit dat neerslag-
proces nou precies in elkaar? Tussen 
al die miljarden heel kleine druppel-
tjes, de wolk, die daar op grote hoog-
te voortdrijft, bevinden zich ook ijs-

kristalletjes. Onder bepaalde omstan-
digheden hechten de kleine - on-
derkoelde - druppeltjes zich aan de 
kristalletjes vast en vormen sneeuw-
vlokken. Die sneeuwvlokken zijn dan 
zwaar genoeg om zich van de wolk 
los te maken en naar beneden te val-
len. Is nu de temperatuur van wolk tot 
aarde laag  genoeg, dan blijven het 
sneeuwvlokken. Komen de sneeuw-
vlokken op hun weg naar beneden 
door een warmere luchtlaag met een 
temperatuur boven het vriespunt, 
dan zijn sommige al bijna gesmol-
ten voor ze de grond hebben bereikt; 
in dat geval spreken we van nat-
te sneeuw. Gaat dit proces lang ge-
noeg door, dan dooien de sneeuw-
vlokken geheel weg tot waterdrup-
pels, die groot genoeg zijn om te blij-
ven vallen en regen te veroorzaken. 
En als ze onderweg toch weer bevrie-
zen geselt  de hagel ons om de oren. 
Bij elke sneeuwvlok zien de sneeuw-
kristallen er anders uit. Hun vorm 
hangt samen  met de omstandighe-
den in de wolken(lucht)laag waar ze 
ontstaan. Een sneeuwvlok kan be-
staan uit naalden, prisma’s, sterren 
en plaatjes. Ze zien er wondermooi 
uit. Alle zijn ze zeskantig en er be-
staan geen twee dezelfde. Een Ame-
rikaanse boer, W.A. Bentley (1865 - 
1931), heeft een groot deel van zijn 
leven besteed aan microscopisch on-
derzoek van sneeuwkristallen. Totaal 
heeft hij er 6.000 onder de micros-
coop gehouden, uiteraard met inge-
houden adem om vroegtijdig smel-
ten te voorkomen. Hiervan heeft hij 
de 2.000  mooiste foto’s in zijn boek 
“Sneeuwkristallen”, dat kort na zijn 
dood verscheen, opgenomen.   
Meestal ligt de temperatuur bij 
sneeuwval rond het vriespunt. Dan 
plakt de sneeuw het best en is uiter-
mate geschikt voor het maken van 
sneeuwpoppen en -ballen. Bij veel 
lagere temperaturen is het vochtig-
heidsgehalte van de sneeuwvlokken 
als gevolg van de drogere lucht veel 
kleiner en daardoor ongeschikt om 
er wat fraais van te maken. Een kou-
deperiode duurt meestal niet lang in 
Nederland en het is een dooi-aanval 
of -inval  die hieraan een einde maakt. 
Dat gaat vrijwel altijd gepaard met 
regen, voorafgegaan door sneeuw.                                                                                                 
Het betreft frontale zones afkomstig 
van depressies zowel vanuit de Golf 
van Biscaye in het zuiden als van At-
lantische depressies vanuit het wes-
ten. Een flink pak sneeuw dat ook 
nog eens wat langere tijd blijft lig-
gen komt zeer sporadisch in Neder-
land voor. Ja,  natuurlijk wel in de on-
vergetelijke zeer strenge winter van 
1962/63. Je kunt je het nauwelijks 
voorstellen: van 26 december 1962 
tot 5 maart 1963 lag er een perma-
nent sneeuwdek tot 15 cm hoogte. 
Een kleine storing boven de Noordzee 
zorgde bij ons op Tweede Kerstdag 
voor sneeuw, waardoor het nog net 
een romantische kerst werd.  Maar 
het echte werk moest nog komen. Op 
30 december breide een depressie 
zich boven Het Kanaal en Zuid-Enge-
land naar onze streken uit. Er volgde 
een verschrikkelijke sneeuwjacht. De 
wind trok  aan tot stormachtig uit het 
noordoosten. De temperatuur daalde 
naar -4 graden. In heel ons land raak-
ten dorpen geïsoleerd. Enorme stuif-
sneeuwduinen bouwden zich op, tot 
wel 2 à 3 meter hoog. Het verkeer te 
land, te water en in de lucht werd vol-
komen ontwricht. Zeker als er veel 
wind staat is de hoeveelheid gevallen 
sneeuw moeilijk te meten. Veel waait 
er over de neerslagmeter. Er is altijd 
wel een plek waar de sneeuw door de 
wind is verplaatst. Het is nog het bes-
te  te meten met een liniaal  die op 
verschillende punten in de sneeuw 
wordt gestoken en daaruit het ge-
middelde wordt berekend. We heb-
ben al veel nattigheid, ook in de vorm 
van (natte) sneeuw, over ons heen 
gehad en dat zou volgens de weer-
kunde op een echte winter kunnen 
uitdraaien, want: “Sneeuw op nat-
te grond, vriest terstond” en “Valt de 
eerste sneeuw in de nattigheid, houdt 
u voor de winter bereid”.

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

Brief van Vitens brengt onrust en boosheid

Rondeveners gaan volgend jaar fors 
meer betalen voor hun water
Vervolg van de voorpagina.

Veel  inwoners van de gemeente De 
Ronde Venen konden hun ogen niet 
geloven afgelopen zaterdag, toen zij 
een brief ontvingen van Vitens, het 
bedrijf waarvan zij iedere maand de 
rekening ontvangen voor hun wa-
tergebruik.  In deze brief melden Vi-
tens dat er vanaf 2018 een maande-
lijks een extra bedrag op de water-
rekening te verwachten zou zijn van 
zo rond de negen euro. Niet omdat 
de prijs van het water omhoog ging, 
nee volgens deze brief was het de 
schuld van de gemeente De Ron-
de Venen. Zij berekende aan Vitens, 
als een van de weinige gemeenten 
in deze regio, precariorechten aan 
Vitens en Vitens was daardoor ge-
noodzaakt deze door te berekenen 
aan hun klanten. In hun brief stond 
o.a: “ Precariobelasting wordt door 
een klein aantal gemeenten in het 
voorzieningsgebied van Vitens ge-
heven. Daar valt De Ronde Venen 
ook onder. Vitens is niet blij deze 
brief te moeten sturen, omdat het 
veen forse verhoging is van dec wa-
terrekening. Helaas is het uw ge-
meente die deze forse verhoging 
heeft veroorzaakt. Wij zullen in 2018 
starten met de doorberekening op 
uw nota. In totaal, zult u per jaar 70 
euro meer gaan betalen”, aldus Vi-
tens in hun brief. Op de voorpagina 
heeft u reeds kunnen lezen dat en 
de wethouder en de coalitie partij-
en zacht uitgedrukt niet blij zijn met 
deze brief van Vitens en er ook ze-
ker het laatste woord nog niet over 
gezegd. Morgenavond ( donderdag 
zal er tijdens de openbare raadsver-
gadering, uitgebreid aandacht wor-
den besteed.

Reacties
Van diverse boze bewoners kreeg 
onze redactie ingezonden brieven. 
Deze vindt u elders in deze krant. 
Ook hebben wij de fractievoorzitters 
van D66, Lijst 8 Kernen, Cu/SGP, 

PvdA/GL gevraagd hier een reactie 
op te geven:
De fractie van D66 is duidelijk: “stop 
precario nu! Vorige week kreeg ie-
der huishouden de brief van Vitens, 
waarin werd toegelicht waarom de 
waterrekening werd verhoogd met 
zogenaamde precario heffi ng.  Ver-
volgens reageerde de wethouder 
met een opmerkelijk bericht. D66 
verbaast zich over deze reactie. Pre-
carioheffi ng beperkt zich niet tot Vi-
tens alleen, ook Stedin, die het elec-
triciteitsnetwerk beheert, krijgt een 
precarioheffi ng. Deze laastste ech-
ter berekende deze heffi ng al door 
aan de gebruikers, nog voordat De 
Ronde Venen de precarioheffi ng op-
legde. Op de aankondiging van de 
wethouder dat de opgelegde preca-
rioheffi ngen moet worden terugbe-
taald aan de burger reageert Mein-
dert Brunia van D66: “De wethouder 
moest al weten dat Vitens de pre-
cario aan de gebruiker zou doorbe-
lasten.De aangekondigde  terugga-
ve betreft alleen de precarioheffi ng 
van Stedin. Per saldo kost het de in-
woner dus alleen maar geld”.
Ook al zou de wethouder nu beslui-
ten de Vitens heffi ng terug te geven 
aan de bewoner, de inwoner blijft 
er bij inschieten. ”Op zich is terug-
gave natuurlijk een mooi gebaar” 
zegt Brunia, om er vervolgens met 
een zucht aan toe te voegen : “maar 
het is wel zinloos rondpompen van 
geld”.  “Wij zien dat ieder welden-
kend mens hier eigenlijk ongelukkig 
mee is en graag zijn tijd nuttig wil 
besteden” vervolgt het D66 raadslid. 
“Op onzinnige administratieve han-
delingen door het geld eerst te in-
nen en vervolgens via de gemeen-
te kas weer terug te geven, zit nie-
mand te wachten”. “Bovendien, door 
deze rompslomp moet ook nog eens  
BTW geheven worden en admini-
stratieve kosten worden gemaakt. 
Kosten die de particuliere inwoner 
niet meer terugziet als het geld weer 
wordt teruggegeven”.

D66 herhaalt dan ook wat zij afge-
lopen zomer in een motie al stelde: 
“Schaf die precario meteen af!”, al-
dus Brunia van D66

Vragen 
De fractie van de Christen Unie/
SGP heeft direct vragen gesteld 
aan het college: “De Fractie Chris-
tenUnie-SGP heeft vandaag in haar 
fractie de brief van Vitens aan de in-
woners met betrekking tot de pre-
carioheffi ng besproken. Inmiddels 
hebben wij begrepen dat vanuit de 
coalitiepartijen om een interpella-
tiedebat is gevraagd. De Christen-
Unie-SGP steunt dat (als zij het niet 
hadden gedaan, hadden wij dat de-
bat aangevraagd). De ChristenUnie-
SGP heeft een aantal vragen waar-
van wij (hoewel kort dag) het op 
prijs stellen als de antwoorden voor 
de raadsvergadering beschikbaar 
zijn en anders tijdens het debat ge-
geven kunnen worden.
1) Wat is de omvang van de preca-
rioheffi ng bij Vitens (in het raads-
voorstel van 2015 staat een bedrag 
van 471.000,- euro)
2) Hoeveel aansluitingen worden 
door Vitens nu belast met het be-
drag als genoemd in hun brief / be-
last VItens alle aansluitingen met 
hetzelfde bedrag?
3) Voor de ChristenUnie-SGP was 
in 2015 een belangrijke overweging 
om in te stemmen met het voorstel 

dat onze inwoners meebetalen aan 
precario die andere gemeenten in 
hetzelfde verzorgingsgebied hef-
fen. Klopt het, zoals bij de discus-
sie in 2015 is aangegeven, dat dit 
ook voor Vitens geldt (Vitens schijnt 
dat richting inwoners te bestrijden; 
maw geeft aan alleen de precario 
van de betreffende gemeente aan 
de inwoners van die gemeente door 
te belasten)
4) Indien het zo is, dat Vitens geen 
precariokosten van andere ge-
meenten naar inwoners van onze 
gemeente doorbelast, kan de ver-
ordening dan zo worden aangepast, 
dat alleen precario wordt geheven 
bij nutsbedrijven die precario regi-
onaal omslaan (bv in dat geval zou 
de precario voor Vitens kunnen ver-
vallen en voor Stedin gehandhaafd 
blijven)
5) Het het college in 2015 met Vi-
tens gesproken over doorbelasting 
en was het college toen al op de 
hoogte van de consequenties voor 
de inwoners respectievelijk was bij 
het college toen al bekend welk 
bedrag (ongeveer) doorbelast zou 
worden?

De  fracties Lijst 8 Kernen en PvdA-
GL  hebben niet gereageerd. Zij 
zullen zich in de raadsvergadering 
donderdagavond wel laten horen. 

Wordt volgende week vervolgd.

In de bieb te Mijdrecht:
Windows 10: Acht maandagoch-
tenden te beginnen 22 januari.  
Windows 10: Acht woensdagoch-
tenden te beginnen 14 februari.  
Windows 10 Verkenner (bestands-
beheer): Vier donderdagochten-
den te beginnen 15 februari.  
Google Foto’: Vier donderdagoch-
tenden te beginnen 15 maart. 
Veilig internet: Twee maandag-
ochtenden te beginnen op 19 
maart.

In het Buurtnest te Uithoorn: 
Windows 10: Acht maandagmid-
dagen te beginnen 19 februari.  

Voor informatie en aanmelden 
0297-282938 of 06 5345 4196 of 
een mailtje naar seniorwebdrv@
gmail.com. 

Kijk ook eens op www.seniorweb-
derondevenen.nl  Zo niet dan zien 
we u graag tijdens de inloopmid-
dagen. 
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Ook Regioraad akkoord met uitvoeringsbesluit

Uithoornlijn kan worden aangelegd

Regio - Nadat eerder de gemeen-
teraad van Uithoorn en Amstelveen 
een positief advies hebben gegeven, 
is ook de Regioraad deze maand ak-
koord gegaan met het uitvoerings-
besluit van de Uithoornlijn. Dit be-
tekent dat de aanbesteding van de 
aanleg van de Uithoornlijn van start 
kan. Met de aanleg van de Uithoorn-
lijn wordt de vernieuwde Amstel-
veenlijn over het tracé van de oude 

Spoordijk te zijner tijd doorgetrokken 
naar het dorpscentrum van Uithoorn. 
De tramhaltes zijn voorzien bij Aan 
de Zoom (wordt halte Aan de Zoom), 
het busstation Uithoorn (wordt halte 
Uithoorn Station) en Dorpscentrum 
(wordt halte Uithoorn Centrum). De 
hele regio heeft te maken met een 
groei van het aantal OV-reizigers, 
maar tegelijkertijd met teruglopen-
de middelen vanuit het Rijk voor het 

openbaar vervoer in de regio. Kort-
om er is meer OV nodig voor min-
der geld. Daarnaast kent de Noord-
Zuid corridor van de Vervoerregio 
een aantal ontwikkelingen die van 
belang zijn voor de toekomst van het 
OV in het zuidelijke deel van de regio. 
Zo zorgt de Noord/Zuidlijn voor een 
geheel nieuw OV-netwerk; wordt de 
Amstelveenlijn tussen 2018 en 2020 
omgebouwd tot een hoogwaardige 

tramverbinding; worden OV-knoop-
punten, zoals station Amsterdam-
Zuid, een steeds belangrijker over-
stappunt en worden door toenemen-
de drukte op de wegen langere rijtij-
den voor de bus verwacht bij gebrek 
aan vrij liggende busbanen.

Planuitwerking
In de planuitwerkingsfase is mede in 
overleg met omwonenden het ont-
werp verder gedetailleerd. Bewo-
ners konden bijvoorbeeld kiezen uit 
diverse materialen en hoogten voor 
de geluid- en zichtschermen. Ver-
der is de aanbesteding van de rea-
lisatie van de Uithoornlijn voorbereid 
en zijn de kruisingen nogmaals ge-
toetst op veiligheid. Nu het besluit 
tot aanleg genomen is, zal de aan-
besteding begin 2018 starten en on-
geveer een jaar in beslag nemen. 
De gemeente Uithoorn neemt op 8 
maart een besluit over de aanpas-
sing van het bestemmingsplan. Een 
gewijzigd bestemmingsplan maakt 
de aanleg planologisch mogelijk. De 
daadwerkelijke aanleg wordt tussen 
2019 en 2022 verwacht. Volgens de 
huidige planning zullen eind 2022 de 
eerste trams naar Uithoorn rijden. De 
Uithoornlijn wordt mogelijk gemaakt 
door de Vervoerregio, gemeente Uit-
hoorn en de provincie Noord-Hol-
land.

Een inbreker in de nacht? Meteen 112 bellen, licht aan doen en lawaai maken!

Bijna helft zoekt onnodige confrontatie met inbreker ‘s nachts

Regio - Midden in de nacht denk 
je een inbreker in je huis te horen. 
Wat doe je dan? De stichting Nati-
onale Inbraakpreventie Weken deed 
hier onderzoek naar en kwam tot de 
conclusie dat mensen onnodig het 
gevaar van een confrontatie met de 
inbreker opzoeken. Ruim een kwart 
(26,9%) zegt dat ze direct gaan kij-
ken of wat er aan de hand is. Bij-
na 10% belt eerst nog 112 en gaat 
vervolgens kijken of er een inbre-
ker rondloopt. Circa 18% van de 
vrouwen vraagt of hun partner even 
poolshoogte wil gaan nemen. Coen 
Staal, voorzitter van de stichting 
hierover: “Een inbreker zoekt lie-
ver niet de confrontatie met de be-
woner. Om die reden breekt hij ’s 
nachts in. Als hij voelt dat hij in het 
nauw komt en niet meer op tijd kan 
vluchten, weet je niet wat zijn reac-
tie zal zijn. Een plotselinge confron-
tatie met een bewoner kan hem er 
dan toe brengen om geweld te ge-
bruiken. Dat moet je echt altijd pro-
beren te voorkomen.”

Landelijke politie
Ongeveer de helft van de onder-
vraagden in dit onderzoek, gaat de 
confrontatie met een eventuele in-
breker niet aan. Men belt 112 en 
blijft in bed liggen luisteren (12%) of 
maakt veel lawaai en doet het licht 
aan in de hoop dat de inbreker het 
hazepad kiest (9,7%). Sybren van 
der Velden, projectleider woningin-
braken van de Landelijke Politie zegt 
hierover: “Het meest effectief is om 
eerst 112 te bellen en te melden, met 
je naam en adres, dat je waarschijn-
lijk een inbreker in je huis hoort. 
Wacht enkele minuten, doe dan het 
licht in je slaapkamer aan en maak 
lawaai.” Ruim 15% van de respon-
denten zegt dit te doen. Van der Vel-
den waarschuwt: 
“Zoek nooit de confrontatie met de 
inbreker op, ook niet met een ver-
dedigingsmiddel, zoals een knuppel, 
hoezeer dat ook tegen het recht-
vaardigheidsgevoel indruist. Die 
knuppel kan namelijk ook tegen je 
gebruikt worden.”

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

Het is zaterdag, weekend, dus 
we mogen uitslapen, minstens 
tot het licht is. Ik ontwaak uit een 
diepe slaap en langzaam dringt 
het besef door dat er iets veran-
derd is, anders is dan ik zou ver-
wachten. Nog een beetje doeze-
lig por ik mijn zintuigen op om 
uit te vinden wat er aan de hand 
is. Ik luister naar de geluiden die 
door ons openstaande raam ko-
men, maar hoor niks bijzonders. 
Terwijl de slaapsluier langzaam 
oplost, luister ik nog eens goed 
en dan besef ik het. Ik hoor juist 
helemaal niets en dat is zo bij-
zonder! Dan zie ik ook dat zich 
er een veel helderder, witter 
en schitterender licht dan nor-
maal zich krachtig een weg 
baant door de kieren van onze 
gordijnen. Het kan niet anders, 
het moet gesneeuwd hebben! 
Zo’n moment beleefde ik ook 
dit voorjaar. Ook toen daagde 
het mij langzaam bij het wakker 
worden dat er iets anders was 
dan anders. Ik hoorde het buiten 
regenen, maar dat is natuurlijk 
niet zo bijzonder in ons kikker-
landje. Er was echter iets in het 
geluid dat me blij maakte. Tot-
dat ik besefte dat ik niet het ge-
kletter hoorde van vallend wa-
ter op de tegels, zoals de afge-
lopen wintermaanden het geval 
was geweest. Nee, het was het 
geruis van regen die viel op de 
net ontspruitende bladeren van 
de platanen die ons terras in de 

zomer lekker beschut houden. 
Kortom, het geluid van de len-
te. Geen wonder dat me dat blij 
maakte! Niet alleen de seizoe-
nen, zelfs het landschap om je 
heen kun je `horen`. Loop maar 
eens in het voorjaar door een 
van de vele beboste en dicht-
bestruikte kades in ons veen-
weidegebied en hoor het ver-
schil tussen de geluiden op de 
kade en die van het weideland-
schap. Op de kade, stil want be-
schut tegen de wind, hoor je on-
getwijfeld het moeizame geluid 
van de tjiftjaf, de wat depres-
sieve fitis en de veel vrolijkere 
vink met hier en daar de vlucht-
roep van een geschrokken me-
rel. En even later in de weilan-
den klinkt niet alleen de weids-
heid van het landschap maar 
ook (voorlopig nog in ieder ge-
val) de wat klaaglijke roep van 
de grutto en het veel flitsende-
re geluid van de kievit. Zo kun je 
zelfs met je ogen dicht ervaren 
door welk landschap je wandelt. 
En wilt u nog veel meer weten 
over ons landschap en de natuur 
om ons heen, misschien is dan 
onze natuurgidsenopleiding wat 
voor u: er zijn nog enkele plek-
ken vrij. Voor meer informatie, 
zie https://www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn/na-
tuurgidsenopleiding .

Sep Van de Voort, 
IVN Natuurgids

Het geluid van sneeuw

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

Jubilarissen in de 
schijnwerper
De Ronde Venen - Veenweidebad 
in Mijdrecht was afgelopen woens-
dagavond de locatie waar de Zwem-
vereniging de Ronde Venen en de 
Reddingsbrigade Vinkeveense Plas-
sen hun leden en kader , op gepas-
te wijze middels en hapje en een 
drankje, volop in de schijnwerpers 
werden gezet. Op initiatief van het 
nieuwe enthousiaste ZDRV bestuur 
werd de jaren lange jubilea tradi-
tie in eren hersteld. Het was druk 
in de Bubbels de verenigingslocatie 
boven het grote Veenweidebad in 
Mijdrecht. Maar liefst 12 enthousi-
aste leden en kaderleden werden in 
het zonnetje gezet. De jubilarissen 
varieerden van 5 jaar, 12,5 - 25 en 35 
jaar zwemlidmaatschap tot actief lid 
in een van de vele ZDRV/RVP be-
stuur/commissies. De enthousiaste 
ZDRV/RVP voorzitter Hans Verburg 
sprak de aanwezige leden toe en 
bedankte de jubilarissen voor hun 
trouwe lidmaatschap en vele kader-
werkzaamheden voor de vereniging. 
Twee van de jubilarissen sprongen 
er in het gemêleerde gezelschap 
bovenuit: Judith Bunk al lid sinds 8 
september 1982 vierde haar 35-ja-
rig jubileum. Judith startte in zwem-
bad Blijdrecht met trimzwemmen en 
heeft daarna nog kort bij de afde-

ling Zwemmend Redden Senioren 
gezeten. Elke woensdagavond is ze 
nu te vinden in het bad bij de groep 
Zwemmend Redden. Het houdt je 
jong en fit is haar devies dat blijkt 
ook na 35 jaar actief…wie doet haar 
dat na!? (Judith zit linksonder op 
de foto) Hetty Vermeulen(niet aan-
wezig) werd goede tweede met 
haar 25-jarig jubileum, al lid sinds 3 
maart 1992. Hetty Vermeulen onder-
scheidt zich door al 20 jaar les te ge-
ven en gaf ook les aan de afdeling 
Hak Yol (het latere Vrouwenzwem-
men).

Gratis zwemdag voor 
mensen met een beperking
Mijdrecht - In samenwerking met 
Optisport De Ronde Venen organi-
seert Team Sportservice provincie 
Utrecht een zwemdag voor men-
sen met een beperking. Op vrijdag 
29 december vanaf 10.00 uur zijn 
kinderen, jongeren en volwassenen 
met een beperking welkom in het 
Veenweidebad in Mijdrecht (Ont-
spanningsweg 1). De ochtend staat 
in het teken van lekker samen be-
wegen en plezier maken. Aanmel-
den kan tot 22 december via www.
teamsportservice.nl/de-ronde-ve-
nen

Programma
Deelnemers kunnen vrij zwemmen 
van 10.00 tot 12.00 uur, maar kun-
nen ook meedoen aan twee work-
shops. Om 10.30 uur staat een 
workshop aquarobics op het pro-
gramma en om 11.10 uur aqua-
bootcamp. Een mooie gelegenheid 
om te ervaren hoe leuk en gevari-
eerd bewegen in het water is. Ook 
zijn tijdens de zwemdag een aan-
tal verenigingen die een samenwer-
king hebben met het Veenweidebad 
aanwezig om hun aangepaste spor-
taanbod onder de aandacht te bren-
gen. 

Gratis toegang
Lekker samen bewegen en plezier 
maken. Dat staat centraal tijdens de 
zwemdag. Elke zwemmer met een 
beperking krijgt samen met één be-
geleider (familielid, kennis) gratis 
toegang tot het zwembad. Andere 
extra personen of begeleiders die-
nen een zwemkaartje te betalen. 

Uniek Sporten
Mensen met een beperking uit De 
Ronde Venen die graag willen spor-
ten en of bewegen, maar geen idee 
waar hebben waar dit kan, kun-
nen terecht op het online platform 
unieksporten.nl. Daar is al het aan-
gepaste sportaanbod gebundeld. 

Meer informatie
Met vragen over de zwemdag kan 
contact worden opgenomen met El-
zemieke van Empel via 06 10979770 of 
elzemieke.van.empel@sportservice-
provincieutrecht.nl. Ook met vragen 
over het aangepaste sportaanbod in 
De Ronde Venen of voor een per-
soonlijk beweegadvies kan contact 
met haar worden opgenomen. Aan-
melden kan via de website van Team 
Sportservice De Ronde Venen: www.
teamsportservice.nl/de-ronde-venen

 ‘Local Hero’ Nico van Wijngaarden bij Just Fitness Mijdrecht. Foto: Esther van 
der Wallen

Just Fitness Mijdrecht 
‘Local Hero’
Mijdrecht - Afgelopen maand is 
Just Fitness Mijdrecht op zoek ge-
gaan naar een ‘Local Hero’, iemand 
die door een bijzondere sportpres-
tatie een opvallend lid is van de 
sportschool.
Uit alle aanmeldingen die er zijn 
binnen gekomen is Nico van Wijn-
gaarden gekozen. Nico viel op bij 
het team van Just Fitness door zijn 
doorzettingsvermogen en weke-
lijks bezoek aan de sportschool, on-
danks de nasleep van zijn hersenin-
farct. Om Nico een warm hart toe te 
dragen mag hij een jaar lang gratis 
sporten bij Just Fitness Mijdrecht. 

‘Fitness voor iedereen’ 
Just Fitness streeft ernaar om fit-
ness voor iedereen mogelijk te ma-

ken door o.a. scherpe acties, lage 
abonnementskosten, bedrijfsfitness 
en een breed aanbod aan cardio-en 
krachtapparatuur. Rawin Sewbalak 
(locatiemanager Just Fitness) vindt 
Nico van Wijngaarden dé Local He-
ro van Just Fitness: “We zien Nico 
elke week bij ons langskomen en 
zijn super trots dat hij blijft sporten 
ondanks zijn herseninfarct en ver-
oorzaakte lichamelijke klachten, een 
welverdiende titel!” Nico van Wijn-
gaarden (Local Hero Just Fitness 
Mijdrecht): “Sinds een aantal jaren 
sport ik bij Just Fitness Mijdrecht. 
Mijn voorkeur ging uit naar deze 
sportschool omdat Just Fitness een 
centrale ligging heeft.
Zo kan ik twee keer per week naar 
de sportschool op de fiets, heel fijn!”

Als er toch ingebroken is
In het onderzoek werd tevens aan de 
orde gesteld hoe men zou reageren 
als men ’s ochtends tot de ontdek-
king komt dat er is ingebroken en er 
spullen zijn ontvreemd. Ruim de helft 
(52%) zegt boos of woest te zijn. Of 
geïrriteerd (13%). “Je verwacht uiter-
aard niet de ravage die de inbreker 
heeft achtergelaten, wanneer je ‘s 
morgens je woonkamer binnenkomt. 
Reacties als geschrokken (46%), 
verontwaardigd (25%)  en verrast 
(8%), zijn dan ook logisch”, aldus 
Staal. Uit eerder onderzoek van de 
stichting bleek dat bijna driekwart 
emotionele gevolgen ervaart na een 
inbraak. Dat blijkt nu wederom uit de 
gegeven antwoorden: Je voelt je on-
veilig (34), angstig (21%) en kwets-
baar (15%). Opvallend is dat een op 
de vijf respondenten (22%) aangeeft 
vooral blij te zijn, dat hem/haar en de 
gezinsleden niets is overkomen.

Preventie
Staal: “Voorkomen is nog altijd beter 
dan genezen. Check daarom eens 
enkele onderdelen van je huis, zoals 
de achter- en voordeurbeveiliging en 
de sloten op je openslaande raam. 
Op www.inbraakmislukt.nl staat een 
check om die delen van je huis een-
voudig na te lopen. Door het treffen 
van de juiste maatregelen kun je de 
kans op een inbraak enorm verklei-
nen. Inbrekers zoeken altijd huizen 

op waar ze het makkelijkste binnen 
kunnen komen. Laat dat dan in ie-
der geval niet jouw huis zijn! Verder 
is het ook belangrijk om een vaste of 
mobiele telefoon tot je beschikking 
te hebben op je slaapkamer, om 112 
te bellen of de Whatsapp-groep van 
je buurt in te seinen. Echter, 1 op de 
6 respondenten (16,4%) kan daar op 
de slaapkamer niet over beschikken. 
“Zorgelijk”, vindt Staal.

Over de stichting Nationale
Inbraakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpre-
ventie Weken is een publiek priva-
te samenwerking met als doel wo-
ningbezitters meer bewust te maken 
van goede inbraakpreventie. Om zo 
bij te dragen aan de doelstelling van 
het ministerie van Veiligheid en Jus-
titie het aantal inbra ken en inbraak-
pogingen substantieel te verlagen. 
Werd in 2012 nog 91.000 keer inge-
broken of een poging daartoe ge-
daan in 2016 was dit gedaald naar 
55.000. De stichting voert tweemaal 
per jaar campagne, in mei en no-
vember. Partners in de stichting zijn 
de bedrijven Assa Abloy, Nauta Vei-
lig en SecuProducts in nauwe sa-
menwerking met het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie en het Verbond 
van Verzekeraars. 
Kijk voor meer informatie over o.a. 
inbraakmethoden en inbraakpreven-
tie op www.inbraakmislukt.nl
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Wat staat ons nog meer te wachten?
Vitens brief (1)
Bent u afgelopen week ook zo 
vrolijk geworden van die brief 
van Vitens waarin een extra ver-
hoging van uw drinkwaterreke-
ning wordt aangekondigd? Op 
de verjaardag en in de snackbar 
dit weekend waren de mensen er, 
op zijn minst, flink chagrijnig over. 
Heeft U in die brief ook de reden 
gelezen waarom de gemeente dit 
bedrijf een extra belasting oplegt? 
De drinkwaterleidingen liggen in 
de grond van de gemeente, die 
belast het drinkwaterbedrijf, en 
die belast dat op hun beurt fors 
door aan u: 70,-, kassa! Ziet u het 
scala van mogelijkheden voor u 
om de burger nog verder uit te 
persen? De gasleidingen, de rio-
lering, de elektriciteitskabels, etc., 
het ligt allemaal onder uw erf en 

dus in de grond van de gemeente. 
Dat wordt dus in de toekomst nog 
meer ‘Kassa!’. Dacht u dat met 
het belasten daarvan de kous af 
was? Wat te denken van al die 
straalverbindingen tussen uw pc, 
smartphone en anderen? Het gaat 
wel over uw terrein en dus door 
de lucht van de gemeente! Lach 
er maar om, wacht er maar op. 
Vindt u die precariobelasting ook 
schandelijk? Want het is een ou-
derwets soort koloniaal gedrag in 
een nieuw jasje; laten we probe-
ren de inwoners zo veel mogelijk 
uit te buiten. Wordt het daarom 
niet tijd om tegen zulke praktijken 
in opstand te komen?
 
Wim Smits,
Mijdrecht

Vitens brief (2)

Vitens brief (3)

Gemeente De Ronde Venen, af-
deling belastingen: Met grote 
schrik vernam ik in een brief van 
Vitens dat zij jullie opgelegde Pre-
cario belasting op de waterleidin-
gen gaan doorberekenen. Ik heb 
hierover een aantal vragen. 
1) Waarom zijn wij hierover nooit 
persoonlijk geïnformeerd dat jul-
lie dat gaan doen? 
Ik zie  dit wel staan in jullie Pro-
gramma begrotingen, maar die 
ga je niet automatisch ieder jaar 
doorspitten, omdat je er op ver-
trouwd dat jullie een nette be-
drijfsvoering houden
2) Waarom voeren jullie nu op-
eens deze Precario belasting door 
voor de waterleidingen? Andere 
gemeenten doen dit niet.
- Zoals Vitens schrijft is kraanwa-
ter een primaire levensbehoefte 
en zou helemaal niet belast mo-
gen worden.

- Precario is ook per 1 juli 2017 
afgeschaft op nutsleidingen, dus 
wel heel gemeen om deze dan 
toch nog even te innen vanaf 
2016 zodat jullie tot 2022 (over-
gangs regeling) dit kunnen blij-
ven doen over de rug van het 
Waterleiding bedrijf en uiteinde-
lijk via onze portemonnee. Ook 
Vitens schrijft in hun brief dat zij 
het hier niet mee eens zijn. Dit 
ruikt naar snel extra (belasting) 
geld verdienen (even de koe uit-
melken). Ik hoop dat jullie deze 
beslissing nogmaals overwegen 
en terugdraaien. Ik ben er n.l. van 
overtuigd dat veel bewoners van 
De Ronde Venen hier een heel 
slecht gevoel bij hebben hetgeen 
de vertrouwensrelatie niet ten 
goede zal komen.

Hildo Krop,
Mijdrecht

Wij hebben van Vitens een bericht 
gekregen dat de waterrekening 
flink duurder wordt! Deze wordt 
doorbelast met precario - dankzij 
de gemeente de Ronde Venen! 
Drinkwater is een 1e levensbe-
hoefte en dit zou niet met pre-
cario belast mogen worden; het 
is niet voor niets afgeschaft met 
ingang van juli 2017 en dan wil 
de gemeente dit nog gaan heffen 
en dan nog met terugwerkende 
kracht!! ONZIN en geldklopperij! 
Precario belasting is een belas-

ting die niet transparant is en in 
tal van rechtszaken is de conclu-
sie al getrokken dat er geen pre-
cario geheven mag worden, maar 
daar trekt de gemeente zich niets 
van aan en er wordt met gemeen-
schapsgelden juridische proce-
dures gestart - zonde van het 
geld; eerst harken bij de inwoners 
en dan nog uitgeven aan onzin-
nige projecten; ze kunnen beter 
iets anders gaan doen.

Roslyn Cheung

De gemeente De Ronde Venen 
heeft besloten precarioheffing 
door te belasten op water. Een 
primaire basisbehoefte voor de 
inwoners. Deze doorberekening 
is door de overheid verboden en 
wordt daarom in 2022 afgeschaft. 
De Ronde Venen is één van de 
zeven gemeenten die nog even 
gebruik/misbruik maakt van deze 
regeling en berekent dit door aan 
de inwoners. Dit gaat de inwoners 
69,18 euro per jaar extra kosten. 
Dit betekent dat onze inwoners 
belasting over belasting gaan be-
talen. Het zal echter niet blijven 

bij precarioheffing op water, maar 
zal straks ook doorberekend wor-
den op gas en mogelijk op elek-
triciteit. Dit zal onze inwoners op 
nog veel hogere kosten jagen. De 
Seniorenpartij De Ronde Venen, 
een nieuwe lokale partij die mee-
doet aan de Gemeenteraadsver-
kiezingen zal, zodra zij een zetel 
of zetels hebben in de gemeen-
teraad, alle mogelijkheden inzet-
ten om dit terug te draaien. Dit is 
geen loze belofte, want daar doet 
onze partij niet aan! 

www.seniorenpartijdrv.nl

In de recent ontvangen brief (geda-
teerd 16 december 2017) van Vitens, 
gaat het onderwerp over het door-
belasten van de precarioheffing op 
onze drinkwaterrekening. Het gaat 
om die omstreden heffing op het 
aanwezige waterleidingnet binnen 
onze gemeente. Wat je als gemeente 
niet allemaal kan bedenken om geld 
binnen te halen. Bij een aantal ge-
meenten zijn in het verleden met de 
nutsbedrijven afspraken gemaakt 
om zo’n heffing naar de eindge-
bruikers niet door te belasten. Nu 
mag deze vanuit overheidswege 
niet meer worden doorgevoerd, be-
houdens bij dié gemeenten welke 
deze heffing al bestond, maar voor 
alsnog niet werd doorberekend op 
basis van eerdere overeengekomen 
afspraken. Deze gemeentes waar-
onder ook onze gemeente, mag dit 
nu toch doen op basis van een over-
gangsregeling t/m 2021, mits deze 
als een verordening het tarief al-
reeds hadden vastgesteld voor pre-
cariobelasting op kabels en leidin-
gen voor 10 februari 2016. Volgens 
de brief van Vitens is onze gemeen-
teraad van mening dat de in het ver-
leden gemaakte afspraken niet meer 

geldig zijn, of het drinkwater nu wel 
of niet als primaire levensbehoefte 
wordt gekenmerkt en dus op grond 
hiervan, de heffing maximaal mogen 
doorvoeren. Vitens ziet zich volgens 
deze brief nu genoodzaakt om 69,18 
euro aan haar eindgebruikers door 
te belasten. Maar de gemeente van 
De Ronde Venen heeft mij recen-
telijk medegedeeld om 80,- op de 
komende gemeentelijke belasting-
aanslag (2018/2019) als korting 
door te voeren. Dit is zo heb ik uit de 
media begrepen in belangrijke mate 
tot stand gekomen door inspanning 
van onze coalitiepartijen. 

Zie onder het keurige antwoord van 
de gemeente als reactie:
De gemeenteraad heeft besloten 
deze precariobelasting deels weer 
terug te geven aan de inwoners. Op 
de aanslag voor uw gemeentelijke 
belastingen krijgt u daarom een kor-
ting van 80,- euro.

Inderdaad een stukje compensatie 
per kalenderjaar, daar de betalings-
tijdvakken van Vitens en die van 
de gemeentelijke belasting (de be-
kende 9 termijnen!) niet gelijklopen. 

Seniorenpartij De Ronde Venen wil geen pre-
crarioheffing op drinkwater
Vitens brief (4)

Vitens brief (5)

Dit betekent nog steeds, dat men 
vanaf april 2018 zo’n 1,76 euro 
per maand (WOZ afhankelijk!) 
meer op de gemeentelijke belas-
ting moet gaan betalen. Gelukkig 
valt de schade op basis van de 
tariefgegevens 2016/2017 dan 
nog wel mee. Maar let wel, de 
komende WOZ-verhoging en de 
hieruit voortvloeiende tariefaan-
passingen hierin nog niet in mee-
genomen. Dus die 1,76 euro is wel 
een ondergrens. De ICT-afdeling 
van de gemeente moet dus weer 
de software aanpassen om deze 
gedeeltelijke korting door te voe-

ren, en omgekeerd moet Vitens 
de heffing volledig (in termijnen) 
doorberekenen in de voorschot-
nota’s naar haar gebruikers toe. 
Hoe was het ook al weer: werk 
verkrijgen valt niet altijd mee, 
maar werk behouden wel! Ook 
deze kosten om dit allemaal te 
bewerkstelligen komt uiteraard 
links om of rechtsom op het bord-
je van de braaf betalende burger 
terecht. Hoe dan ook, ik vind het 
teleurstellend dat dit allemaal zo 
moeilijk moet gaan.

Ludo Bos
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De voorverkoop is weer 
gestart!
Regio - Nog even en het is alweer 
31 december, tijd om het nieuwe 
jaar in te luiden. En dat begint tra-
ditioneel met afsteken van vuur-
werk. Dit jaar valt 31 december op 
een zondag; landelijk mag er dan 
geen vuurwerk verkocht worden in 
Nederland. De 3 verkoopdagen val-
len daarom op 28, 29 en 30 decem-
ber. We zijn op zonder 31 decem-
ber gesloten. Met de jaarlijks te-
rugkerende discussie of vuurwerk 
nog verkocht mag worden verdwij-
nen jaarlijks artikelen uit het assor-
timent. Met name artikelen welke 
door de jeugd zeer geliefd zijn zo-
als bijvoorbeeld babypijltjes en ro-
meinse kaarsen. Dit jaar was het de 
vraag of het knalvuurwerk nog ver-
kocht mag worden. Gelukkig wel! 
We hebben daarom wederom een 
zeer breed pakket; mooi, betaalbaar 
vuurwerk van hoogwaardige kwali-
teit voor jong en oud. Onze populai-
re Thunderkings zijn wederom vol-
op bij ons verkrijgbaar. Nieuw zijn 
de compound boxen: Grote flower-
beds welke u maar 1 keer hoeft aan 
te steken. Deze compound boxen 
bevatten een complete show met 
een grote diversiteit aan kleuren, ef-
fecten en tempovoorstellingen. Ook 
dit jaar hebben we zeer veel nieuwe 
artikelen in ons assortiment. Naast 
veel nieuwe flowerbeds is ons as-
sortiment uitgebreid met diverse 
nieuwe pakketten, pijlen, veel fop 
en schets vuurwerk voor de klein-
tjes en nieuwe fonteinen. U kunt bij 
ons ook terecht voor de wensballon, 

de vuurwerkklem en de vuurwerk-
brillen want veiligheid staat voor-
op. Het lichtere vuurwerk, catego-
rie 1, kan nu al gekocht en afgesto-
ken worden.

Webshop
In onze webshop, www.golden-
flame.nl, kunt u ons complete as-
sortiment bekijken. Er zijn veel film-
pjes te bekijken, zo ziet u wat u 
koopt. Bestelt u tijdens de voorver-
koop, tot en met 27 december, dan 
profiteert u naast alle aanbiedin-
gen ook van gratis vuurwerk. Nog 
een voordeel van vooraf bestellen 
is dat u gegarandeerd de artike-
len krijgt die u bestelt. Koopt u tij-
dens de verkoopdagen dan bestaat 
de mogelijkheid dat bepaalde arti-
kelen uitverkocht zijn. Onze locatie 
is zeer gemakkelijk te bereiken. De 
Genieweg 26 ligt aan de industrie-
weg en ons adres biedt voldoende 
parkeergelegenheid. Voor meer ac-
ties, houdt onze website www.gol-
denflame.nl of onze facebookpa-
gina https://www.facebook.com/
VuurwerkGoldenFlame/ in de gaten.
Onze reguliere openingstijden zijn 
van maandag t/m vrijdag 7.00 tot 
16.30 uur. 

Openingstijden verkoopdagen 
27 december 8.00 – 16.30 uur 
(voorverkoopdag)
28 december 8.00 – 19.00 uur
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 18.00 uur
31 december GESLOTEN

De eerste Bandbrouwerij in Mijdrecht leverde al snel diverse spontane band-
jes op.

De Bandbrouwerij donderdag 
in het Oude Parochiehuis!
De Ronde Venen - Op donder-
dag 21 december is elke muzikant 
en zanger(es) welkom om te komen 
jammen in het Oude Parochiehuis 
om mee te doen met De Bandbrou-
werij. De eerste editie op donderdag 
16 november leverde meteen diver-
se gelegenheidsbandjes op waarin 
jong en oud samen muziek maak-
ten in allerlei uiteenlopend reper-
toire. Dat er animo genoeg is was 
meteen duidelijk de eerste keer en 
we hopen De Bandbrouwerij min-
stens een keer per maand te kun-
nen organiseren in Mijdrecht dus 
woon je in de buurt? Twijfel niet en 
kom gezellig langs! De Bandbrou-
werij is drie jaar geleden ontstaan 
in N201 Aalsmeer en is inmiddels 
een begrip bij talloze muzikanten: 
of je nu allang in een band speelt 
of nog niet, een paar muzieklessen 
hebt gehad en snakt naar meer, je 
graag zingt onder de douche of een 
klassiek instrument speelt maar wel 
eens iets wil doen samen met een 
rock- of popband; alles kan worden 

uitgeprobeerd bij de Bandbrouwerij. 
Onder begeleiding van verschillen-
de ervaren muzikanten, bandcoa-
ches en muziekdocenten wordt er 
flink op los gejamd, gespeeld, ge-
oefend net zo lang tot er wie weet 
wat voor prachtige dingen uit voort-
komen. Er kan toegewerkt worden 
naar een aantal live optredens om 
het resultaat voor groot publiek ten 
gehore te brengen en behalve dat 
levert het je sowieso weer leuke 
nieuwe ervaringen en nieuwe vrien-
den op! Als je eerst even de kat uit 
de boom wilt kijken is dat ook pri-
ma, de bar is open en iedereen is 
welkom om te komen kijken! Het 
begint om 19.30 en duurt tot 23.00 
uur. Locatie is Het Oude Parochie-
huis, Bozenhoven 152 in Mijdrecht. 
Een minimum- en maximumleeftijd 
is er niet persé maar in de praktijk 
zijn de meeste muzikanten tussen 
15 en 25 jaar oud. Sommigen blijken 
echter op jonge leeftijd al heel goed 
mee te kunnen komen, de jongste 
deelnemer is 10! Entree is gratis. 

Groei & Bloei Aalsmeer in 
nieuwe jaar weer actief
Regio – Begin januari starten de 
cursussen en workshops weer bij 
Groei & Bloei Aalsmeer. Zo start 
op woensdagavond 10 januari het 
bloemschikken voor gevorderden 
en beginners. In de beginners cur-
sus wordt in 5 gezellige avonden de 
beginselen van het bloemschikken 
geleerd. De gevorderden, ook 5 les-
sen, kopen zelf hun bloemen in en 
werken hiermee, onder begeleiding 
van een ervaren bloemenarrangeur, 
een opdracht uit. Ook beginnen we 
op donderdagavond 11 januari met 
een keramiek cursus van 10 les-
sen. Daar leren we op een ontspan-
nen manier de beginselen van het 
pottenbakken op een draaischijf 
maar ook handvormen behoord ze-
ker tot de mogelijkheden. We orga-
niseren ook dit voorjaar weer ver-
schillende workshops. Het moestui-
nieren krijgt een vervolg op zater-
dagochtend 3 maart met een zaai 
en verspeen workshop. Op 27 ja-
nuari gaan we een dag in de prak-
tijk leren hoe fruitbomen gesnoeid 
moeten worden om zo meer vruch-
ten te kunnen oogsten. De eenden 
worden al vroeg in het jaar actief 
voor het broedseizoen. Op woens-

dagavond 31 januari en 7 februa-
ri zullen we daarom in 2 avonden 
een eendenbroedkorf van wilgen-
tenen vlechten. 24 februari gaan 
we, in samenwerking met de La-
thyrusvereniging, Lathyrus zaaien. 
Op 7 maart ’s avonds gaan we van 
verse wilgentenen een trelliswerk 
vlechten. Deze poten we, samen 
met voorjaarsbloeiers, in een pot 
en gaat dan groeien. Op 31 maart 
organiseren we een paaswork-
shop. Groei & Bloei is een vereni-
ging zonder winstoogmerk. Hier-
door kunnen we deze cursussen en 
workshops aanbieden tegen scher-
pe prijzen. Leden van Groei & Bloei 
genieten korting op cursussen en 
workshops en tal van andere acti-
viteiten. 

Voor meer informatie verwijzen wij 
u naar onze website www.groei.
aalsmeer.nl Voor aanmelden en 
verdere informatie kunt u ook con-
tact opnemen met Esther Straathof 
via de mail op groeienbloeicursus@
gmail.com of bellen 0297.344237. 
Aanmelden onder vermelding van 
naam, telefoonnummer en mail-
adres.

Volendammer Visdelicatessen 
in andere handen
Mijdrecht - Op 30 december neemt 
de alom bekende Hein Smit van de 
Volendammer Visdelicatessen win-
kel in winkelcentrum Adelhof te 
Mijdrecht na 12 jaar afscheid. Hij 
heeft naar eigen zeggen de pensi-
oengerechtigde leeftijd ruimschoots 
bereikt. Wat niet wil zeggen dat hij 
de deur van de winkel definitief 
achter zich dicht trekt. Integendeel. 
Inmiddels heeft hij zijn opvolger al 
klaar staan in de winkel die offici-
eel 5 januari wordt overgedragen 
aan Richard Veerman (51), net zoals 
Hein een ras-Volendammer. Richard 
doet qua vakmanschap in vis niet 
onder voor Hein. Hein blijft af en 
toe nog wel de vinger aan de pols 
houden in de winkel en om Richard 
aan de klanten voor te stellen als 
‘de nieuwe man’. Vakman als Hein is 
draagt hij zijn kennis en receptuur 
over aan Richard die daar kenne-
lijk al aardig op is ingespeeld. “Aan 
de bekende hoogwaardige kwaliteit 
van onze producten verandert niets, 
net zoals als de receptuur van alle 
heerlijke visgerechten en visdelica-
tessen in de winkel. Door de jaren 
heen hebben veel klanten die weten 
te waarderen als bijzonder lekker 
en altijd vers! Richard heeft jaren in 
de verse vis en garnalenbranch ge-
werkt en daar ken ik hem van. Toen 
ik hem vertelde dat ik mijn zaak in 
Mijdrecht ging verlaten en aan een 
ander wilde overdragen, zag hij daar 
wel wat in en dus staat hij nu al in 
de winkel,” aldus Hein.

Vis voor de feestdagen
Richard zegt blij te zijn met de kans 
die hem geboden wordt. “Alles blijft 
bij het oude, de kwaliteit, het geva-
rieerde aanbod aan visgerechten 

en visspecialiteiten, de acties, kort-
om het hele oeuvre van de Volen-
dammer Visdelicatessen,” vertelt de 
‘komende man’ Richard. “Zeker nu 
zo vlak voor de feestdagen en Oud 
en Nieuw is er een uitgebreid aan-
bod aan allerlei visproducten en di-
verse prachtig opgemaakte visscho-
tels op aangeven van de klant zo-
als die het wil hebben. Voor bij de 
borrel, als voor- en hoofdgerecht. U 
zegt het maar. En alles vers natuur-
lijk. Wij hebben fraaie folders met 
daarin voorbeelden van schotels en 
producten waaruit men kan kiezen 
en bestellijsten in de winkel waarop 
iedereen zijn bestelling kan invul-
len. Voor de feestdagen en einde-
jaarviering is het echt nodig dat tij-
dig te doen wil iedereen alles op tijd 
in huis hebben. Belangrijk is dat on-
ze klanten mij zo snel mogelijk leren 
kennen in de winkel. Omgekeerd is 
dat net zo belangrijk want dan kan 
ik op mijn beurt rekening houden 
met hun smaak en wensen. Daar 
kunnen we je dan ons assortiment 
verfijnd op afstemmen.” We?... “Ja, 
want ook alle medewerk(st)ers in 
de winkel blijven de klanten graag 
van dienst zijn. De meeste bekende 
gezichten blijven dus, op één na: die 
van Hein. “In al die jaren heb ik met 
veel klanten uit Mijdrecht en omge-
ving een prettige band opgebouwd. 
Graag wil ik hen langs deze weg van 
harte bedanken voor hun klandizie, 
maar hoop tevens dat zij ook bij 
mijn opvolger willen blijven komen. 
Maar de komende dagen zal men 
mij nog wel zien in de winkel. Zo-
als vanouds bent u bij ons van harte 
welkom om iets lekkers uit te zoe-
ken of te bestellen,” wil de ‘gaande 
man’ Hein Smit nog laten weten.”









 
14   Nieuwe Meerbode  •  20 december 2017

Bridgeles voor beginners
Wilnis - Bridge is een kaartspel 
dat vaak wordt beschouwd als een 
vorm van denksport. In deze cursus 
maakt u kennis met de eerste be-
ginselen van bridge. Het spel wordt 
gespeeld met 52 kaarten en door 
vier personen. Er wordt gespeeld 
volgens het Acol systeem dat een 
uitstekende basis geeft om bridge 
te leren. Cursuscode: RS1585, da-
ta: 10-01-18 t/m 21-03-18, 10 dag-
delen op woensdag van 9.30-12.00 

uur, docent: Caro Toebosch, kosten: 
80 euro.
Aanmelden kan rechtstreeks op de 
website www.stichtingparaplu.nl of 
download het inschrijfformulier op 
de website www.stichtingparaplu.nl 
en stuur het toe. Het formulier kan 
ook afgehaald en ingeleverd wor-
den bij de “Paraplu”, Pieter Joos-
tenlaan 28 te Wilnis. Via e-mail kan 
men altijd terecht op info@stich-
tingparaplu.nl.

PK Sport blijft 
hoofdsponsor Bosdijkloop
Vinkeveen - PK Sport en Toer Trim-
club De Merel hebben op vrijdag 
15 december 2017 hun samenwer-
king met een termijn van drie jaar 
verlengd (2018 - 2020). In het ka-
der van de nieuwe overeenkomst 
is PK Sport, met hun modern sport-
centrum in Vinkeveen, wederom de 
hoofdsponsor van de Bosdijkloop. 
Het jaarlijkse hardloopevenement 
in Vinkeveen op de 3e zondag van 
februari heeft een lange traditie. De 
40ste editie is op zondag 18 februa-
ri 2018. De organisatie hiervan is in 
handen van TTC De Merel uit Vin-
keveen. Voorzitter van TTC De Me-
rel, André Kroeze, zei daarbij het 
volgende: ”Wij zijn erg tevreden met 
de verlenging van de samenwerking 
met PK Sport, sinds 2009 de hoofd-
sponsor van de Bosdijkloop. Me-
de door hun sponsoring kunnen wij 
aan lopers en publiek op veel fron-
ten kwaliteit bieden: van verzorging 
tot elektronische tijdregistratie, een 

laag inschrijfgeld en een gezellige 
ambiance in en nabij sporthal De 
Boei in Vinkeveen”.

Trots
Directeur PK Sport, Peter Kinkel: 
“Wij zijn er uiteraard bijzonder trots 
op dat we ook de komende jaren 
weer de hoofdsponsor van de Bos-
dijkloop zijn. Wij tonen hiermee on-
ze betrokkenheid bij een van de be-
langrijkste sportevenementen in 
Vinkeveen”. Meer informatie over de 
PK Sport Bosdijkloop op zondag 18 
februari 2018 bij Peter Meijer, tele-
foon 06-48013782, e-mail: bosdijk-
loop@gmail.com, website: www.ttc-
demerel.nl of volg ons op Twitter @
Bosdijkloop. Nadere informatie over 
PK Sport vindt u op www.pksport.nl. 
Voor een rondleiding en een infor-
matiepakket kunt u contact opne-
men met PK Sport, Voorbancken 26, 
Vinkeveen, telefoon 0297-264666 of 
e-mail naar info@pksport.nl.

CSW JO11-5M 
Winterkampioen
Wilnis - In de jongenscompeti-
tie van de jeugd onder 11 speelt 
1 meisjesteam mee. En dat heb-
ben de jongens gemerkt. Zaterdag 
16 december kroonden de meisjes 
van CSW JO11-5M zich bij Hertha 
tot winterkampioen! Vanaf de start 
van het seizoen speelt het team in 
een vaste opstelling. Mila van Leeu-
wen op doel, Romaysa Everse, Fleur 
de Wit, Jip Groenewegen en Fieke 
Herngreen achterin, Amy Dekkers 
op het middenveld en Iris Pothoff, 
Isa Verheul en Fiene Guerand voor-
in. De rol binnen het team is voor ie-
dereen duidelijk en het lukt hierdoor 
steeds beter om te combineren, ver-
dedigen en aan te vallen. Het is een 
genot om te zien hoeveel plezier de 
meisjes hebben in het voetballen en 

hoe goed ze inmiddels samen kun-
nen spelen. Na afloop van de ge-
wonnen kampioenswedstrijd tegen 
Hertha kregen de kampioenen een 
enorme beker en ieder een medaille 
overhandigd. Terug bij CSW werden 
de meisjes als ware heldinnen ont-
vangen en toegezongen onder het 
genot van een patatje. Als klap op 
de vuurpijl, kon de gewonnen prijs 
voor de meest verkochte loten voor 
de grote clubactie meteen na de 
huldiging worden verzilverd op de 
bowlingbaan.
Een hele geslaagde afsluiting van 
de eerste helft van het voetbalsei-
zoen 2017-2018. Onder de kerst-
boom kunnen de toppers van CSW 
JO11-5M nog eens rustig nagenie-
ten van deze mooie prestatie!

Afscheid juf Märy
Vinkeveen - Afgelopen woensdag 
13 december was na 43 jaar trouwe 
dienst de laatste les van juf Märy als 
trainster bij gymverenigig Atalan-
te te Vinkeveen. En dat kon de ver-
eniging natuurlijk niet zomaar voor-
bij laten gaan.
De Boei was volop versierd en ze 
werd tijdens de les overvallen door 
leerlingen, ouders en familie en vol-

op in het zonnetje gezet. De leerlin-
gen hadden een prachtig boek voor 
haar geknutseld en zij kreeg diver-
se cadeaus waaronder een musical-
bon, een etentje en een prachtige 
bos bloemen. Het bestuur, de leer-
lingen en ouders willen haar nog-
maals van harte bedanken en ho-
pen dat ze heerlijk zal gaan genie-
ten van haar vrije tijd!

Atalante MA 1 periode 
kampioen
Vinkeveen - Talentvol Atalante 
MA1 is nieuw in de A-poule (16-
18 jaar). De meeste spelen al langer 
samen, nieuw dit seizoen zijn Bob-
bi Linthorst en Juna van den Broek. 
Verder spelen ze sinds dit seizoen 
met een specialist in het achterveld, 
de libero, en Roos Jansen past die 
taak vanwege haar pass kwaliteiten 
maar zeker ook als positieve aanja-
ger in het achterhoede. Vrijdag 15 
december was de kampioenswed-
strijd tegen Servia uit Vianen, de nr 
4, en een 3-1 was genoeg. De start 
verliep voortvarend met een crea-
tief verdelende Lucia die mooie ver-
rassingsaanvallen van o.a. Juna en 
Maaike lanceerde. De strijd was van 
meet af aan spannend, servicefou-
ten van de ploeg uit Vianen hiel-
pen lekker mee tot ietwat lucht van 
zo’n 5 punten. Maar toen volgde een 
nauwelijks te stoppen servicereeks 
waar de Atalante meiden geen ant-
woord op hadden, de rollen draai-
den om. Ondanks interventies van 
Frans stond het ineens 23-25, eerste 
set verloren en dus zaak nu de res-
terende sets te winnen!

Ontlading
De volle tribune ging achter de mei-
den staan en steady ging het voort 
met andere verdeler Lisanne die 
buitenaanvallers Anouk en Maaike 
veelvuldig in stelling bracht. Dit keer 

lukte het stand te houden en de 
tweede set werd gepakt: 25-19. Een 
fijne ontlading. In set 3 en 4 bleef 
het spel aan elkaar gewaagd, erg 
mooi om te zien hoe hard de groep 
sinds slechts een paar maanden is 
gegroeid, zonder meer verdienste 
van trainer Frans en zijn zeer ge-
motiveerde groep. Mooie volleybal-
staaltjes werden geshowd door Ja-
de, op de buitenkant veel meer op 
haar plek. Esther die schijnbaar 
vanzelf de bal ook vanaf de 3 me-
terlijn heerlijk in het tegenveld poei-
ert, Bobbi die een zeer scherpe ser-
vice ace -een van de weinigen- als 
een raket het tegenveld inschoot. 
Alert middenblokkeerwerk van zo-
wel Laila als Juna, waarbij laatstge-
noemde een keer de handen moest 
afwapperen vanwege een wel enor-
me harde smash die ze had gepa-
reerd. Ook steeds beter scorende 
middenaanvalswerk, compleet met 
slimme lucratieve tikjes afgewis-
seld. Om te eindigen met Roos die 
super geconcentreerd de basis ach-
terin aanvoerde, want geen goede 
pass: geen goede aanval mogelijk. 
Met 25-16 en 25-17 pakte Atalan-
te de 3-1 en werd dus zeer blije pe-
riode kampioen! Met dit kampioen-
schap gaan de meiden door naar de 
Hoofdklasse. Helaas zonder Esther 
die de overstap gaat maken naar 
VTC Woerden.

Argon JO 13-4 kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag is 
Argon JO 13-4 kampioen geworden 
na een spannende wedstrijd tegen 
Legmeervogels JO 13-3. Ondanks 
het slechte weer en de vele afgelas-
te wedstrijden werd er in Mijdrecht 
wel gespeeld. Al voor het rust sig-
naal klonk stond Argon al met 2-0 
voor en dat is uiteindelijk ook de 
eindstand geworden. Het was dui-
delijk merkbaar dat de jongens van 
Argon die dag maar één doel voor 
ogen hadden en dat was kampioen 
worden. Dat doel ontstond na de 
4de wedstrijd waarin de toenmalige 
nr. 1 Badhoevedorp met 11-1 door 

Argon naar huis werd gestuurd. 
Vanaf die dag werd Argon elke 
week sterker en sterker. De koppo-
sitie kwam dichterbij en 3 wedstrij-
den voor het einde was er dan de 
belangrijke wedstrijd tegen de kop-
loper Hoofddorp. We moesten win-
nen, dus er werd risico genomen. 
Volle druk op de verdediging van de 
tegenstander wat resulteerde in een 
zeer goede eerste helft met een 2-0 
voorsprong. De tweede helft hebben 
we laten zien dat we ook nog eens 
met het hele team zeer goed kun-
nen verdedigen. Eindstand 2-1 en 
plaats 1 was voor Argon.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 22 december 2017 om fraaie 
prijzen in Café de Merel Arkenpark 
MUR no 43 te Vinkeveen. Er worden 
vier ronden van zestien giffies ge-
speeld en dan worden de punten bij 
elkaar opgeteld en is de winnaar of 
winnares is bekend, aanvang 20.00 
uur, aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur. Ook zal er een tom-
bola gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Tel. van Café de Merel 
is 0297-263562, Arkenpark Mur 43, 
Vinkeveen, e-mail thcw@xs4all.nl. 
Hier volgen de datums voor de nieu-

we prijs-klaverjas competitie; Voor 
2017: 22 december. 2018: 5/19 janu-
ari, 2/16 februari, 2/16/30 maart, 13 
april, 11/25 mei, 8/22 juni en 6 juli. 
Alle datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen vrij-
dag was als volgt:
1. Dirk Nieuwkerk  6663 punten
2. Frans v.d.Berg  6639 punten
3. J. Bunschoten  6572 punten
4. Ed Valk  6491 punten
5. Pleun Vis  6398 punten

En de poedelprijs was deze avond 
voor Ida Rass met 5185.

Veenland/Bijmaat 
kampioen 1e klasse!
De Ronde Venen - Afgelopen zo-
mer eindigde de tafeltennis samen-
werking van het 1e jeugdteam met 
Woerden. Bijmaat uit Huizen rea-
geerde enthousiast op de toena-
dering: een nieuwe combinatie was 
geboren. En meteen succesvol! Ge-
coacht door Derk en Pieter werden 
op 1 na alle wedstrijden gewonnen 
door Victor, Martijn, Teun en No-
ah. De laatste was nog een beet-
je spannend. De voorsprong was 5 
punten, er diende dus minstens 3 
wedstrijden gewonnen te worden 
van Over het net uit Amersfoort, 
dat op de 2e plaats stond. Het luk-

te glansrijk: met 7-3 werd duidelijk 
wie de ware kampioenen waren. In 
het komende voorjaarsseizoen zul-
len ze voor het eerst in de landelij-
ke competitie spelen. In het afgelo-
pen seizoen was de thuisbasis Wil-
nis, in het voorjaar wordt dat nu Hui-
zen. Gezien de zeer jonge leeftijd 
van een paar en de al geziene ta-
lenten en ontwikkeling ervan voor-
spellen we een verdere groei hier-
in. Een speciale vermelding ver-
dient Martijn, die 26 van de 27 par-
tijen won: zijn extra trainingsarbeid 
bij de bond en in Uithoorn betaal-
de zich uit. 

Drie keer tweede
Vinkeveen - Op 16 december vond 
de laatste competitie dag van 2017 
plaats voor de D/E jeugd van Ata-
lante in Amstelveen. Atalante Girl-
power (Lynne, Renske, Froukje, Mir-
te en Michelle) beet het spits af. 
Hun eerste partij tegen Oradi ver-
liep lekker. Twee aan elkaar gewaag-
de teams. Er werd goed geserveerd 
en alert verdedigd. Ook heeft Lyn-
ne een paar mooie scorende sma-
shes laten zien. Het mondde uit in 
een gelijk spel. Daarna tegen Nieuw-
Vennep. Deze opponent was ster-
ker, waardoor de girls niet lekker in 
het spel kwam, deze helaas verloren. 
Maar in de laatste partij herpakte 
Atalante zich sterk. De puntjes wer-
den weer op de ‘i’ gezet. Deze partij 
werd overtuigend gewonnen van een 
team uit Haarlem wat resulteerde in 
een mooie 2e plek.

Nieuw team
Deze ochtend kwam ook het nieuwe 
team van Atalante, de Volleychamps 
(Rinske, Carlijn, Shiwa, Jelwa, Bente 
en Jort) in actie. En dat ging niet on-
verdienstelijk voor zo’n eerste keer! 
De eerste partij liep als een trein, als-
of het team al langer samen speel-
de. Mooie services, nette passes en 
goed geplaatste ballen. Een overtui-
gende winst tegen Haarlem. Daar-
na VVO uit Ouderkerk. Dat ging ook 
voorspoedig. Ook nu weer mooi spel. 
Ze leken op een tweede winstpartij 
af te stevenen, maar door een ser-
vice reeks van de tegenstander werd 
het uiteindelijk een gelijkspel. De 
laatste opponent was ook de sterk-
ste tegenstander. Ondanks een goe-
de strijd met ups en downs werd het 
een 1-3 verlies. En ook hier kwam 
Atalante als tweede uit de bus.

Verhinderd
Als laatste de Volleytoppers met Yo-
rell, Jens, Niels en invaller Jelwa om-
dat Nefelli en Isa verhinderd waren. 
Zij spelen niveau 2 waarbij ze moe-
ten vangen, gooien en door draai-

en. Heel veel beweging, maar dat 
ligt het jonge enthousiaste team wel, 
het ging als een speer. Als eerste te-
gen een veel groter/ouder team uit 
Hoofddorp. Maar dat deerde het 
team niet. De eerste set werd heel 
sterk gewonnen met zelfs ook nog 
een paar pass/vangballen wat extra 
punten opleverde! Tweede set leek 
ook goed uit te vallen, maar op het 
end helaas een paar foutjes ach-
ter elkaar waardoor toch Hoofddorp 
de setwinst binnenhaalde. Erna een 
team uit Nieuw-Vennep. Ondanks 
dat de opponent sterk was, was Ata-
lante net iets slimmer en sterker in 
het spelletje. Een hele mooie winst-
partij. De laatste partij zou uitma-
ken wie er eerste zou worden. En ge-
zien het spel van deze opponent zat 
het erin. Jammer genoegd was de 
concentratie bij Atalante deze par-
tij wat minder en het spel werd wat 
slordiger. Waarschijnlijk was het ook 
de vermoeidheid die parten speel-
de, maar het lukte niet deze par-
tij te winnen. Desondanks ook voor 
de Volleytoppers een hele mooie 2e 
plaats!

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 12 decem-
ber verliep anders dan de Harten-
vrouwen zich hadden voorgesteld. 
Geen slemmetje werd er geboden, 
zelfs geen manche of een deelscore: 
niets van dit alles…..Hartenkoningin 
was genoodzaakt zich te onderwer-
pen aan Koning Winter. Vanwege de 
situatie op de niet doorgaande we-
gen en de weersverwachting maan-
dagavond zagen bestuur en TC zich 
genoodzaakt het bridgen af te ge-
lasten. Dat kwam sommige dames 
niet eens slecht uit want die waren 
in verband met de stakingsdag in 
het basisonderwijs ‘opgeroepen’ om 
de kleinkinderen op te vangen. Hier-
mee kwam echter wel de zesde ron-
de van de parencompetitie te ver-
vallen en werd de eindstand vast-

gesteld op grond van vijf gespeelde 
rondes. Die eindstand leverde geen 
verrassing op voor de top-drie in de 
A-lijn. Op één Elly van Nieuwkoop & 
Jessie Piekaar met 55,28% gevolgd 
door Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma met 54,76% en Kitty van Beem & 
Janny Streng met 54,56%. Promotie 
naar de A-lijn was er voor de eer-
ste vier paren uit de B-lijn. Profici-
at Inge Dyrbye & Thea Stahl 56,40%, 
Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot 
54,21%, Ploon Roelofsma & Marja 
Slinger 53,69% en Corrie Bleekemo-
len & Erny Brandsen 52,74%. Waar 
promotie plaatsvindt geldt dat ook 
voor degradatie. Jammer voor Mat-
ty & Loes, Sonja & Ank, Atie & Hans 
en Refina & Cathy. Volgend jaar is 
de herkansing.
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