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Mijdrecht 
schrikt op 
van plofkraak 
explosie
Mijdrecht - Kerstnacht, rond 
de klok van tien voor half vier, 
schrokken veel bewoners 
van de Dorpsstraat en omge-
ving van een enorme explo-
sie. Nu waren er de laatste we-
ken veel harde explosies te ho-
ren in deze omgeving, maar al 
snel bleek dat de pinautomaat 
van de Rabobank in de Dorps-
straat was opgeblazen. De ra-
vage was enorm. De hele ge-
vel was eruit geblazen en de 
deur van een dierenartsprak-
tijk die ernaast gevestigd is, 
was er ook uitgeblazen. Diver-
se winkels aan de overzijde lie-
pen schade op door rondvloe-
gende brokstukken. Er raakte 
niemand gewond. Bij veel win-
kels en bij het gemeentehuis 
ging vanwege de explosie het 
inbraakalarm af.
Er is direct een zoekactie inge-
zet. Getuigen zagen dat de ver-
dacxhten op een ascooter ver-
dwenen via de Kerkvaart..Ook 
de politiehelikopter werd inge-
zet bij de zoekactie, maar tot 
op heden zijn de daders voort-
vluchtig. Het is nog niet be-
kendgemaakt of en hoeveel 
er is buitgemaakt. De poltitie 
vraagt eventuele getuigen die 
iets gezien of gehoord hebben 
van de plofkraak of andere in-
formatie bezitten die de politie 
verder kan helpen in haar on-
derzoek? Bel dan 0900-8844 
of geef het anoniem door via 
0800-7000 of www.meldmis-
daadanoniem.nl 
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omgeving Toermalijn en Jade (160 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omgeving Toermalijn en Jade (160 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Regio - Perspectief 21 (P21) draagt 
Erika Spil voor als nieuwe wethou-
der van de gemeente Bunnik. Zij 
vult de vacature in die was ontstaan 
door het vertrek van Rob Zakee. De 
gemeenteraad stemt 5 januari 2017 
in een speciale openbare vergade-
ring over haar benoeming.
Erika Spil is lid van GroenLinks. Zij 
was eerder vijfeneenhalf jaar wet-
houder in de gemeente De Ronde 
Venen namens PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal. Daarna werkte zij 
als consultant en verandermanager 
voor verschillende opdrachtgevers. 
Het college van Bunnik spreekt, 
zodra het college weer compleet 
is, over de portefeuilleverdeling. In 
principe wordt uitgegaan van de 
verdeling zoals deze bestond.

Spil zelf is heel enthousiast: “Bunnik 
is een kleine gemeente met speci-
fi eke problematiek. Ingebed tussen 
snelwegen, rivieren en spoor, gele-
gen dicht bij een grote stad, brengt 
dit problemen en oplossingen die 
een grote betrokkenheid van de in-
woners vragen. Het vraagt ook om 
een stabiel college dat staat voor 
de gemeente. Ik wil daar heel graag 
mijn bijdrage aan leveren.” 

De gemeenteraad komt op 5 januari 
om 19.30 uur in een ingelaste open-
bare vergadering bijeen om over de 
benoeming van Spil te stemmen. 
Die vergadering vindt plaats in de 
raadszaal van het gemeentehuis in 
Odijk. Met haar installatie is het col-
lege van Bunnik weer compleet.

Erika Spil nieuwe wethouder 
in gemeente Bunnik

De Ronde Venen - Hoe doe je digi-
taal je belastingaangifte en hoe kun 
je zien of je veilig bankiert op het in-
ternet? Ruim 35 cursisten die vori-
ge week hun certifi caat ‘Klik en Tik’ 
of ‘Digisterker’ ontvingen in de Bi-
bliotheek Woerden weten inmiddels 
het antwoord op deze vragen. De af-
gelopen tijd hebben zij in de bibli-
otheek hard gewerkt om hun digi-
tale vaardigheden te verbeteren. 
Voor hun inspanningen kregen zij 
een certifi caat uit handen van gede-
puteerde van de provincie Utrecht, 
Mariëtte Pennarts, wethouder Da-
vid Moolenburgh (De Ronde Ve-

nen) en directeur Mirjam van den 
Bremen van Bibliotheek Het Groe-
ne Hart. Tijdens de cursussen leer-
den deelnemers onder meer hoe om 
te gaan met digitale overheidsdien-
sten, zoals het aanvragen van een 
DigiD of het invullen van een belas-
tingformulier. Het werk van de cur-
sisten werd gisteren bekroond met 
een certifi caat. 

Nog maar net begonnen
Voorafgaand aan de uitreiking duid-
de Eric de Haan, directeur van Bi-
bliotheek Angstel Vecht en Venen 
(AVV) het belang van de cursus-

sen. “Het hebben van onvoldoende 
taal- of digitale vaardigheden is echt 
niet een probleem dat alleen bij in-
woners in de grotere steden speelt”, 
volgens De Haan. “Door de onder-
linge samenwerking tussen biblio-
theken en landelijke en provinciale 
partijen zorgen we ervoor dat deze 
cursussen ook beschikbaar zijn voor 
kleinere gemeenten en kernen.” Ook 
gaf de Haan aan dat deze uitreiking 
een eerste stap is. “We zijn nog maar 
net begonnen en zullen deze cur-
sussen in de toekomst blijven aan-
bieden en verder uitbreiden.” 
Vervolg op de voorpagina.

Gedeputeerde reikt eerste 
certifi caten Basisvaardigheden uit

De Ronde Venen - In 2009 werd 
het Gilde de Ronde Venen opgericht: 
er waren 6 vrijwilligers en een be-
stuur. Nu, ruim 6 jaar later, worden 
er vijf diensten verzorgd door een 
groep van ongeveer 80 Gildevrijwil-
ligers. We spreken bestuurslid en 
voorzitter Leen Mulckhuyse. ‘Gilde’ 
dat klinkt geheimzinnig. Maar waar 
horen jullie nu eigenlijk bij? Leen 
antwoordt dat het Gilde een onaf-
hankelijke vrijwilligersorganisatie is, 
niet gelieerd aan een levensovertui-
ging, politiek stroming of overheids-
instelling. “Wij bieden een soort we-
derkerige dienst aan. Vrijwilligers die 
een uitdaging zoeken komen bij ons 
terecht. Ze krijgen uitdagend, leer-
zame en leuke activiteiten. En wat 
we ze laten doen helpt weer mensen 
in onze omgeving. Het mes snijdt 
aan twee kanten. Sommige mensen 
worden bij ons Taalcoach. Ze helpen 
nieuwe Nederlanders de taal beter 
te spreken en te begrijpen. De taal-
coach doet een leuk contact op en 
leert mensen kennen die hij anders 
nooit ontmoet zou hebben. Op een 
zelfde manier zijn mensen bij ons 
ook coach van een brugklasser die 
een steuntje in de rug kan gebrui-
ken. Leuk om te doen en om bege-
leiding in te ontvangen als amateur 
coach. En fantastisch om een kind 
verder te kunnen helpen! Eens in de 
week een uurtje praten en de spie-
gel voorhouden echt het verschil 
maken.

Positief
We bieden nu ook een zelfi nzicht-
training aan om het ouder worden 
positief te beleven. Meestal gevolgd 
door mensen die stoppen met wer-
ken. Maar iedereen die zich wil ori-
enteren op zijn of haar mogelijkhe-
den en vaardigheden is welkom. Tot 
slot loopt er een project wat cul-
tuur-historische gidswandelingen 
in de Ronde Venen organiseert en 
verzorgt ons onderdeel ‘De Jonge-
rencoach’ coaching voor jongeren 
die moeite hebben hun plek in de 
samenleving te vinden. We zoeken 
altijd nieuwe vrijwilligers. Voor be-
staande onderdelen maar ook voor 
nieuwe initiatieven. Er zijn 50 Gil-
den in andere woonplaatsen maar 
wij bepalen hier ter plekke met el-
kaar wat we doen. Voorwaarden 
zijn vooral dat het voor de vrijwilli-
ger nuttig en leuk moet zijn en dat 
de dienst maatschappelijk rel, aldus 
Leen Mulckhuyse.

Gildevrijwilligers 6 jaar jong!

Vrijdag 31 december op burgemeester Haitsmaplein

Bakker Westerbos bakt 
weer heerlijke oliebollen
Mijdrecht - Kwaliteitsbakker Jan 
Westerbos staat oudejaarsdag, vrij-
dag 31 december, met zijn beken-
de roze oliebollen wagen weer de 
hele dag zijn overheerlijke oliebol-
len , appelfl appen, appelbollen, ap-
pelbeignets, ananasbeignets, ber-
linerbollen, sneeuwbollen enz, enz 
verkoopt. Hij bakt ze zelf, waar u bij 
staat. Zij oliebollenwagen staat in 
de buurt van Rendez Vous en wel 
van 7.00uur in de ochtend tot 17.00 
uur. U kunt ze natuurlijk ook in zijn 
winkel in de Lindeboom kopen, het 
is maar net wat u zelf wilt. Nog even 
een tip van de bakker: Een oliebol 
wordt doorgaans gemaakt van eie-
ren, bloem, gist, een snufje zout en 
lauwe melk. Een oliebol van 75 gram 
bevat 135 kilocalorien. een krenten-
bol van hetzelfde gewicht 167 ki-
localorien. Let echter wel op: poe-
dersuiker doet de calorieen van een 
gemiddelde oliebol stijgen. Oliebol-
len bewaar je na het bakken het 
beste in een luchtdichte bak of een 
zak die je luchtdicht afgesloten heb. 
Zo kun je oliebollen gebakken door 
bakker Westerbos vier dagen bewa-
ren. 

De Ronde Venen - Rein Kroon 
(fractievoorzitter CDA) en Hans Kra-
nenburg (Schadenet) hebben ook 
dit jaar weer ruim 120 kerstpakket-
ten opgehaald bij bedrijven voor de 
voedselbank. Grote leverancier hier-
voor waren het bedrijf Kerngezond 
van Jose Degens, Walraven, UBA 
Uithoorn en Gortemulder. Kroon 

is blij met de grote betrokkenheid 
van lokale ondernemers,  “Ieder-
een geeft naar draagkracht en dat is 
prachtig”. Wij zijn blij met alles. Alle 
gezinnen van de voedselbank krij-
gen in ieder geval een kerstpakket! 
Hans en Rein zijn enorm trots op de 
gulle ondernemers om te delen met 
mensen die het iets minder hebben!

Kerstpakketten voor de 
voedselbank

De Ronde Venen - Verenigin-
gen in De Ronde Venen blijven van 
de kunstgrasvelden met rubber-
korrels gebruikmaken om te spor-
ten. Dat is woensdag 21 decem-
ber afgesproken in een overleg tus-
sen sportverenigingen en gemeente. 
Het RIVM concludeerde eerder deze 
week na onderzoek dat het verant-
woord is om op de velden te sporten 
en dat het gevaar voor de gezond-
heid ‘praktisch verwaarloosbaar’ is. 
Op basis van het onderzoek conclu-
deren ook GGD en KNVB dat er vei-
lig op de velden gespeeld kan wor-
den. In het overleg op woensdag 
21 december hebben de verenigin-
gen de lijn onderschreven die door 
de gemeente is uitgezet na het ver-
schijnen van het RIVM-rapport. Die 
houdt in dat de komende tijd de rap-

Verenigingen blijven sporten 
op de kunstgrasvelden

porten nader worden bestudeerd en 
de reacties van sporters en vooral 
ouders van kinderen worden verza-
meld. Ook wordt naar alternatieven 

gekeken voor het geval er aanleiding 
is tot vervolgacties. De sportvereni-
gingen blijven van de kunstgrasvel-
den gebruikmaken om te sporten.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens 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 tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Het Jodendom belicht
Wilnis - De tweede avond van het 
afwisselend programma van de taak-
groep Vorming en Toerusting van de 
Ontmoetingskerk te Wilnis omtrent 
onze kennismaking met het Joden-
dom, bestaat uit het bekijken van een 
Joodse film. Met de film “Fill the Void” 
geeft de Israëlische filmmaakster Ra-
ma Burshtein een kijkje in de wereld 
van het ultraorthodoxe Jodendom. Zij 
wil vanuit de Joodse gemeenschap 
laten zien hoe zij leven. Zelf zegt ze 
dat het geen film is over religie, maar 
een film over liefde... Trouw benoemt 
de film als “Een beklemmende en be-

toverende tweestrijd”. In Burshteins 
geloof doen mannen en vrouwen al-
les gescheiden, tot ze getrouwd zijn. 
Ze kunnen dus niet “spontaan” een 
huwelijkskandidaat vinden. De ou-
ders doen dat, maar de kinderen be-
slissen zelf of ze met die keuze ak-
koord gaan. De film biedt een unie-
ke kijk in een wereld waarin geloof, 
tradities en bijbehorende dilemma’s 
centraal staan. Op dinsdag 10 janu-
ari 2017 bent u van harte welkom in 
De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis. 
Kopje thee/koffie vanaf 19.45 uur. 
Toegang gratis.

Gemeente DRV neemt 
nieuwe Iveco in gebruik
Mijdrecht – Afgelopen vrijdag 16 
december ontving namens Ge-
meente De Ronde Venen, Jan van 
der Neut de sleutels van hun nieu-
we Iveco Daily 50C15 uit handen 
van Albert van Rijn (IVECO van 
Rijn Mijdrecht). De nieuwe Iveco 
zal worden ingezet voor het riool-
onderhoud. Deze lichte vrachtwa-
gen is met gepaste trots geleverd 
als chassis cabine aan Gemeente 
De Ronde Venen. De opbouw is ge-
heel in eigen beheer ontwikkeld en 
opgebouwd door de gemeente me-
dewerkers zelf, waardoor het een 
uniek voertuig is geworden en he-
lemaal is ingericht voor hun werk-
zaamheden. Dit maakt het onder-
houd van het riool en de rioolgema-
len een stuk eenvoudiger. De wagen 

is voorzien van een kraan en hoge-
drukspuit met schoonwatertanks. 
Tevens is er een gereedschapkast 
aanwezig voor de nodige onderde-
len. Hierdoor hebben de medewer-
kers alles bij de hand voor het on-
derhoud van het riool en het oplos-
sen van storingen.
“Wij zijn erg verheugd met het ge-
stelde vertrouwen in het merk Iveco 
en ons bedrijf. Het is altijd te waar-
deren wanneer een gemeente zoals 
de Ronde Venen kiest voor een lo-
kale onderneming als de onze,” al-
dus Albert van Rijn. “We wensen 
de medewerkers van de Gemeente 
nogmaals een plezierig gebruik toe 
en zijn blij dat we hebben kunnen 
bijdragen aan een prettige samen-
werking!”

Houdt u van schilderen?
De Ronde Venen - U wil de uit-
daging aangaan dan is dit uw kans 
gedurende 12 lessen kennis te ma-
ken met diverse technieken. Vanaf 
12 januari a.s. kunt u bij de Stichting 
“Paraplu” op 12 donderdagmidda-
gen van 15.15 tot 17.15 door middel 
van een korte curcus, kennis maken 
met o.a. tekenen met houtskool en 
/of schilderen,zowel abstract als fi-
guratief.
Bij figuratief heeft u een voorbeeld, 
maar u kunt hier wel door middel 
van uw eigen inspiratie er een boei-
end schilderij van maken.Bij ab-
stract is het de bedoeling dat u zich 
door creativiteit, gevoel, vormen en 

inzichten laat leiden, om zo tot een 
compositie te komen.Met dit alles 
wordt u uiteraard geholpen door 
docente Lidy Tijssen. Bent u gein-
tresseerd? schrjf u dan in op cur-
cuscode CR 1483. De eerste 2 les-
sen worden u gratis aangeboden.
Aanmelden kan rechtstreeks op de 
website www.stichtingparaplu.nl of 
kan een inschrijfformulier worden 
ingeleverd dat kan worden gedown-
load op de website www.stichting-
paraplu.nl, of afgehaald en ingele-
verd bij de “Paraplu”, Pieter Joosten-
laan 28 te Wilnis. Via email kan men 
altijd terecht op info@stichtingpara-
plu.nl

De Eendracht lakt nagels voor Tijn en Serious Request!
topper. En Tijn? Hij lakt schijnbaar 
onvermoeibaar voort…met zijn on-
vergetelijke actie zal hij het leven 
redden van onvoorstelbaar veel 

kinderen. Tijn wordt nooit meer 
vergeten en leeft voort in onze 
herinnering als een helder licht-
puntje van hoop.

Vrolijke lustrum-KerstInn 
bij Walraven
Mijdrecht - De vijfde KerstInn 
De Ronde Venen, die dit jaar op-
nieuw werd gevierd bij Walraven in 
Mijdrecht, was wederom een heer-
lijk, sfeervol samenzijn. Bij de deur 
werd iedereen welkom geheten 
door Scrooge en nadat alle gasten 
een plekje hadden gevonden, ver-
telde Pelle van Walraven in het be-
drijfsrestaurant van het familiebe-
drijf een mooi kerstverhaal over ver-
draagzaamheid. Daarna was het tijd 
voor de eerste gang van het smake-
lijke driegangen-buffet dat kok Mi-
chel had bereid. Afgewisseld met 
een prachtig Frans lied van An-
ne, een sing-a-long met Joost, een 
bijzonder verhaal van Kristie, een 
kerstquiz met een knipoog onder 
leiding van Scrooge en nog meer 
samen zingen, onder de bezielende 

begeleiding van ladyspeaker Jenny.
Alle gasten hadden het uitstekend 
naar hun zin. Dat een uitgebreid 
feestelijk buffet niet vanzelfspre-
kend is, mag blijken uit de vraag 
van een van de gasten of hij echt 
van alles wat mocht nemen en zich 
niet hoefde te beperken tot één ge-
recht. En een mevrouw die al van-
af de eerste keer naar de KerstInn 
komt en deze avond opnieuw volop 
had genoten, zegde alvast toe vol-
gend jaar weer te komen. En ook de 
jaren daarna, zolang ze dat nog kan.
Mede dankzij de inzet van alle 
KerstInn-vrijwilligers en de spon-
sors Walraven, Jumbo, Rabo Dicht-
bijfonds, Ronde Venen Fonds, Hy-
potheekshop en Stee-Inn kan wor-
den teruggekeken op een geslaag-
de eerste kerstdag.

Van links naar rechts: Mieke Telder (directeur Tympaan-De Baat), Raymond de Rijk (ondernemersvereniging Vinke-
veen), Paul Reurings, (Shopping Mijdrecht), Nico Bos (ondernemersvereniging Abcoude), Arwin Brouwer (vereniging 
Industriële Belangengemeenschap, VIB), André van Gruppen (ZZP-vereniging), Simone Borgstede (zakenvrouwen De 
Ronde Venen) en wethouder Anco Goldhoorn tekenen het convenant voor www.derondevenerwerkt.nl

Ondernemers, Tympaan-De Baat en 
gemeente werken samen aan werk
De Ronde Venen - Inwoners van 
gemeente De Ronde Venen die werk 
zoeken binnen de gemeente kunnen 
terecht op www.derondevenerwerkt.
nl. Op deze plek zijn vaste banen, tij-
delijk werk, vakantiewerk, vrijwilli-
gerswerk, stages, werkervarings-
plekken en opdrachten voor ZPP-
ers te vinden. Dinsdag 20 december 
hebben vertegenwoordigers van de 

gezamenlijke ondernemersvereni-
gingen, gemeente De Ronde Venen 
en Tympaan-De Baat een overeen-
komst ondertekend waardoor het 
initiatief een vaste plek krijgt. In de 
afgelopen maanden was de websi-
te al als pilot in de lucht. De Ronde-
vener Werkt past binnen het beleid 
van de gemeente De Ronde Venen 
om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt naar betaald werk of 
scholing te begeleiden. Het onder-
scheid met bijvoorbeeld het maat-
jesproject is dat het zich niet al-
leen op deze doelgroep, maar op al-
le werkzoekenden in de gemeen-
te richt. Voor werkgevers is het plat-
form een kans om in contact te ko-
men met werkzoekenden die een 
band hebben met de gemeente.

Mijdrecht - Het begon woensdag-
morgen toen vader Gerrit Kolsteren 
zich met zijn zoontje meldde bij het 
Glazen Huis in Breda, van waaruit 
3FM-dj’s hun bijdrage leveren aan 
Serious Request. ‘Tijn is 6 jaar en in 
mei hebben we te horen gekregen 
dat hij ongeneeslijk ziek is’, zei hij. 

‘Dit is zijn laatste Serious Request, 
want zijn levensverwachting is 
minder dan een jaar.’ Daarna was 
er in Nederland geen houden meer 
aan…met de slogan: ‘heel Hol-
land lakt’, sloeg groep 8 van OBS 
De Eendracht in Mijdrecht aan 
het nagels lakken tijdens het laat-
ste schooluurtje voor de vakantie. 
Leerkracht Tamara van groep 8 had 
haar leerlingen beloofd dat zij voor 
alle gelakte nagels per leerling 
een euro zou storten aan Serious 
Request! Een aantal leerkrachten 
brachten spontaan nog meer geld 
en zodoende begon het bedrag te 
groeien! De leerlingen van groep 8 

zetten deze actie nog voort, zodat 
wij niet weten hoeveel het uitein-
delijke resultaat is geworden. ‘Heel 
Holland lakt’ en ‘Tijn’ waren tren-

ding topics op Twitter. Het regen-
de complimenten over de kleine 
jongen uit Hapert, die afwisselend 
werd aangeduid als held, kanjer of 

Geen krant?
0297-581698

70-jarige Rondevener verdacht 
van poging tot moord

Mijdrecht – De inhoudelijke 
strafzaak tegen de 70-jarige man 
uit De Rode Venen is volgend jaar 
9 februari. Dit is tijdens de regie-
zitting donderdag besloten. De 
man wordt verdacht van poging 
moord. De verdachte zou op za-
terdag 9 juli hebben geprobeerd 
een vrouw te wurgen. Hij zou het 
slachtoffer bij hals en keel heb-
ben gegrepen en haar met zijn 
handen de keel hebben probe-
ren dicht te drukken. Toen dit niet 
lukte, pakte hij zijn broeksriem, 
sloeg die om haar nek en trok de 
riem aan. De vrouw wist zich uit 
de benarde situatie te bevrijden. 
De man uit De Ronde Venen zit 
sinds juli van dit jaar vast en is 
in de tussentijd onderzocht door 
een psycholoog en een psychi-
ater. Beide deskundigen zeg-
gen dat de verdachte hoogst-
waarschijnlijk lijdt een psychi-
sche stoornis waar hij zich aan 
zou moeten laten behandelen. De 
verdachte wijt zijn handelen aan 
het slikken van oxazepam. ,,Daar 

kan ik niet tegen``, aldus de ver-
dachte donderdag. Toen hij die 
dag het rustgevende medicijn 
slikte had hij het gevoel alsof er 
korstsluiting in zijn hoofd ont-
stond. Hij had zichzelf niet meer 
onder controle en greep de vrouw 
naar de keel greep. Zijn advocaat 
stelde dat de verdachte suikerpa-
tiënt is en dat waarschijnlijk door 
het slikken van de oxazepam zijn 
suikerspiegel daalde waardoor er 
een dissociatie plaats vond. De 
deskundigen zeggen dat het slik-
ken van de oxazepam geen in-
vloed heeft gehad op het misdrijf.
De strafzaak tegen de man uit De 
Rode Venen gaat volgend jaar op 
9 februari verder.
Dan zullen er op zitting een psy-
choloog, een psychiater en een 
reclasseringsmedewerker ge-
hoord worden, onder meer om 
uitleg te geven over het recidive-
gevaar. Ook zal dan duidelijk wor-
den wat er zich die zaterdag 9 ju-
li precies in Mijdrecht heeft afge-
speeld.
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Henk Bos veertig jaar 
zwemonderwijzer

Mijdrecht - Met ingang van 2017 
viert Henk Bos het feit dat hij dan 
40 jaar in het zwemonderwijs werk-
zaam is. Sinds 2010 bij Optisport in 
het Veenweidebad. Henk is gebo-
ren en getogen Mijdrechtenaar. Hij 
begon medio jaren zeventig van de 
vorige eeuw zijn loopbaan in dienst 
van de gemeente als toezichthou-
der bij het voormalige zwembad 
Blijdrecht. Dat had toen zelfs nog 
een buitenbad met een ligweide. Het 
stond de afgelopen jaren leeg totdat 
het gesloopt werd. Op de plek is nu 
nieuwbouw van woningen gereali-
seerd. Na zijn opleiding als zwemon-
derwijzer gaf hij vanaf 1977 les aan 
(school)kinderen. Henk is 58 jaar 
en moet volgens de regels nog bij-
na tien jaar alvorens hij met pensi-
oen kan. “Dat pensioen hoeft voor 
mij nog niet hoor, ik heb nog zoveel 
plezier in mijn werk. Zelfs na veertig 
jaar doe ik nog steeds graag wat hij 
moet doen; zwemonderwijzer is een 
leuk vak en elke dag weer anders 
want je werkt met mensen. In mijn 
geval voornamelijk met kinderen die 
overdag hier komen zwemmen. Niet 

alleen het lesgeven is leuk, maar ook 
te merken dat kinderen plezier heb-
ben in het water,” geeft Henk aan die 
eraan toevoegt dat wat hem betreft 
het (verplichte) schoolzwemmen 
weer mag terugkomen. Hij wijst op 
de vele verdrinkingen die er jaarlijks 
plaatsvinden bij ongelukken waarbij 
water in het geding is, maar ook bij 
vrij zwemmen gedurende de zomer-
maanden in zee, meren en kana-
len door mensen die de zwemkunst 
nauwelijks machtig zijn. ”Vooral voor 
kinderen van nieuwe Nederlanders 
die nooit zwemles hebben gehad is 
het belangrijk dat ze in een water-
rijk land als het onze goed kunnen 
zwemmen. Maar eigenlijk geldt dat 
voor alle kinderen, ook die hier ge-
boren en getogen zijn. In mijn bele-
ving is dat een must. Het zou mooi 
zijn als dat landelijk weer werd in-
gevoerd en dan kon onze gemeen-
te het ook weer invoeren. Maar ja, 
ik snap het wel, aan alles hangt een 
prijskaartje.”

Koud water?
Bij Optisport geeft hij alle werkda-

gen zwemles aan kinderen, hij heeft 
een aqua-vitaal groep (zwemles en 
oefeningen voor een aparte club 
ouderen) en sinds kort ook peuter-
survival wat overlevingstechniek in-
houdt voor kinderen vanaf 2 jaar die 
te water raken en (nog) niet (goed) 
kunnen zwemmen. “Bij de ouderen-
groep kunnen er nog wel een paar 
bij,” merkt Henk droogjes op die dat 
gezellige groepje graag wat gro-
ter zou zien in de natte omgeving…. 
Henk heeft zijn collega’s ook vanuit 
het voormalige Veenbad uit Vinke-
veen zien instromen toen het nieu-
we zwembad in 2010 in gebruik 
werd genomen. “In de achterliggen-
de jaren zijn er wel wat veranderin-
gen geweest in de presentatie, de 
zwemprogramma’s en het manage-
ment,” vervolgt Henk.”De opstart 
verliep niet vlekkeloos, maar Intus-
sen is alles op zijn pootjes terecht 
gekomen. Zo hebben we vaak he-
le leuke programma’s tijdens de va-
kantieperioden en rond de jaarwis-
seling. Kijk maar eens op de web-
side.” (www.optisport.nl/veenweide-
bad) Henk is daar duidelijk blij mee. 
Het is tenslotte ook ‘zijn zwembad’. 
Henk: “Behalve lesgeven functio-
neer ik ook nog altijd als toezicht-
houder bij de verschillende zwemac-
tiviteiten, zorg ik waar nodig voor de 
hygiëne en veiligheid, pleeg ik on-
derhoud en je bent natuurlijk het 
aanspreekpunt van mensen die ko-
men zwemmen en recreëren in het 
zwembad. Als zwembad ben je ge-
bonden aan wettelijke eisen bui-
ten die welke we zelf stellen aan het 
programma. Dat betekent dat je al-
tijd met collega’s bepaalde delen van 
het zwembad onder toezicht hebt. 
Wat je vaak hoort is dat mensen nog 
al eens klagen dat het zwemwater in 
het wedstrijdbad zo koud is. Toch is 
de watertemperatuur daar altijd mi-
nimaal 27 graden, vaak zelfs hoger. 

Wist je dat het maar een paar gra-
den verschilt met bijvoorbeeld het 
recreatiebad? Dat zou je niet zeg-
gen en toch is het zo. Iedereen zegt 
het koud te vinden in de gang naar 
de kleedhokjes als je uit het wa-
ter komt. Dat komt omdat het wa-
ter in het wedstrijdbad, maar ook in 
het doelgroepenbad en recreatiebad 
‘warmer’ is dan de temperatuur in de 
gang. Maar zo voelt het niet aan als 
je uit het water komt. Veel mensen 
ervaren het als ‘koud’, maar ande-
ren weer niet. Dat komt omdat het 
menselijk lichaam bij iedereen an-
ders reageert. Stel dat het zwemwa-
ter in het wedstrijdbad op 30 graden 
of meer zou worden gebracht. Be-
halve dat dit niet lekker is om in te 
zwemmen zou het alleen maar nóg 
kouder aanvoelen in de gang.” Aldus 
de uitleg van Henk.

Begaan met het vak
Henk is vandaag de dag volledig in 
dienst van Optisport. Op deze loca-
tie telt de organisatie ongeveer 70 
medewerk(st)ers voor alle sport-, 
yoga- en zwemactiviteiten, waar-
van er 17 voor alleen het zwemge-
deelte zijn. Het is echter één be-
drijf. Henk valt organisatorisch on-
der de teamleider zwemzaken Co 
Compier die daaraan uitleg geeft: 
“Behalve het aansturen van men-
sen worden In gezamenlijk overleg 
werk- en zwemroosters opgesteld, 
wordt toekomstig beleid uitgestip-
peld wat weer in brede kring met el-
kaar wordt besproken en dergelijke. 
Henk maakt daar ook deel van uit en 
heeft daarin zijn aandeel met ideeën 
en voorstellen. Het is dus een wis-
selwerking. Wij hebben respect voor 
Henk dat hij na al die jaren nog al-
tijd met veel passie en plezier kinde-
ren les geeft en zich ook inzet bij an-
dere activiteiten. Er zijn maar weinig 
mensen te vinden die zo begaan zijn 
met dit vak,” aldus Co. Henk wordt 
er verlegen van bij zoveel loftuitin-
gen, maar hij verdient het volgens 
zijn collega’s. Met zoveel plezier in 
zijn werk haalt hij de vijftig ‘dienst-
jaren’ jaren misschien wel. “Ik beloof 
niks”, reageert Henk lachend. Hij 
heeft de tijd als het hem gegeven is.

Foto: Ineke Bakker – van Faassen

Stichting Vrienden Maria-
Oord Vinkeveen een feit!
Vinkeveen - Op 6 december jongst-
leden zag de kersverse stichting het 
levenslicht.
De stichting heeft tot doel zaken 
aan te schaffen en/of te realise-
ren waarmee de levensvreugde van 
de bewoners en cliënten van Ma-
ria-Oord en Vinkenoord zal wor-
den verhoogd. Het betreft zaken die 
niet gefinancierd kunnen worden uit 
de reguliere middelen. De stichting 
heeft op dit moment een driekoppig 

bestuur, bestaande uit Elly Engelen 
als voorzitter, Jos Honkoop als se-
cretaris en Wim van Zaane als pen-
ningmeester.
De kersverse stichting is bezig met 
het aanvragen van een ANBI status 
en het realiseren van een website.
Een van de eerste projecten waar de 
stichting bij betrokken zal zijn is het 
binnentuin project van Maria-Oord. 
Een heuglijk feit voor de bewoners 
van Maria-Oord en Vinkenoord!

Geslaagd Kerstdiner bij Soos 
De Cirkel in de Strooppot
De Ronde Venen - De leden en 
de vrijwilligers van Soos De Cirkel 
kijken weer terug op een zeer ge-
slaagd Kerstdiner. Ieder jaar organi-
seert Rotary Mijdrecht zo vlak voor 
de kerstdagen weer een onvergete-
lijke avond, dit jaar (op 20 december 
jl.) wederom uitstekend verzorgd 
door de mensen van De Stroop-
pot. De zaal zat bomvol en iedereen 
kon genieten van een heerlijk buf-
fet. Vlak voor het dessert was het 
toneelstuk ‘Dichtbij Kerst’, waar acht 
leden van de Soos een zelfgemaakt 

gedicht konden voordragen. De jury 
was zo enthousiast over de gedich-
ten dat ze allemaal de eerste prijs 
hebben gewonnen! Reden genoeg 
om de avond swingend en in polo-
naise af te sluiten. 
De Cirkel is er voor ontspanning en 
gezelligheid voor mensen met een 
verstandelijke beperkinge. Soos-
avonden worden elke dinsdag-
avond, met uitzondering van de 
maanden juni, juli en augustus, van 
19.30 tot 21.30 uur gehouden in de 
gebouw Immitsj te Mijdrecht.Gedeputeerde reikt eerste 

certificaten Basisvaardigheden uit
Vervolg van de voorpagina.

Niet te bescheiden
Mariëtte Pennarts ging in haar toe-
spraak in op het belang van de Bi-
bliotheken in het algemeen en taal- 
en digitaal vaardig maken van men-
sen in het bijzonder. “De cursus-
sen zorgen ervoor dat iedereen de 
kans krijgt mee te doen”, aldus Pen-
narts. Daarbij vond ze dat bibliothe-
ken niet te bescheiden moeten zijn, 

omdat ze met projecten als deze la-
ten zien dat ze meerwaarde bieden. 
Aansluitend ging de gedeputeerde 
in gesprek met twee cursisten, die 
beiden het belang van de cursussen 
beaamden. “Ik durf nu veel meer op 
internet”, vertelde een van hen. Na 
de overhandiging door de gedepu-
teerde, ontvingen de overige cursis-
ten de certificaten van wethouder 
David Moolenburgh en bibliotheek-
directeur Mirjam van den Bremen. 

Over ‘Klik en Tik’ en 
“Digisterker”
Een groeiend aantal bibliotheken 
biedt cursussen aan, die mensen 
taal- en digitaal vaardiger maken.
In de cursus ‘Klik en Tik’ leren ze de 
basisbeginselen van bijvoorbeeld 
surfen op het internet of het aan-
maken van een e-mail account. In 
de cursus Digisterker leren cursis-
ten hoe digitale overheidsdiensten 
werken, zodat ze in de toekomst zelf 

in staat zijn hiermee om te gaan. 
De cursussen zijn gratis toeganke-
lijk. Kijk voor meer informatie op de 
website van de bibliotheek bij u in 
de buurt. 
De cursussen zijn tot stand geko-
men binnen een samenwerkings-
verband van bibliotheken Angstel 
Vecht en Venen (AVV) en Het Groe-
ne Hart (HGH), de Koninklijke Bibli-
otheek (KB) en de Provinciale On-
dersteuningsinstelling (POI) BiSC. 

Nico en Riet Duikersloot 
60 jaar getrouwd
Mijdrecht - Op 7 december de-
ze maand vierden Nico en Riet Dui-
kersloot hun 60-jarig huwelijk. Al-
weer een diamantje in de loka-
le samenleving van De Ronde Ve-
nen. Merkwaardig genoeg was de 
krant niet op de hoogte gebracht 
van deze vreugdevolle gebeurte-
nis. Dit werd pas later aan ons be-
kend gemaakt. Zij het wat later is 
er toch nog steeds alle reden voor 
een welgemeende felicitatie en aan-
dacht. Want zestig jaar bij elkaar zijn 
en lief en leed te hebben gedeeld is 
en blijft bijzonder. Nicolaas (Nico) 
Cornelis Duikersloot is geboren op 
9 februari 1935 te Amsterdam; zijn 
vrouw Maria (Riet) Cornelia Johan-
na Blom zag het levenslicht op 28 
april 1936 in Haarlem. Ze trouwden 
voor de wet op 7 december 1956 in 
Haarlem en op 17 december voor de 
kerk in dezelfde plaats. Uit het hu-
welijk werden vier kinderen gebo-
ren, een zoon en drie dochters. In-
middels zijn er 8 kleinkinderen en 
twee achterkleinkinderen. Nico is 

een groot deel van zijn leven schip-
per op binnenvaartschepen ge-
weest, waarover hij veel kan vertel-
len. Riet volgde hem in zijn werk en 
kon volgens Nico net zo goed varen 
als een volwaardig beurtschipper. 
Na hun varende periode midden ja-
ren tachtig hebben beiden nog een 
fiks aantal jaren gewerkt voor het 
Uitvaartcentrum Zuid in Amster-
dam. Meer dan twintig jaar genie-
ten ze nu al weer van hun pensioen. 
Ze wonen intussen heel wat jaren 
(legaal) op het caravanpark aan het 
Molenland, op steenworp afstand 
van de Kromme Mijdrecht.
Schippersechtpaar
Nico en Rietje hebben vanwege het 
leven als schippersechtpaar vele ja-
ren op hun binnenvaartschip ge-
woond en daar hun leven doorge-
bracht. “Onze kinderen zijn om die 
reden dan ook in vier verschillen-
de plaatsen in het land geboren. Je 
lag altijd wel ergens met je schip in 
een stad of haven om te laden en 
te lossen. En waar Rietje beviel werd 

het kind ook aangegeven,” vertelt 
Nico die hele ludieke verhalen uit 
zijn varenstijd weet op te lepelen. 
Hij is zelfs een keer overvaren op 
het Noordzeekanaal door een gro-
ter schip waarbij zijn schip zonk. Hij 
wist het te overleven. Hoe hij Riet 
heeft leren kennen? “Da’s een leuk 
verhaal,” herinnert Nico zich nog 
goed. “Wij hebben samen een ra-
re familie weet je. Het zijn allemaal 
schippers en gezellen geweest. In 
feite zijn broers en zussen van bei-
de families over en weer met elkaar 
getrouwd. We hebben gezamenlijke 
neven en nichten, net zoals in Vo-
lendam. Oorspronkelijk kom ik ei-
genlijk uit De Hoef want mijn moe-
der woonde daar en is een Rijnbeek, 
ook allemaal schippers.. Wij lagen 
met de boot in Heemstede en mijn 
moeder had een vriendin in Haar-
lem. Ik had wel zin om even mee te 
gaan. Daar kwam ik kinderen van 
dat gezin tegen waaronder ook Riet. 
Maar die was pas 16. Ik mocht Riet 
van haar vader niet mee uit nemen 

naar de bioscoop. Kom maar te-
rug als ze 18 jaar is. Nou, dat heb 
ik nooit vergeten en twee jaar la-
ter stond ik op haar 18e verjaardag 
op de stoep. Ruim 2 jaar later zijn 
we getrouwd en dat heeft tot nu toe 
stand gehouden.”

Caravannen
Nico en Riet zeiden het schippers-
leven op gegeven moment vaarwel 
en kregen een woning aan de wal 
in Amsterdam. “Toen zijn we gaan 
werken bij het Uitvaartcentrum 
Zuid, je moest toch wat en daar 
konden we meteen terecht,” aldus 
Nico. “We waren intussen ook ech-
ter fervente caravanliefhebbers ge-
worden. Op zeker moment wilde ik 
onze caravan verkopen omdat we 
een andere wilden. Daarvoor kwam 
ik bij toeval in De Hoef terecht. In 
het toenmalige caravanpark aan 
het Molenland zag ik een stacara-
van die ik wel wilde kopen. Maar ja 
daar zat een stukje ‘illegale bouw’ 
aan vast en dat moest er eigenlijk 
af. Maar ik wilde dat het eraan bleef 
anders ging de koop niet door. Eige-
naar van het park was toen de heer 
Van Yperen en die kende mijn vader 
en moeder uit De Hoef. Dat waren 
zijn beste vrienden. Het was meteen 
geregeld, het ‘illegale deel’ kon er 
aan vast blijven – wat later goed ge-
regeld is - en de stacaravan is toen 
van ons geworden. Eerst hebben we 
er alleen wat weekenden in door-
gebracht, maar in de late jaren ze-
ventig wilden we er wel gaan wo-
nen. Daarvoor hebben we toen een 
permanente woonvergunning aan-
gevraagd en gekregen. En we wo-
nen er met heel veel plezier. In de 
achterliggende jaren is de stacara-
van wel flink verbouwd en aan zo-
wel de wettelijke als bouwkundige 
eisen van deze tijd aangepast.”

Andere hobby’s dan caravannen 
hebben Nico en Riet nooit gehad. 
Daar was geen gelegenheid voor. 
“Wel heb ik heel veel kleding ge-
maakt voor onszelf, maar ook voor 
de kinderen en de familie. Dat vond 
ik leuk werk. Dat kan je ook als 
een hobby zien, maar wel een nut-

tige.” vult Riet aan. Traditiegetrouw 
kreeg het echtpaar op hun huwe-
lijksdag een brief met de felicita-
ties van het Koningspaar en een 
bloemstukje van de gemeente. Bur-
gemeester Divendal bracht per-
soonlijk een bezoek aan het echt-
paar en nam als cadeautje het boek 
Wolken, Wind en Water van Maar-
ten Koch mee. Dat viel wel in goe-
de aarde natuurlijk. Bovendien wil-
de het toeval dat de burgemees-
ter – die afkomstig is uit Haarlem - 
in dezelfde straat bleek te hebben 
gewoond als het gezin waar Riet is 
opgegroeid. Riet: “Sterker nog, het 

was maar een paar huizen van el-
kaar af. De burgemeester en ik heb-
ben samen leuke herinneringen op-
gehaald. Hij nam er alle tijd voor.” 
Geen wonder want de ‘burg’ staat 
erom bekend geen moeite te heb-
ben om tijdens dergelijke gelegen-
heden gezellige gesprekken aan te 
gaan. Uiteindelijk is er op dezelf-
de dag ook nog in besloten (fami-
lie)kring een feestje gevierd. Bij alle 
felicitaties sluit de redactie van deze 
krant zich graag aan en wenst het 
echtpaar Duikersloot nog heel veel 
gezellige en gezonde jaren toe on-
der het motto: ‘recht zo die gaat’.

Het mooiste kerstverhaal!
Mijdrecht - Rond de grote tafel 
in de feestelijk versierde hal van 
OBS De Eendracht, zitten leerlin-
gen van de groepen 7 en 8 samen 
met de peuters van Peuterspeel-
zaal Klein Duimpje. Verwachtings-
vol en diep onder de indruk van al 
het moois wat ze zien en de gezel-
lige verhaaltjes die aan hen worden 
voorgelezen. Over een aantal jaren 
zullen zij het zijn die voorlezen aan 
‘de kleintjes’ en geven zij het stokje 
door! Want wat is er nou gezelliger 
dan voorlezen aan elkaar en samen 

genieten van de prachtige prenten-
boeken. De leerlingen van De Een-
dracht hebben geleerd hoe ze ‘in-
teractief’ moeten voorlezen en dat 
heeft een positief effect op woor-
denschat, spelling, tekstbegrip en 
de leesattitude.
Het effect is nog groter als voorle-
zers vragen stellen over het verhaal 
of andere interactieve voorleestech-
nieken gebruiken. Een aantal voor-
lezers lopen zelfs rond met de boe-
ken, zodat elke peuter de platen 
goed kan bekijken!
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Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

Rollator spreekuur
11 januari in Veenstaete, Mijdrecht. Bent u niet in de ge-
legenheid om naar een spreekuur te komen en heeft u 
wel hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met onze 
Rollatorservice via tel. 0297-230280.
Taalkamer
Welkom! Welcome! Bienvenido! Merhaba!
Dobrodošli! Gezelligheid en Nederlands praten 
in de Taalkamer
- Elkaar ontmoeten
-	 Koffie	en	thee	met	wat	lekkers
Voor mannen en vrouwen, van alle leeftijden, Iedereen is 
welkom. Taalkamers zijn er al op diverse locaties:
- Op maandag van 10.00-12.00 uur in Buurtkamer 
 Wilnis, Pieter Joostenlaan 24 (achter de Willisstee);
- Op donderdag van 19.00-21.00 uur in Het Raakvlak, 
 (in bibliotheek in Mijdrecht), Doctor J. van der 
 Haarlaan 8;
- Op woensdag van 16.30-18.00 uur bij Tympaan-
 De Baat in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 Abcoude.

 

Vacatures voor vrijwilligerswerk december/januari 
in De Ronde Venen
- Loopt u over van de gezonde recepten en kookt u ook 

graag? Dan is deze vacature uitermate geschikt voor 
u. Vacaturenr: 17275

- Heeft u een technische knobbel en vindt u het leuk 
om in teamverband te werken? Dan is RTV De Ronde 
Venen de juiste plek om uw talenten in te zetten. Zij 
zoeken een medewerker voor het techniekteam. Va-
caturenr: 15409

- U bent een heel sportief mens en u houdt van wande-
len	en	fietsen?	Maar	maakt	u	ook	graag	een	praatje	op	
zijn tijd? Dan is er iemand op zoek naar u! Vacaturenr: 
17327

- Beschikt u over bestuurlijke kwaliteiten en vaardighe-
den? En bent u een teamspeler en kunt u goed luiste-
ren? Kijkt u dan zeker op onze site naar deze vacature. 
Vacaturenr: 17210

- Vindt u het leuk om de nieuwkomers in ons land een 
handje te helpen en van informatie te voorzien zodat 
ze zich sneller thuis gaan voelen? Dan is dit echt wat 
voor u! Vacaturenr: 10078

- Bent u gewoon graag administratief lekker bezig, en 
beschikt u over goede mondelinge en schriftelijke 
vaardigheden? Dan is deze plek wat voor u. Vacatu-
renr: 17546

- Vindt u het prettig om samen met een beroepskracht 
wat hand en spandiensten te verlenen en een lekker 
kopje	koffie	of	thee	te	serveren?	Of	misschien	vindt	u	
het wel leuk om te helpen met wat creatiefs, of zingt 
u graag samen met mensen? Het kan allemaal hier. 
Vacaturenr: 16728

- Misschien heeft u niet zo veel tijd maar kunt u eens per 
maand op een zaterdagmiddag? Dan kunt u bijvoor-
beeld begeleider zijn op een spelletjesmiddag. Kijk 
dan op Vacaturenr:16884

Meer leuke en boeiende vrijwilligersfuncties vindt u op: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info Wilt u met iemand 
van gedachten wisselen over uw mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk? Of misschien kunt u gewoon niet kie-
zen? Het Steunpunt Vrijwilligerswerk denkt graag met u 
mee. Maakt u dan een afspraak met Dyanne van Tes-
sel via mail d.vantessel@stdb.nl of via telefoonnummer 
0297-230280. Wij horen graag van u.

 BUURTKAMERS DE RONDE VENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
-	 Gastvrije	ontvangst	met	(gratis)	koffie/thee,	
 info & activiteiten. 
- Buurtkamer eettafels, opgave op locatie.
-	 Algemene	info:	Coördinator	Pim	Jongsma	(Wilnis/
	 De	Hoef/Mijdrecht),	0297-230280.	Coördinator	
 Annemarie Keja (Vinkeveen), 0294-284824
Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur. 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur. 
Eettafels: kijk voor datums en tijden op het informatie-
bord in de buurtkamer of bel 06-86870629
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692 
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 
12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10.00-12.00 uur. 
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. Margrietstraat 10 tel. 0294-291955 
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.00-
13.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

PROGRAMMAOVERZICHT PLUSBUS JANUARI 2017 

datum activiteit tijden kosten

Woensdag 04-01  Vislunch IJmuiden  09:30-16:00 uur  € 20,00 
Donderdag 05-01  Boodschappen Plusbus  13:00-17.00 uur  € 5,00 
Woensdag 11-01  Pannenkoeken Palviiljoen Cruquius  10:30-16:00 uur  € 13,00 
Donderdag 12-01  Boodschappen Plusbus  13:00-17:00 uur  € 5,00 
Vrijdag 13-01  Cabaretvoorstelling Abcoude  12:30-17:00 uur  € 12,00 
Dinsdag 17-01  Kringloopwinkel Aalsmeer  12:45-16:30 uur  € 6,00 
Woensdag 18-01  Plusbus Diner S’Anders Vinkeveen  16:30-21:00 uur  € 3,00 
Donderdag 19-01  Boodschappen Plusbus  13:00-17:00 uur  € 5,00 
Dinsdag 24-01  Lunch de Punt Baambrugge  11:00-14:30 uur  € 7,00 
Woensdag 25-01  Tijd voor Max Hilversum  14:30-21:00 uur  € 12,00 
Donderdag 26-01  Boodschappen Plusbus  13:00-17:00 uur  € 5,00 
Zonderdag 05-02  Brunch Kweektuin Mijdrecht  12:00-14:00 uur  € 3,00 

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle in-
woners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt op 
deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijd-
recht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstel-
hoek.

‘MAATJESDAG IS EEN BEGRIP GEWORDEN’
Tijdens de jaarlijkse Maatjesdag zijn de koppels die aan 
elkaar verbonden zijn binnen Maatje voor Twee van Tym-
paan-De Baat getrakteerd op een leuk dagje uit. Via deze 
welzijnsorganisatie worden mensen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken gekoppeld aan een vrijwilliger met 
als doel om weer naar buiten te gaan, de maatschappij 
in. ‘Door mijn maatje ga ik er weer op uit,’ spreekt Joke. 
‘Ik ben hier ontzettend wijs mee.’ Joke woont nog niet 
zo lang in Mijdrecht en kwam via de huisarts terecht bij 
Carolien Harbers van Tympaan-De Baat. Zij coördineert 
Maatje voor Twee. ‘Carolien heeft mij aan een Maatje 
gekoppeld,’ legt Joke uit. ‘Daar ben ik enorm blij mee. 
Ik kende Mijdrecht helemaal niet, voelde me soms best 
eenzaam en heb last van duizelingen. Alleen erop uit-
gaan vond ik een stap te ver. Nu ik een maatje heb ga 
ik er graag op uit.’ Astrid is het maatje van Joke. ‘Ik vind 
het ontzettend leuk om op deze manier iets voor een an-
der te kunnen betekenen,’ legt Astrid uit. ‘Samen gaan 
we volop leuke dingen doen. We zijn al in Breukelen ge-
weest, hebben boodschappen gedaan in Mijdrecht, ko-
mend weekend gaan we met de buurtbus naar Uithoorn 
en in december gaan we winkelen in Hoofddorp. Zo kom 
je zelf ook nog eens ergens.’ Omdat mensen een op een 
gekoppeld worden, bedacht coördinator Carolien Har-
bers zes jaar geleden de jaarlijkse ‘maatjesdag’. ‘Juist 
om andere maatjeskoppels op een ontspannen manier 
elkaar te ontmoeten’. De maatjeskoppels waren dit jaar 
met twee groepen welkom bij fourniturengroothandel 
Brouwer & Zn en bij meubelmakerij De Swarte Schuur 
in Wilnis. Het programma werd afgesloten met een lunch 
verzorgd door Lunchroom Tof. ‘Ieder jaar zijn er weer 
Rondeveense ondernemers die het leuk vinden om be-
langeloos een rondleiding of workshop te verzorgen. Dat 
is echt geweldig!’ aldus Harbers. Zelf behoefte aan het 
hebben van een maatje om mee op stap te gaan en din-
gen te ondernemen? Of wilt u maatje worden? Neem dan 
contact op met Carolien Harbers van Tympaan-De Baat 
via 0297-230 280 of via maatjevoortwee@stdb.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT JANUARI 2017
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding via 
het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op werkda-
gen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders vermeld. Niet 
alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. Kijk 
voor een compleet actueel overzicht op: www.tympaan-
debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
Alzheimer Café Vinkeveen 
11 januari. Het thema van deze avond is “Hoe zit het in 
elkaar? Klachten en geheugenstoornis”. Gastspreker 
is Ted Koene, neuropsycholoog bij het VUmc Alzhei-
mer Centrum, geheugenpoli. De avond vindt plaats van 
19.30-21.00 uur in zorgcentrum Zuiderhof aan de Futen-
laan 50 in Vinkeveen. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Beweegkamers
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de Buurt-
kamers in Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 én Wilnis, P. 
Joostenlaan 24 (via achteringang de Willisstee). Aanmel-
den hoeft niet, u kan zo binnen lopen. Het kost niets en u 
krijgt	zelfs	gratis	koffie	of	thee.
Dorpskamer Het Raakvlak: huiskamer voor iedereen
Elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en samen activiteiten 
ondernemen. Van maandag tot en met zaterdag worden 
in bibliotheek Mijdrecht activiteiten georganiseerd. Over-
dag een plek met vrije inloop voor ouderen, werkzoeken-
den of jonge moeders en ’s avonds van 19.30-21.30 uur 
een ontmoetingsplek voor mensen met een verstande-
lijke beperking of psychiatrische kwetsbaarheid. Ieder-
een is welkom en draagt zijn steentje bij op zijn of haar 
niveau. De deuren zijn voor iedereen geopend en bezoe-
kers hoeven geen lid te zijn van de Bibliotheek.
Eetcafé het Pruttelpotje
Open eettafel voor mensen met een verstandelijke be-
perking. Maandag 16 en 30 januari. Het begint om 17.00 
en duurt tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel. 
Adres:	‘t	Paradijs,	Hofland	33,	3641	GA	Mijdrecht.	Aan-
melden	via:	(06)	12	88	89	62/hetpruttelpotje@gmail.com.	
Mantelzorgsalon
Maandag 30 januari. We gaan met elkaar taartjes bak-
ken. De mantelzorgsalon is van 13.30 tot 15.30 uur in 
de Buurtkamer Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstel-
straat 5. De mantelzorgsalon is bedoeld voor mantelzor-
gers uit de gemeente De Ronde Venen. Het wordt op 
prijs gesteld als men zich vooraf aanmeldt.
Repair Café Mijdrecht
Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Donderdag 12 
en 26 januari van 14.00-16.00 uur. Locatie: Buurtkamer 
Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5. 
Repair Café Vinkeveen
Elke 3e maandagochtend van de maand. Maandag 23 
januari van 9.30-12.30 uur. Locatie Sint Jozefschool (lo-
kaal 16), Tuinderslaantje 1. 

U zich aanmelden tussen 10.00-12.00 uur via ons Klanten Contact Centrum op tel. 0297-760260. 
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat. 
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden. 
U kunt het nieuwsblad van de PlusBus gratis afhalen op ons kantoor of op een van de vele 
andere afhaaladressen zoals alle Servicepunten, Buurtkamers, bibliotheken en gemeentehuis.

Wij wensen iedereen een fijne jaarwisseling en voorspoedig 2017!

Weeroverzicht 2016
De Ronde Venen

Weet U het nog hoe de sei-
zoenen waren in 2016 wat het 
weer betreft? In de winter van 
2015/2016 was er sprake van 
een vrijwel onophoudelijke zuid-
west circulatie en dat hield in 
anti-winterweer. Het was een 
van de warmste winters ooit. De 
lente gedroeg zich zo goed als 
normaal. Wel kwam deze laat op 
gang. Uitermate wisselvallig was 
de zomer met hoosbuien aan het 
begin en een zeer warm slot. De 
herfst was zonnig. Deze begon 
met een super zachte septem-
ber, maar eindigde met een kou-
de novembermaand. Hier een 
beknopt overzicht van het weer 
in De Ronde Venen in 2016 per 
maand.

JANUARI

Na de ongekend zachte december 
2015 was januari 2016 qua tempe-
ratuur een stuk minder bijzonder. 
Weliswaar stond ook de louwmaand 
in het teken van een dominan-
te zuidwestelijke circulatie waar-
mee zachte en vochtige maritieme 
lucht werd aangevoerd, maar alleen 
de 25e werden de temperaturen ex-
treem hoog. In Mijdrecht werd het 
al een echte lentedag; bij volop zon 
steeg het kwik hier tot 14,7 gr.C. Het 
zachte weer werd in de derde week 
onderbroken door een licht winterse 
periode met vijf nachten vorst. Als 
laagste temperatuur werd op de 19e 
-5,6 gr.C. geregistreerd. In de zuid-
westcirculatie trokken veel frontale 
zones over het land resulterend in 
flinke neerslaghoeveelheden. Janu-
ari was dan ook in de Ronde Venen 
erg nat met 132 mm neerslag.

FEBRUARI

In de laatste wintermaand werd 
aanvankelijk de trend van de twee 
voorgaande wintermaanden voort-
gezet. De westcirculatie was bepa-
lend voor ons weer en dit resulteer-
de in natte en ook geregeld winderi-
ge omstandigheden. Al op de eerste 
februaridag stond er en stormachti-
ge wind, waarbij de temperatuur tot 
de hoogste waarde van de maand 
opliep: 12,0 gr.C. Vanaf de tweede 
decade kreeg het weer een ander 
karakter. Zowel in het midden als 
op het einde van de maand was er 
een periode met wat lichte vorst in 
de nacht. Overdag was het ruim bo-
ven nul. Totaal telden we acht vorst-
nachten, maar lager dan -3,3 gr.C. 
(17e) kwam de temperatuur niet. 
Met een maandsom van 81 mm was 
februari natter dan normaal.

MAART

Na een serie van vier (veel) te zach-
te maanden was maart wat aan de 
koude kant. Dit als gevolg van een 
duidelijk te koude eerste week, 
waarin sneeuw, hagel en onweer 
voorkwamen, de typisch maartse 
buien. Vanaf de 8e brak een lan-
gere hogedrukperiode aan, waar-
bij het tien dagen achtereen droog 
bleef. Op de 13e wees de barome-
ter 1038 hPc aan. Er was veel zon en 
de wind kwam uit het noordoosten. 
‘s Middags was het fraai voorjaars-
weer, waarbij de temperatuur opliep 
tot 7 à 11 graden. ‘s Nachts kwam in 
enkele nachten lichte vorst voor, tot 
-1,3 gr. op de 12e. De -2,0 gr.van de 
1e bleek de laagste temperatuur te 
zijn. De hoogste kwikstand werd ge-
haald op de 26e: 14,7 gr.C. De neer-
slagsom bedroeg 56 mm, waarmee 
de maand iets aan de droge kant 
was.

APRIL

De grasmaand had een zachte eer-
ste maandhelft. In een zuidoostelijke 
stroming ging de temperatuur flink 
in de lift. In Mijdrecht lazen we op 
de 3e een maximum temperatuur af 
van 19,8 gr. Op de 11e zou het pre-
cies 20 graden worden. De laatste 
week was buiig en koud dankzij een 
noordwester. De maximum tempe-
ratuur ging in de maritiem arctische 
lucht terug naar 10 à 11 graden; op 
de 25e en 26e bleef het kwik over-
dag al steken op ruim 8 graden. Het 
minimum van 1,7 graden op de 28e 
was de laagste nachttemperatuur. 
Vooral de bovenlucht koelde enorm 
af; op circa 5500 meter hoogte vroor 
het 35 graden. De buien gingen ver-
gezeld van hagel en natte sneeuw. 

De maand was iets te nat met een 
totaal van 70 mm.

MEI

De bloeimaand was warm en zon-
nig. Een hogedrukgebied groeide uit 
tot een blokkerend systeem, waar-
door vanaf de 5e droge continen-
tale lucht werd aangevoerd die vrij 
warm was. Het kwik haalde van 7 tot 
en met 12 mei op vijf dagen zomerse 
waarden met volop zon. We konden 
van een schitterend Hemelvaarts-
weekend genieten. De hoogste tem-
peratuur werd op de 9e gehaald: 27,4 
gr.C . Op de zaterdag voor Pinkste-
ren maakte de temperatuur een ge-
voelige duikeling naar middagwaar-
den van ruim 12 graden. Kil en nat 
was het de 23e; het regende lang-
durig bij geen hoger maximum dan 
14 graden. De totale maandsom 
aan neerslag kwam uit op 52 mm, 
iets beneden normaal . In de eerste 
twintig dagen van de maand viel niet 
meer dan ruim 10 mm.

JUNI

De zomermaand werd getekend 
door zware plensbuien en extreme 
neerslagsommen. In de eerste de-
cade was hiervan nog geen sprake. 
Er viel nog geen 2 mm en we kon-
den vier zomerse dagen noteren. 
Vanaf de 11e kregen we te maken 
met de ene bui na de andere. Bo-
venluchtkou en een vochtige atmos-
feer lagen hieraan ten grondslag. Op 
de 20e regende het langdurig. Op 
niet minder dan zeven dagen viel 
in Mijdrecht een hoeveelheid regen 
van meer dan 10 mm. Normaal is op 
twee dagen. De grootste etmaalhoe-
veelheid kwam op de 23e naar be-
neden, te weten 34 mm met onweer. 
In die natte periode kwamen nog 
twee zomerse dagen voor, de 22e en 
23e met op de 23e de hoogste waar-
de: 28,5 gr.C. Met in totaal 164 mm 
neerslag was juni twee keer zo nat 
als normaal.

JULI

De hooimaand was vrij warm en 
droog. De eerste maandhelft verliep 
wat te koel; meer dan één zomerse 
dag (10e: 27,1 gr.) kon er niet van-
af. Lange tijd bleef een sterk Azoren-
hoog ons weer bepalen. Vaak leid-
de dit tot de aanvoer van maritiem 
polaire lucht. Vanaf halverwege de 
maand kregen we te maken met een 
sterke uitloper van het hoog en ging 
de temperatuur omhoog. Van 18 tot 
en met 26 juli leverden acht zomerse 
dagen op, waarvan er twee tropisch 
waren, en wel op de 19e (30,1 gr.C.) 
en op de 20e (33,1 gr.C.). De tussen-
liggende nacht was bijzonder zwoel: 
20 graden. De hoeveelheden regen 
waren aanzienlijk minder dan in de 
voorgaande junimaand. De maand-
som kwam uit op 49 mm. Alleen op 
de 12e viel regen van betekenis (17 
mm) uit onweersbuien.

AUGUSTUS

Tot echt zomerweer kwam het in de 
eerste helft van de oogstmaand nog 
niet. We moesten tot de 18e wachten 
op de eerste zomerse dag van de-
ze maand. Echt heet werd het van-
af de 23e. Tot aan het einde van de 
maand wist de zomer nog zes zo-
merse dagen te scoren en daarvan 
waren er tevens twee tropisch. Op 
de 24e kwam 31,5 gr.C. op de ther-
mometer en op de 25e 33,4 gr.C. Dit 
was tevens de hoogste temperatuur 
van de zomer. We hadden te ma-
ken met een zogenoemde Spaan-
se pluim: Hete lucht vanuit Span-
je wordt opgejaagd over Frankrijk 
heen en wordt bij het naderen van 
ons land onstabiel. Er vielen dan ook 
buien met hagel en onweer. Op twee 
dagen viel meer dan 10 mm. Dat 
was op de 9e (16 mm) en de 21e (13 
mm). Met een totaal van 66 mm was 
augustus iets te droog.
 

SEPTEMBER

Een fantastische nazomermaand, 
waarbij de temperaturen op een ni-
veau lagen , dat normaal is voor 
hoogzomer. Er heerste een zeer lan-
ge periode met rustig, droog, zon-
nig en stabiel weer. Daarbij kwam 
de maximum temperatuur vrijwel 
steeds boven de twintig graden. Op 
slechts drie dagen bleef de tempe-

ratuur daar (net) onder. Van de ze-
ven zomerse dagen waren er ook 
drie tropisch warm. deze zogeheten 
tropische dagen vielen op 13,14 en 
15 september en gaven record ho-
ge temperaturen te zien, respectie-
velijk 32,9 gr., 31,6 gr. en 30,3 gr.C. 
De slotfase verliep wat minder warm 
en (licht) wisselvallig. De neerslag-
som over beide laatste dagen be-
droeg 8 mm op een neerslagtotaal 
van slechts 19 mm. De herfstmaand 
telde 23 droge dagen.

 
OKTOBER

Oktober was iets aan de koude 
kant en leverde met 68 mm nage-
noeg de normale maandsom neer-
slag op. Veel meer buien vielen op 
de 19e: totaal 18 mm. De wijnmaand 
startte zacht met op de 3e een maxi-
mum temperatuur van 19,6 gr.C., te-
vens de hoogste temperatuur van de 
maand. Nadien moest het kwik in-
leveren doordat de wind de noord-
oosthoek opzocht. Maar op de 16e 
werd het wederom ruim 19 graden 
(19,4 grC.). Een paar dagen daarna, 
op de 18e, passeerde in de namid-
dag een felle buienlijn die 9 mm re-
gen achterliet. Op de 23e noteerden 
we de eerste grondvorst van het sei-
zoen; in de weerhut wees de ther-
mometer 0,9 gr.C. aan. De maand 
sloot af in stijl: Zeer zonnig, vrijwel 
windstil en 17 graden. Weercijfer : 
10.

NOVEMBER

Zo’n koude slachtmaand als dit jaar 
hadden we deze eeuw nog niet ge-
had. Voor het laatst was november 
aanzienlijk te koud in 1998. Nu telde 
de maand in onze regio zeven (lich-
te) vorstnachten met als laagste mi-
nimum -4,1 gr.C. (29e). Er leek aan 
de neerslagdagen maar geen ein-
de te komen; tot en met de 23e had-
den we elke dag wel regen, al vie-
len de hoeveelheden mee. De neer-
slagsom kwam uit op 86 mm en dat 
was normaal. Op zondag de 20e had 
de wind stormuitschieters en haal-
de de barometer rond het middag-
uur de op één na laagste stand van 
het jaar: 984 hPc. Op 11 januari dit 
jaar was de luchtdruk één hectopa-
cal lager geweest. Op het einde van 
de maand weer hogedruk .

DECEMBER

Saaiheid troef, vrijwel de gehele 
maand. Er gebeurde hoegenaamd 
niets. Voortdurend waren het hoge-
drukgebieden die de scepter zwaai-
den. Telkenmale kozen zij positie bo-
ven het vasteland van Europa en 
dat leverde weliswaar rustig weer 
op, maar ook veel bewolking en ne-
vel of mist. En dan blijkt wederom 
dat hogedrukgebieden in het kou-
de jaargetijde niet altijd een pretje 
zijn. Neem nou zaterdag de 17e. Ho-
ge druk regeerde met een barome-
terstand in Mijdrecht tot bijna 1040 
hPc. Het was weer één van die vele 
donkere dagen voor Kerst. De ther-
mische verschillen tussen dag en 
nacht bedroegen soms maar een 
paar graden. Met de Kerst zowaar 
eindelijk eens wat meer beroering in 
de atmosfeer. Eerste Kerstdag was 
met 11,8 gr.C. bijna record warm (in 
1997 werd het hier 12,0 gr. C.). 

Krijgen we in januari en 
februari nog winterweer?
We kunnen in elk geval constate-
ren dat de november- en december-
maand van dit jaar al heel wat meer 
kou hebben gebracht dan die van 
vorig jaar. Telden we vorig jaar voor 
beide maanden in totaal 44 dagen, 
waarop de temperatuur overdag 10 
graden en meer bedroeg, dit keer is 
dat aanzienlijk minder: 11. De laat-
ste januarimaand dat het winterweer 
iets wist klaar te spelen was in 2010. 
In Mijdrecht vroor het in 21 nachten 
licht tot matig en op zeven dagen 
bleef het ook overdag hier vriezen. 
Voorts sneeuwde het op liefst 20 da-
gen in onze regio. Kan de winter dit 
jaar ook nog iets presteren? De sei-
zoensverwachtingsmodellen van de 
weercomputers gaan voor een nor-
male tot iets te koude winter. Echter, 
zij wezen ook op een flinke vorstpe-
riode in december en die bleef uit. 
Dan toch maar goed de kraaien in 
de gaten houden? Want daarvan 
werd vroeger gezegd: “Houden de 
kraaien school, zorg dan voor hout 
en kool”.
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Tarzan maakt Nieuwjaarsduik
De Ronde Venen - Zondag 1 ja-
nuari aanstaande wordt voor de 6e 
keer in De Ronde Venen de Nieuw-
jaarsduik georganiseerd. Deze edi-
tie is het thema Tarzan! De organi-
satie van dit verfrissende evene-
ment is in handen van Zwemver-
eniging De Amstel, in samenwer-
king met Vinkeveen Haven. Naast 
dat de deelnemers een oorkonde 
en de bekende Unox muts ontvan-
gen, zijn er ook dit jaar weer diver-
se prijzen te winnen. Kom je met een 
team? Dan ding je mee naar de wis-
selbeker voor grootste groep. Ben je 
origineel verkleed in het Tarzan-the-
ma, dan maak je kans op één van 
de drie originaliteitsprijzen. Koud 
krijg je het bijna niet, want er is war-
me chocomel en Unox erwtensoep 
te verkrijgen. De opbrengst van de 
verkoop gaat volledig naar zwem-
vereniging De Amstel.
De Nieuwjaarsduik is op 1 januari 
2017 om 12 uur bij Vinkeveen Ha-
ven, aan de Herenweg 144. Zowel 
deelnemen als aanschouwen is gra-

tis! Inschrijven en meer informatie; 
www.vinkeveenhaven.nl/nieuws
Dank gaat uit naar de trouwe spon-
soren die de duik mede mogelijk 
maken: Makelaardij Witte, Assu-
rantiekantoor Van Wijngaarden, Au-
tomobielbedrijf Stoof, Fix Hairline, 
Bloemsierkunst Peter, Jumbo Vinke-
veen en Gymnasion Sports.

Klaverjassen 
de Merel

Achtste ALS Rummikub-
toernooi De Kwakel
De Kwakel - Voor de 8e keer alweer 
vindt op 13 januari 2017 het ALS 
Rummikubtoernooi plaats in de kan-
tine van sv KDO aan de Vuurlijn in 
de Kwakel. De opbrengst komt ten 
goede aan onderzoek naar de oor-
zaak van deze dodelijke ziekte en 
middelen die deze dodelijke ziekte 
een halt toe kunnen brengen en lie-
ver nog de wereld uit kunnen hel-
pen. Dit toernooi vindt weer plaats 
in de KDO-kantine, inschrijven vanaf 
19.30 uur, deelname bedraagt €10,-
. Start toernooi is om 20.00 uur. En 
ook dit jaar zijn er hele mooie prijzen 
te winnen met rummikub, maar ook 
met de loterij, die tijdens het toer-
nooi wordt gehouden. Deze prijzen 
zijn beschikbaar gesteld door win-
keliers en bedrijven in Uithoorn, De 
Kwakel en omgeving. De afgelopen 
7 edities van het ALS Rummikub-
toernooi hebben bij elkaar al ruim 
€50.000,- opgebracht. Nieuw dit jaar 
is dat de winnaar van het Rummi-
kubtoernooi naast de hoofdprijs ook 
een jaar lang een wisselbeker mee-

krijgt, waarin de namen van de vori-
ge winnaars in gegrafeerd wordt en 
waar zijn of haar naam aan toege-
voegd wordt. Deze beker is beschik-
baar gesteld door Peter Brouwer en 
Pieter Koppenol, die op de zondagen 
voor Rick FM de voorbeschouwin-
gen en verslagen van de wedstrijden 
van diverse sporten voor hun reke-
ning nemen. Dit jaar wordt er niet 
geflyerd in De Kwakel, maar heb-
ben we de volgende aktie gestart. 
Ga naar facebookpagina ALS Rum-
mikubtoernooi de Kwakel, maak een 
kopie van deze pagina en hang hem 
op voor een (goed zichtbare) raam 
aan de straatkant. Uit de deelne-
mers hieraan wordt een mooie prijs 
verloot. Bij de winkeliers/horeca in 
De Kwakel worden collectebussen 
neergezet. Kunt u niet deelnemen 
aan het toernooi en wilt u toch iets 
bijdragen, dan kunt u daar uw bij-
drage in doen. Alle beetjes helpen. 
U kunt ook doneren op www.alsac-
ties.nl/actie/het-8e-als-open-rum-
mikubtoernooi.

Danstalenten Vlinderbos op bezoek bij 
Dansschool Nicole

Nooit Gedacht op Pupillen 
toernooi Eindhoven
Mijdrecht - Zaterdagavond 17 de-
cember stond een team pupillen van 
Nooit Gedacht aan de start bij het 
jaarlijkse pupillen toernooi georga-
niseerd door IJsclub Eindhoven.
De team moet bestaan uit 6 deelne-
mers, één meisje en één jongen van 
de A, B en C pupillen. Dit jaar wa-
ren dit Amy Quist (DPA), Sterre van 
Schaik (DPB), Lisa Quist (DPC), Lars 
Wagenaar (HPA, gastrijder van Am-
stelbocht), Bas van Blokland (HPB) 
en Bram Koot (HPC, op het laatste 
moment ingevallen vanwege ziek-
te van Robin Bader). Na wat op-
start problemen bij de organisatie 
ging de wedstrijd met een half uur-
tje vertraging van start met de 100 
meter voor de pupillen C en aanslui-
tend de 500 meter voor de pupillen 
A en B. Lisa evenaarde haar PR op 
de 100. Op de 500 werden de per-
soonlijk beste tijden verbeterd door 
Bas (al staan er in het systeem nog 
steeds foute tijden voor Bas), Amy 
en Lars. Sterre schaatste de snelste 
tijd van alle deelnemers op de 500.

300 meter
Op de 300 meter voor de B en C pu-
pillen werden weer de nodige PR’s 

gereden door Lisa, Bram en Bas. 
Ook hier schaatste Sterre de snelste 
tijd. Tenslotte kwamen de A pupillen 
nog in actie op de 700 meter. Voor 
Amy was dat de eerste keer op de-
ze afstand, Lars verbeterde zijn PR 
met bijna 4 seconden. Tussendoor 
werd de baan zeer regelmatig, om 
de 20 minuten, verzorgd waardoor 
de vertraging die ontstaan was aan 
het begin van de avond niet werd 
ingehaald. De afsluitende ploegen-
achtervolging ging rond 21:00 van 
start, waarvoor Bram, Bas en Amy 
nog in actie kwamen. Tenslotte was 
er bij de prijsuitreiking een persoon-
lijke medaille voor de 3 besten per 
afstand. De beide afstanden voor de 
DPB meisjes zijn met overmacht ge-
wonnen door Sterre. Gefeliciteerd!
In het overall ploegenklassement is 
dit jaar de 8e prijs behaald en daar-
mee werd met een mooie grote be-
ker een succesvolle en gezellige 
avond afgesloten. Nog een speci-
ale vermelding voor Bram en Bas: 
die stonden naar een kort nacht-
je op zondag om 07:00 weer aan de 
start op de Jaap Edenbaan en heb-
ben daar beiden ook weer een paar 
PR’s gereden!

Caty en Gijs winnen 
Prijsbiljarten
De Ronde Venen - Caty Jansen en 
Gijs Rijneveld zijn winnaars van het 
prijsbiljarten op zondag 18 decem-
ber in Cafè de Merel in Vinkeveen 
geworden zij waren in de finale de 
favorieten Arie van Vliet en Gert Ver-
steeg de baas, lang zag het er naar 
uit dat Arie en Gert een makkelijke 
overwinning zouden boeken maar 
niets bleek minder waar, Caty kwam 
op stoom met series van 6 ,9 en 10 
en ook Gijs scoorde er ook lustig op 
los en die klap kwam Arie en Gert 
niet meer te boven ,als fraaie derde 

kwamen Coen Stevens en Cor van 
Wijk wat vooral van Cor een knap-
pe prestatie was na zijn oog opera-
tie uit de bus . Het interne prijsbiljar-
ten van biljartclub de merel was een 
overwinning geworden voor het kop-
pel Hans van Rijn en Evert Oudhof 
zij wonnen nipt van het koppel Ca-
ty Jansen en Arie van Vliet derde in 
dit toernooi werden Harry de Jong en 
Tom Moeskops de vierde plaats was 
voor het koppel Hans Levy en Stefan 
v.d.Bergh . Zaterdag 7 januari begint 
het befaamde zes ballen toernooi 

De Ronde Venen - Vlinderbos heeft 
veel aandacht voor talentonderwijs 
op school. Vanaf groep 1 laat de 
school de kinderen kennis maken 
met diverse talenten, zoals bijvoor-
beeld drama, tuin en programme-
ren. In november en december was 
dans aan de beurt. De groepen 1 
tot en met 4 hebben op diverse mu-
ziekgenres gedanst en muziekspel-
letjes gedaan. Op deze manier ont-
dekken kinderen of dans misschien 
hun interesse heeft of hun talent is. 
Uit groep 5 t/m groep 8 hebben er 
ruim 20 danstalenten meegedaan in 
de talentreeks. De leerlingen heb-
ben hard gewerkt aan het maken 
van een kerstoptreden onder bege-
leiding van Dansschool Nicole. Dat 
betekent eerst een liedje ontcijfe-
ren qua maten en tellen om vervol-
gens de pasjes te kunnen bedenken 
met elkaar. De laatste les mochten 
de kinderen oefenen in de dans-
school van Nicole waar ook bijpas-
sende kostuums werden uitgezocht. 
Woensdag 21 december hebben de 
leerlingen voor de hele school hun 
kerstoptreden laten zien. De mei-
den zagen er prachtig verkleed uit 
als kerst-glitter-showgirls. Mooi om 
te zien dat kinderen zo stralen als 
ze hun talent verder mogen ontwik-
kelen. 

Veenland behaald record 
opbrengst Grote Clubactie
De Ronde Venen - Veenland heeft 
dit jaar weer mee gedaan met de 
Grote Clubactie. We willen graag 
een airtrack aanschaffen en daar is 
geld voor nodig.
Alle leden van Veenland kregen een 
boekje mee en gingen aan de slag. 
Iedereen heeft verschrikkelijk goed 
zijn best gedaan. Dit jaar voor het 
eerst hebben we ook bedrijven be-
naderd om superloten te kopen. Dit 
is een soort mini sponsoring. Het 
bedrijf koopt een superlot en krijgt 
er 50 loten voor terug. De volgen-
de bedrijven hebben Veenland gym-
nastiek gesponsord: G de Haan& 
Zn, KBA automatisering, Jos Priem 
autobedrijf, Dukdalf transport, On-
derhoudsbedrijf vd Vlught, Blauw 
autoverhuur, E Treur, MGK Bouw, 
MVZ montagewerk en de Kring-

koop. Onze hartelijke dank hiervoor. 
Mede door deze bedrijven hebben 
we een record bedrag opgehaald 
van maar liefst 2704,- euro en dat 
betekend dat we ons doel hebben 
bereikt. Ook waren er mooie prij-
zen te winnen voor degene die de 
meeste loten verkocht. Winnares 
was Roos Frese . Tweede werd Em-
ma van Zwieten en derde Rosanne 
vd Vlugt. Vierde waren Marika Post, 
Danae Bader, Noa Oliemans en Ma-
lak Aduden. Tot slot nog vijfde plaat-
sen voor Leya en Jara Priem, Gaby 
de Korte en Jessy Veerman.
We gaan zo snel mogelijk de air-
track aanschaffen en dan kunnen 
de turnsters en turners heerlijk hun 
acrobatische elementen erop gaan 
oefenen en er veel plezier aan be-
leven.

Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 30 december om fraaie prij-
zen 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 Me-
rel is 0297-263562, Arkenpark Mur 
43 Vinkeveen E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjas competitie 
2016/2017, in 2016 du 30 december. 
Voor 2017, 6 en 20 januari,3 en 17 
februari,3 ,17 en 31 maart ,14 en 28 
april, 12 en 26 mei,9 en 23 juni en 7 
juli.Alle datums onder voorbehoud . 

De totale uitslag van afgelopen vrij-
dag was als volgt;
1 Gerry Ruimschoot 6856 punten
 2 Ed Valk  6728 punten 
3 Greet Koot 6577 punten
4 Frans Bierstekers 6512 punten
5 Egbert Verkerk 6476 punten
En de poedelprijs was deze avond 
voor Annelies van Scheppingen met 
5127 punten.

aanvang 14.00 uur, voor het hele zes 
ballen programma zie schrijven el-
ders in deze krant dit alles in Cafè de 
Merel Arkenpark MUR 43 3645 EH 
Vinkeveen tel. 0297-253562.

www.kinderfonds.nl

Even niet bang zijn  
omdat mama als een  
monster  tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.  
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.  
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders
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 Volgens de winkeliersvereniging Shopping Mijdrecht hebben de 
winkels in het koopcentrum Mijdrecht eind 2015 een recordomzet 
van meer dan 5 miljoen euro behaald.

 De rechter heeft beslist dat er ‘s avonds vanaf 19.00 uur en ’s 
nachts op de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht 130 km/
uur mag worden gereden.

 Het college heeft nog geen enkele besluit genomen over de plaat-
sing van tijdelijke woningen in de gemeente voor statushouders 
(vluchtelingen). Dit n.a.v. rumoer in Amstelhoek als zouden daar 
tussen de 150 en 200 asielzoekers tijdelijke huisvesting krijgen. Dit 
is duidelijk tegengesproken.

 Het St. Antonius en Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden zijn per 
1 januari juridisch gefuseerd. Tot 2018 verandert er niets aan het 
zorgaanbod in Woerden. Na 1 januari 2018 wordt Hofpoort een po-
likliniek met brede diagnostiek en dagbehandelingen.

 130 km/u mogen rijden op de A2 is nog steeds onduidelijk. Diverse 
inwoners hebben fi kse bekeuringen gekregen.

 De bouw van het nieuwe zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht staat 
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later gepland dit jaar dan eerst werd verwacht. Het blijft dus nog 
even een braakliggend terrein in hartje Mijdrecht.

 Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de gemeente (na de 
herindeling met Abcoude) geeft de gemeente een fi nanciële im-
puls voor het organiseren en uitvoeren van ene gezamenlijk cultu-
reel evenement.

 De gemeente De Ronde Venen gaat bij de Hoge Raad van Adel een 
verzoek indienen om te komen tot een nieuw gemeentewapen.

 De gemeente De Ronde Venen en woningbouwvereniging Groen-
West willen de doorstroming van een eengezinswoning naar een 
gelijkvloerse woning de komende jaren bevorderen.

 De lokale VVD wil snel een kleine aanpassing van het bomenbeleid 
in de gemeente De Ronde Venen.

 De A2 blijft de gemoederen bezig houden. Er worden steeds meer 
bekeuringen gemeld.

 Het college van B&W is zwaar teleurgesteld over de plannen van 
Syntus aangaande het openbaar vervoer in De Ronde Venen. 
Daarbij zijn geen rechtstreekse verbindingen ingepland tussen de 

woonkernen. Ook rijdt bus 130 niet meer door het industriegebied 
in Mijdrecht. Het OV in De Ronde Venen wordt vanaf december dit 
jaar dus alleen maar slechter met de nieuwe OV-verzorger als er 
geen veranderingen plaatsvinden.

 De criminaliteit in De Ronde Venen is in 2015 met 11 procent ge-
daald. Minder vernielingen en overlast, maar wel meer woningin-
braken.

 De inloopavond in het gemeentehuis voor de inwoners die infor-
matie willen hebben over de bouw van spoedwoningen voor sta-
tushouders op de stationslocatie is rustig verlopen.

 Er komen honderden reacties binnen op de gewijzigde busverbin-
dingen die in december door Syntus in de regio en de woonkernen 
worden doorgevoerd. Rechtstreekse verbinding tussen de woon-
kernen is er niet meer en hoe komt men per OV nu bij het AMC?

 Het college van B&W is akkoord met het gewijzigde plan Molenhof 
aan de Mijdrechtse Dorpsstraat.

 De nieuwe kantine van SV Hertha in sportpark De Molmhoek te 
Vinkeveen is feestelijk in gebruik genomen.

 Als vanaf december dit jaar vervoerder Syntus de busdiensten gaat 
overnemen van Connexxion is het nog maar de vraag of er een 
busverbinding met een halte bij het AMC blijft bestaan. Veel rou-
tes zijn geschrapt tussen de woonkernen en zijn bepaalde voorzie-
ningen niet meer rechtstreeks bereikbaar. Belangrijke busverbin-
dingen dreigen dus weg te vallen. Wethouder Aldrik Dijkstra gaat 
met de provincie in overleg.

 Amstelhoekers zijn niet blij met het vreemdelingenbeleid van de 
gemeente om op het ‘timpaan’ perceel 63-65 aan de Amstelkade 
huisvesting te verzorgen voor tientallen vreemdelingen met een 
verblijfstatus.

 De gemeenteraad neemt unaniem het voorstel van de VVD aan 
over het gewijzigde bomenbeleid. ‘Hoge bomen waar het kan, lage 
bomen waar het moet.’

 Oud-wethouder Jan van Breukelen schaatst op zijn 72e jaar twee 
keer 200 km op de Weissensee. Wie doet hem dat na?

 De gemeenteraad wil dat de Mijdrechtse Dwarsweg een 60 km 
weg wordt. Nu nog is het formeel een 80 km weg.

 Als het aan minister Schulz van Haegen ligt mag er vanaf half mei 
in de avond en nachtelijke uren 130 km/u worden gereden op de 
A2 tussen Vinkeveen en Holendrecht v.v. De gemeenten De Ronde 
Venen en Stichtse Vecht hebben hiertegen bezwaar aangetekend.

 Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeenten beleggen een 
centrumbijeenkomst in het gemeentehuis om in vijf inspiratieses-
sies plannen en ideeën te ventileren teneinde het centrum van 
Mijdrecht weer aantrekkelijk voor consumenten en andere bezoe-
kers te maken. Dit met als credo: Samen werken aan het kloppend 
hart van Mijdrecht.

 Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt de eerste paal geslagen 
voor de nieuwe woonwijk in De Maricken.

 De verschillende fracties van de politieke partijen in De Ronde ve-
nen doen hun uiterste best om de voor De Ronde Venen negatie-
ve wijzigingen in het busvervoer van Syntus te compenseren. De 
nieuwe dienstregeling met de veranderde buslijnen gaat in decem-
ber van dit jaar in. Gedeputeerde Verbeek ziet weinig kansen om 
de veranderingen door te voeren.

 Een foutje bij het bevoorraden van het Shell tankstation in Wil-
nis zorgde voor verwisseling van dieselbrandstof en benzine uit de 
slangen. Negentien auto’s kregen er grote problemen door.

 Woningen aan de Raadhuislaan in Mijdrecht voldoen niet aan de 
norm om als huisvesting te dienen voor vluchtelingen.

 Op de Mijdrechtse Dwarsweg wordt de snelheid teruggebracht 
van 80 naar 60 km. Ter hoogte van het bouwterrein wordt het zelfs 

50 km/u.
 Bewoners van Molenland protesteren tegen de kap van 240 lin-

debomen langs de Viergang in Mijdrecht. De bomen zouden niet 
goed geworteld zijn.

 Pieter Kroon volgt Esther Grondijs op als nieuw gemeenteraadslid 
van PvdA/GL/LS.

 Wordt winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht straks een echt 
winkelcentrum? Eigenaar Hoorne Vastgoed ontvouwde de plan-
nen voor de komende renovatie die – als alles volgens plan ver-
loopt - begin 2018 zal zijn afgerond.

 Veel fi etspaaltjes in De Ronde Venen die vaak oorzaak zijn van on-
gelukken, worden om veiligheidsredenen aangepast.

 De continuïteit van de huishoudelijke zorg in de gemeente is in het 
gedrang vanwege de bezuinigingen en wisselend personeel dat de 
zorg uitvoert bij ouderen.

 De gemeente heeft de kap ingezet van zieke en slecht gewortelde 
bomen aan de Viergang, Oosterlandweg en Dr. J. van der Haar-
laan.

 IJsclub Nooitgedacht krijgt misschien een landijsbaan op het 
sportcomplex naast SV Argon en Atlantis aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. In de zomer is de baan ook geschikt om er op te skee-
leren.

 De woningen aan de Raadhuislaan 27 tot 45 worden worden van-
wege hun staat van onderhoud bestempeld als kluswoningen.

 De bijeenkomst over de Vinkeveense Plassen, georganiseerd door 
de lokale politieke partij D66 met als slogan ‘Wie de lusten, wie de 
lasten’ is door veel inwoners bezocht. De bijeenkomst haakte in 

op het nieuwe bestemmingsplan dat op stapel staat en vanaf 2017 
voor de 10 jaar daarna geldt.

 De herontwikkeling van Fort Abcoude is tot grote verbazing van de 
initiatiefnemers van het plan door Natuurmonumenten afgeblazen.

 Het groot onderhoud van de beschoeiingen van legakkers en 
zandeilanden op de Vinkeveense plassen start nog dit jaar.

 De stationslocatie in Mijdrecht wil het college als eerste aanwijzen 
om er spoedwoningen op te bouwen. Worden dat permanente of 
tijdelijke? De gemeenteraad moet er 21 april over beslissen.

 De lokale VVD wil meer aandacht om de doorstroming van het ver-
keer via de N201 op Rondeveens grondgebied te verbeteren.

 De eerste paal voor de 16 fl ex(afbouw)woningen in het project Vin-
keveld is in de grond geslagen.

 Bestuurscrisis in De Ronde Venen. De gemeenteraad zegt tijdens 
de raadsvergadering van 24 maart via een motie van wantrouwen 
door RVB en het CDA, met steun van de VVD, het vertrouwen in 
het college op. De vier wethouders stappen op. RVB, CDA en VVD 
gaan aan de slag om een nieuw college te vormen. Burgemeester 
Maarten Divendal blijft aan.

 RVB raadslid Mirjam-Verbruggen-Ezendam is na ene kortstondige 
ernstige ziekte overleden.
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 Smit Schoenen Sport en lederwaren in de Mijdrechtse Dorpsstraat 
viert het 80-jarig bestaan van dit familiebedrijf.
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 Weer een uniek huwelijk in De Ronde Venen. Jan en Dina Straver 
uit Vinkeveen vieren hun briljanten huwelijk: 65 jaar getrouwd.

 De politieke partijen CDA, RVB en VVD zijn op 25 maart formatie-
besprekingen gestart voor de vorming van een nieuw college.

 Fractievoorzitter Ernst Schreurs (PvdA/GL/Lokaal Sociaal wil 
openheid rond het wegsturen van een goed functionerend college.

 Buurtbemiddeling blijkt een groot succes in De Ronde Venen. Bu-
ren kunnen kosteloos hulp inschakelen van Buurtbemiddeling 
als zij last ondervinden van elkaar waar men samen niet uitkomt. 
Buurtbemiddeling is een uitwerking van wijkgericht werken.

 Meester Harry de Groot van OBS de Eendracht is met pensioen 
gegaan.

 Raadslid van de VVD Yvonne Welter is voorgedragen als kandidaat 
voor de Tweede Kamer.

 De politieke partijen CDA, RVB en VVD hebben een (nieuw) coali-
tieakkoord getekend.

 Alberta Schuurs-Jensema (VVD) is de nieuwe wethouder in de 
nieuwe coalitie.

 De gemeente De Ronde Venen is het niet eens met het verkeers-
besluit van Uithoorn om de N196 over de Prinses Irenebrug door 
het centrum van Uithoorn af te sluiten voor doorgaand verkeer en 
heeft daar offi cieel bezwaar tegen aangetekend.

 De gemeente heeft een welkombijeenkomst georganiseerd voor 
alle nieuwe inwoners die de afgelopen maanden in De Ronde Ve-
nen zijn komen wonen. De bijeenkomst werd enthousiast ontvan-
gen en als een succes ervaren.

 Aan inwoners van De Ronde Venen wordt gevraagd zilver te done-
ren voor de vervaardiging van een nieuwe ambtsketen. Doel is dat 
inwoners het gevoel krijgen dat het ook ‘hun ambtsketen’ is.

 De oppositie in de raad van De Ronde Venen is van mening dat het 
gebeuren rond het naar huis sturen van het vorige college diepe 
wonden in het vertrouwen hefet geslagen.

 Het Veenlanden College in Vinkeveen start volgend schooljaar een 
pilot met gepersonaliseerd onderwijs in één brugklas. 

 De Broedplaats Vinkeveen in het appartementencomplex Maria-
Oord aan de Herenweg krijgt dit jaar in samenwerking met Groen-
West een volwaardige inrichting.
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 Twaalf inwoners van De Ronde Venen hebben ter gelegenheid van 
Koningsdag een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Allen zijn 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 Vanwege de slechte en koude weersomstandigheden zijn veel bui-
tenactiviteiten op Koningsdag aangepast door deze naar binnen te 
verplaatsen. Zo werden alle activiteiten in Wilnis naar het dorps-
huis De Willisstee verplaatst.

 De afgetreden wethouder Erika Spil is slachtoffer geworden van 
achterkamertjes politiek. Zo zou men de ‘soap’ rondom haar en de 
eveneens afgetreden wethouder Aldrik Dijkstra kunnen omschrij-
ven.

 De Ronde Venen heeft procentueel gezien het meest aantal deel-
nemers aan Burgernet van alle 41 gemeenten in de politieregio 
Midden-Nederland.

 Scouting Jan van Speyk beleeft een onvergetelijk jubileumkamp in 
het kader van zijn 50-jarige bestaan.

 Het eerste voetbalelftal van Argon is na een jaar in de eerste klasse 
te hebben gespeeld kampioen geworden en gepromoveerd naar 
de Hoofdklasse zaterdag van de KNVB.

 Een nieuw openbaar vervoer drama dreigt voor de gemeente De 
Ronde Venen. Misschien is er straks geen bus meer vanuit Amster-
dam naar Wilnis v.v. Alle busverbindingen zijn al slechter geworden 
bij de nieuwe vervoersconcessie van Syntus die eind dit jaar ingaat.

 De gemeente De Ronde Venen heeft samen met nog 52 andere 
gemeenten en regio’s met minister Henk Kamp afspraken gemaakt 
over een Retaildeal. Het gaat daarbij voornamelijk om winkelstra-
ten aantrekkelijk te houden en leegstand tegen te gaan.

 De restanten van wat eens De Meijert was zijn afgebroken en as-
bestvrij gemaakt. Alles kan nu opgeruimd worden.

 Helaas is het eerst elftal van zaterdagamateurs CSW van de eerste 
klasse gedegradeerd naar de tweede klasse.

 Tennisvereniging Mijdrecht viert het 50-jarig bestaan.
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 Leden van Gedeputeerde Staten brengen een werkbezoek aan de 
gemeente De Ronde Venen. 

 Vanaf 3 juni mag er offi cieel op de A2 op het traject Vinkeveen/
Holendrecht van ’s avonds 19.00 uur tot ’s morgens 06.00 uur 130 
km/u worden gereden.

 De oppositiepartijen in de gemeente maken zich zorgen over het 
feit dat geld uit ‘het potje sociaal domein’ wordt gebruikt om we-
gen in de gemeente op te knappen. Dit onder de noemer ‘Geld 
voor zorg naar asfalt’.

 D66 in De Ronde Venen wil het schoolzwemmen weer verplicht in-
voeren in de waterrijke gemeente.

 Het project Spoedwoning in de gemeente krijgt vorm. Er zijn en-
kele locaties in beeld waar voor statushouders en andere woning-
zoekenden die met spoed woonruimte nodig hebben, extra (so-
ciale) huurwoningen moeten worden gerealiseerd. Eerst was de 
gedachte ‘tijdelijke’ woningen. Maar dat is nu omgezet in perma-
nente woningen.

 ChristenUnie/SGP is zwaar teleurgesteld in de samenwerking met 
de (nieuwe) coalitiepartijen. Volgens fractievoorzitter Wim Stam 
blijkt de coalitie niet open te staan voor de voorstellen van de op-

positie en is de samenwerking dus een wassen neus.
 Met ingang van 2017 mogen investeringen in wegen over bijvoor-

beeld 20 jaar afgeschreven worden. Men hoeft dus de wegen niet 
meer in één bedrag ineens af te schrijven. Dit biedt ook kansen 
voor de gemeente De Ronde Venen die in principe gebruik wil ma-
ken van deze landelijke overheidsregeling.

 De verbouwing van De Lindeboom gaat defi nitief door; Action 
komt er boven en opent zijn deuren naar verwachting in oktober 
volgend jaar. Bébouw Midreth en Hoorne Vastgoed hebben voor 
de renovatie overeenstemming bereikt. Eind 2018 moet het hele 
project zijn afgerond.

 Het ontwerp van het nieuwe gemeentewapen is door de Hoge 
Raad van Adel samengesteld en aan de gemeente aangeboden. 
De gemeenteraad gaat vervolgens de Koning verzoeken het ge-
meentewapen aan De Ronde Venen te verlenen. Lokale juweliers 
gaan de ambtsketen maken die naar verwachting eind 2016 aan 
de burgemeester wordt overhandigd.

 Al 2.000 inwoners hebben zich ingeschreven om ‘snel internet’ via 
een glasvezelkabel te kunnen ontvangen. De gemeente wil in het 
buitengebied ook een glasvezelkabel laten aanleggen.

 De gemeente De Ronde Venen maakt wel degelijk gebruik van 
duurzaam opgewekte stroom. Greenpeace stelde in een rapport 
dat de gemeente dat niet doet. Wethouder David Moolenburgh 
sprak daarover zijn verbazing uit en zegt dat de gemeente 100% 
groene stroom gebruikt.

 Inwoners krijgen in september een container van 240 liter van de 
gemeente om hun oud papier in te zamelen. Wie een kleinere con-
tainer wil of die helemaal niet wenst moest dat deze maand via een 
digitaal antwoordformulier laten weten.

 In Mijdrecht is het Straattheaterfestival weer fantastisch geweest. 
Volgend jaar voor de 25e keer en dat zal wat worden….

 De voetbalploeg van CSW-meisjes tot 10 jaar uit Wilnis is Neder-
landse kampioen straatvoetbal geworden.

 De Vereniging Industriële Belangen (VIB) is tegen de bouw van 
spoedwoningen op de stationslocatie in Mijdrecht.

 In Mijdrecht is het eerste WhatsApp-buurtpreventiebord geplaatst. 
Via WhatsApp houden buurtbewoners een oogje in het zeil en hel-
pen ze de politie.

 Voormalig wethouder Aldrik Dijkstra wordt wethouder in Slied-
recht.
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 Fractievoorzitter Rein Kroon van het CDA is de beschuldigingen 
van de oppositie zat dat asfalt vóór zorg gaat. Hij noemt dat ‘mis-
selijkmakende leugens’.

 Op de Schattekerkerweg mag gerberakweker Simon Zwarts een 
biogas-wkk installatie neerzetten voor de productie van duurzame 
energie voor zijn bedrijf. Hij heeft daardoor van de gemeente en 
de milieudienst vergunning gekregen. De bezwaarschriften van de 
omwonenden zijn ongegrond verklaard.

 De Toneelvereniging O.K.K. stopt na 67 jaar als gevolg van te wei-
nig instroom van toneelspelers en gebrek aan (nieuwe) bestuurs-
leden.

 Fractievoorzitter Ernst Schreurs van PvdA//GroenLinks/Lokaal So-
ciaal oppert het plan om de Vinkeveens Plassen ondieper te ma-
ken tot maximaal 2 m diepte. Daarvoor is 10 miljoen kuub zand 
voor nodig en dat is technisch en fi nancieel niet haalbaar.

 De gemeente heeft plannen om het tuinbouwgebied rond de Tuin-
derslaan samen met de plaatselijke ondernemers (en bewoners?) 
verder te gaan ontwikkelen. Eerst was het idee om aan te sluiten 
bij Greenport Aalsmeer, maar dat is vanwege de hoge kosten en 
de geringe voordelen die dat zou moeten opleveren van de baan.

 De bouw van ‘spoedwoningen’ laat nog zeker 2 tot 3 jaar op zich 
wachten.

 De Zonnehuisgroep Amstelland, waartoe behoren de zorgcentra 
Gerardus Majella in Mijdrecht en Zuiderhof in Vinkeveen, is uiterst 
verbaasd dat ook zij op de ‘zwarte lijst’ van IGZ staan. Daar is vol-
gens een woordvoerder geen enkele aanleiding toe.

 De christelijke basisschool Kids College in Wilnis zorgt voor ophef 
omdat leerlingen anti-homoliedjes zingen en niemand ingrijpt...

 De gemeente stelt een ontwerp voor de Mijdrechtse Dwarsweg op 
waarin een rotonde staat gepland voor de ontsluiting van de nieu-
we woonwijk de Maricken.

 Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen hebben het 
gewijzigde ontwerp van het Molenhof van Hoogvliet Beheer geac-
cepteerd en vastgesteld. Hierdoor kan het plan ten uitvoer worden 
gebracht. Tegenstanders van het plan kunnen beroep aantekenen 
tegen het besluit van het college. Gebeurt dit niet dan kan eind dit 
jaar met de sloop en de nieuwbouw worden begonnen.

 Bewoners van de Wipmolen winnen de Buurt-Ton (100.000 euro) 
van de Postcodeloterij.

 De Veenzijdeschool wordt omgebouwd tot een gezondheidscen-
trum. Het pand is aangekocht door vier huisartsen in Wilnis die er 
hun praktijk willen vestigen met nog meer zorgaanbieders.

 De gemeente De Ronde Venen heeft samen met de buurtgemeen-

ten beroep aangetekend tegen het Verkeersbesluit van minister 
Melanie Schulz om ’s nachts 130 km/u te mogen rijden tussen Vin-
keveen en Holendrecht.

 De verbouwing en inrichting van de Broedplaats in wooncentrum 
Maria-Oord gaat na de zomervakantie van start.
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 De 78-jarige mevrouw Plonia Berkelaar uit Vinkeveen heeft voor 
de 50e keer met succes de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Een 
huzarenstukje.

 Lisette van Bemmel uit De Hoef is de gelukkige winnaar geworden 
van de hoofdprijs van de Tour der France special in deze krant. Een 
racefi ets ter waarde van bijna duizend euro. Ter beschikking ge-
steld door AH Jos van den Berg Amstelplein Uithoorn en Van Rijn 
Fietsen uit Vrouwenakker.

 De Provinciale wegen in de regio, Waaronder de N212, krijgen ko-
men de maanden een fi kse onderhoudsbeurt. De werkzaamheden 
betreffen voornamelijk asfaltonderhoud.

 Hofl and in Mijdrecht is vanaf 22 augustus tot medio december in-
gericht als een weg met eenrichtingsverkeer. De reden is dat het 
rioleringsstelsel en de waterleiding vervangen gaat worden. Bewo-
ners willen daarna meteen een veiliger ingericht Hofl and met snel-
heidsremmende voorzieningen en minder vrachtverkeer.

 Van woensdag 17 augustus tot en met zaterdag 20 augustus is er 
weer het Wilnis festival, een traditioneel dorpsfeest.

 Na langer tijd van gesteggel en overleg is het er toch nog van ge-
komen: Museum De Ronde Venen sluit haar deuren aan de Heren-
weg. De partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen over de 
locatie, de huur en een mogelijk verdere samenwerking. De toe-
komst van het museum is daardoor erg onzeker geworden.

 Harry van Ekris is veertig jaar werkzaam bij autobedrijf Van Ekris.
 Ronde Venen Belang wil dat bewoners via een enquête aangeven 

of de N201 verbreed moet worden en tegen welke prijs.
 Stichting Cursusproject De Ronde venen biedt dit najaar weer een 

breed cursusaanbod voor liefhebbers van creatieve, educatieve en 
culturele onderwerpen.

 Het Wilnis Festival was weer ene geslaagd evenement.
 Vier wielrenners die betrokken zijn bij een verkeersongeval op de 

Bovendijk doen aangifte van poging tot doodslag.
 Halsstarrigheid om op Hofl and tegen het verkeer in te rijden leidt 

tot het opleggen van diverse verkeersboetes door de politie.
 PAUW bedrijven bestaat 60 jaar en maakt ter gelegenheid daarvan 

als cadeautje aan ondernemend Mijdrecht de weg, het fi etspad en 
de bermen vrij van zwerfvuil. Ook worden prullenbakken geleegd 
en ongewenst groen verwijderd.
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 Volgens de politie is de criminaliteit in De Ronde Venen het eerste 
half jaar van dit jaar met 13 procent afgenomen. De Ronde venen 
steekt daarmee gunstig af bij de rest van de regio.

 De tweede bouwfase ‘Wonen aan de Brink’ op het bouwterrein 
Vinkeveld in Vinkeveen is van start gegaan. Wethouder David 
Moolenburgh heeft daarvoor het startsein gegeven.

 Er is een gewijzigd bomenbeleid ‘Groener dan nu’ door de ge-
meente ingesteld waarbij bomen die echt overlast veroorzaken 
kunnen worden gekapt en al dan niet worden vervangen door 
nieuwe. Wel is de ‘overlast’ verder uitgewerkt in beleidsregels. 

 De provinciale weg N212 tussen de kruising met de N201 en de 
N198 bij Woerden gaat deze maand op verschillende tijdstippen 
dicht voor het verkeer vanwege onderhoudswerkzaamheden. 
Voornamelijk tussen ’s avonds 20.00 uur en ’s morgens 06.00 uur.

 Het CDA in De Ronde Venen is het hufterig verkeersgedrag op 
Hofl and meer dan zat. Automobilisten rijden ondanks een uitdruk-
kelijk inrijverbod toch tegen het verkeer in vanaf de rotonde bij 
Dulaton wat gevaarlijke situatie oplevert.

 De Ronde Venen heeft weer een uniek briljanten huwelijk. Geurt 
en Aartje Blankers-van de Burgt uit Mijdrecht zijn 65 jaar ge-
trouwd.

 De Culinaire Venen in Mijdrecht is mede dankzij het mooie weer en 
heel veel bezoekerszijn weer een groot succes geworden. De Cu-
linaire Nol werd gewonnen door André Gerrits van ’t Amsterdam-
mertje. Voor het goede doel was dit keer gekozen voor de ‘Hoog-
vliegersdag’ in Hilversum waarvoor een leuk bedrag bijeen werd 
vergaard.

 Hoe zit het met de veerpont bij Nessersluis? Daarover zou al negen 
maanden geleden een beslissing over worden genomen. Wordt de 
bestaande opgeknapt of wordt het een nieuwe veerpont?

 Het college van B&W geeft tijdens het aanbieden van de begroting 
2017 aan dat de gemeentelijke fi nanciën op orde zijn en er zelfs 
een positief saldo van 400.000 euro is.

 Toekenning van de bezwaren die de gemeenten De Ronde Venen 
en Stichtse Vecht hadden ingediend tegen de snelheidsverhoging 
op de A2 naar 130 km/u, maakt volgens ingewijden die bij de be-
handeling van de zaak bij de Raad van State waren, weinig kans.

 Gemeenteraad en college worstelen met hun keuze over het be-
houd en toekomst van de Vinkeveense Plassen. Een en ander moet 
in een nieuw bestemmingsplan worden vastgelegd. Maar dat lukt 
nog niet zo.

 Er zijn veel onduidelijkheden over de fi nanciële onderbouwing van 
het (mogelijk) toekomstige gezondheidscentrum in een deel van 
de Jozefschool te Vinkeveen.

 De gemeenteraad wil logopedie in gemeentelijke handen houden.
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 Gaat er ooit nog eens wat gebeuren met de oude school aan Bo-
zenhoven? Er zouden woonappartementen verrijzen maar na vier 
jaar ligt het er nog steeds zo bij en het verpaupert alleen maar.

 Hofl and nu afgesloten voor alle doorgaand verkeer in beide rich-
tingen. De maatregel is genomen omdat ondanks het inrijverbod 
weinig automobilisten zich daar wat van aan trokken.

 Naar aanleiding van de commotie over de gemalen autobandkor-
rels op kunstgrasvelden gaat de gemeente direct een onderzoek 
instellen naar de eventuele gezondheidsrisico’s.

 De Zonnehuisgroep Amstelland staat niet meer op de zwarte lijst 
van de IGZ alszou men niet voldoen aan de gestelde eisen. Het te-
gendeel is inmiddels bewezen.

 Ondanks de genomen verkeersmaatregelen door bij Hofl and aan 
beide zijden borden met een inrijverbod te plaatsen, trekt het me-
rendeel van de automobilisten zich daar weinig van aan. Omdat 
de lijnbus er wel door mag gaan andere weggebruikers dit ook 

doen. Kortom het is een schijnveiligheid voor degene die er moe-
ten werken aan het vernieuwen van de plaatselijke riolering. De 
werkzaamheden duren tot half december.

 Er is ernstige wateroverlast op het deel van de Baambrugse Zuwe 
dat niet is vernieuwd. Door de dikke laag asfalt (2 meter!) die er 
ligt breken onderliggende leidingen van het waternet en ontstaat 
er ene waterballet met alle i=ongemak voor de aangrenzende be-
woners en Hotel De Plashoeve.

 Het startsein is gegeven voor de verbouwing van winkelcentrum 
De Lindeboom in Mijdrecht. Hoorne Vastgoed heeft als eigenaar 
Bébouw Midreth opdracht gegeven de renovatie uit te voeren. Be-
gin 2018 moet de klus zijn geklaard. Er komt een verdieping op 
waar ‘Action’ zich eind volgend jaar gaat vestigen.

 Verenigingen en gemeente trekken samen op bij de aanpak van 
rubberkorrels op kunstgrasvelden mochten die gezondheidspro-
blemen opleveren.
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 Zorgverlener Careyn staat als nr. 1 op de Zwarte Lijst van de IGZ. 
Maria-Oord in Vinkeveen staat daarmee onder curatele.

 Kunst Rond de Venen heeft een nieuwe locatie in gebruik geno-
men, namelijk in de Driehuisschool.

 Namens alle ondernemers van Wilnis hebben Edwin de Zwart en 
Nant Hartel de eerste bewoners van de nieuwbouwwijk De Maric-
ken een welkomstpakket overhandigd.

 Nu het laatste beroep tegen de gewijzigde plannen van het Project 
Molenhof is ingetrokken is de realisatie van het project weer een 
stap dichterbij gekomen.

 Café Het Rechthuis is binnen de top 100 in Nederland van beste 
(eet)café’s op de vijfde plaats gezet door Misset Horeca Café. In de 
provincie Utrecht stond men al als nummer 1 geboekt.

 Wethouder Anco Goldhoorn wil de stekker uit het sociale werkbe-
drijf PAUW trekken om over te stappen naar een ander organisa-
tiemodel.

 Sint Nicolaas is traditioneel weer in De Ronde Venen aangekomen 

waar hij met zijn vrolijke medewerkers tot 6 december de aandacht 
voor zich zal opeisen.

 Wethouder Goldhoorn blijkt doof te zijn voor de gevolgen van het 
opheffen van PAUW bedrijven.

 Wethouder Alberta Schuurs oogst veel lof bij de presentatie van 
haar nieuwe Beleidsplan Verkeer vanwege de oplossingsgerichte 
aanpak en de mogelijkheden die inwoners en ondernemers aan de 
hand van praktijkvoorbeelden krijgen om daarmee aan verkeers-
oplossingen bij te dragen.

 De vraag rijst hoe straks de woningverdeling tot stand komt tussen 
statushouders en starters in het Project Spoedwoning?

 Het centrumplan voor een nieuw Vinkeveens dorpscentrum wordt 
steeds concreter. Na vaststelling van de kaders en de randvoor-
waarden kan gestart worden met de verdere uitwerking van de 
deelgebieden en het plan als geheel.

 De sociale veiligheid rondom het in de verbouwingsfase verke-
rende winkelcentrum De Lindeboom laat sterk te wensen over. Er 

wordt te gemakkelijk ingebroken bij winkels en er hangen in de 
avond en nachtelijke uren ‘duistere’ fi guren rond.

 Na tien jaar van beloftes, toezeggingen, afwijzingen en heel veel 
overleg en kosten komt er toch geen pannenkoekenhuis voor Van 
Asselen.

 De heer Rob Blans uit Mijdrecht wordt de nieuwe voorzitter van de 
Historische Vereniging De Proosdijlanden.

 De gemeenteraad van De Ronde Venen wil dat het college ‘aan-
haakt’ bij de plannen van de Uithoornlijn om de tramlijn door ter 
trekken naar Mijdrecht.

 De gemeenteraad kiest unaniem om een gezondheidscentrum te 
vestigen in (een deel van) de St. Jozefschool te Vinkeveen.

 Na drie weken te hebben gewacht op het commentaar van wet-
houder Goldhoorn over de ‘zaak PAUW bedrijven’ heeft hij einde-
lijk een verklaring afgegeven. Dat geeft nog altijd geen antwoord 
op de vragen waar de meeste PAUW medewerkers naar snakken. 
Het gaat tenslotte om hun toekomst.
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 De fractie PvdA-GroenLinks-Lokaal Sociaal is een petitie gestart 
om de PAUW bedrijven te behouden. Wethouder Goldhoorn is 
voornemens in te stemmen met het idee van de andere samen-
werkende gemeenten om de sociale werkvoorziening PAUW be-
drijven op te heffen omdat men in de nabije toekomst een andere 
organisatie voor ogen heeft teneinde mensen met een beperking 
aan werk te helpen.

 Een TV uitzending van NPO over de mogelijke schadelijke invloed 
van rubberkorrels op kunstgrasvelden heeft voor extra onrust bij 
sportverenigingen gezorgd. Nader onderzoek - dat momenteel 
nog lopende is - moet uitwijzen of dat terecht is.

 Verzorgingshuis Vinkenoord in Vinkeveen op het terrein van Ma-
ria-Oord krijgt een nieuwe bestemming. Vanaf 2017 biedt met me-
de woonruimte aan 15 jong volwassenen met een verstandelijke 
beperking uit De Ronde Venen.

 Mijdrechtse scouts starten voor het tweede jaar een kerstpostbe-
zorgdienst waarbij ze voor 35 cent per kerstkaart die bezorgen op 
adressen in Mijdrecht, De Hoef, Wilnis en Waverveen.

 Het Sint Nicolaasfeest is overal bij particulieren, op scholen en bij 
bedrijven leuk, enthousiast en zonder problemen gevierd.

 De Actiegroep ‘De Groene Veendijk’ uit Vinkeveen verwerpt het 
plan voor het nieuwe dorpscentrum in Vinkeveen. Het wordt gezien 
als broddelwerk en zo denken de meeste fracties in de raad er ook 
over. Wethouder David Moolenburgh heeft het voorstel daarom te-
ruggenomen.

 De wethouders Goldhoorn en Schuurs blijken een gebrek aan ken-
nis te hebben over de kwaliteit van de zorg voor de inwoners. Ster-
ker nog, ze hebben er zelfs nooit naar gevraagd hoe de mensen de 
zorg ervaren.  Geen wonder dat de raadsleden daar kritische vra-
gen over hebben gesteld, ook al omdat er veel geld aan uitgegeven 
is.

 Het College van B&W heeft een brief aan alle fracties van de Twee-
de Kamer gestuurd als protest over de snelheidsverhoging op de 
A2 tussen Vinkeveen en Abcoude. Minister Schulz is voornemens 
die te verhogen naar 130 km/u wat ten koste zou gaan van de ge-
zondheid van de omwonenden en schadelijk is voor de ontwikke-
ling in de landbouw en het natuurgebied Botshol.
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 Er zijn twee varianten voor een nieuw dorpscentrum van Vinke-
veen uitgewerkt waarbij ook de verandering van de op- en afritten 
van de N201 ter hoogte van de Herenweg zijn betrokken. Gedacht 
wordt aan het aanleggen van een nieuw kruispunt (rotonde) ter 
hoogte van de Bonkestekersweg die dan doorgetrokken zal wor-
den tot aan de N201.

 Het nieuwe papier ophaalbeleid dupeert het verenigingsleven. On-
der andere de jeugd van Argon schiet er 9.000 euro op jaarbasis bij 
in.

 De enquête van RVB waarbij aan inwoners werd gevraagd of zij op 
de N201 vaak in de fi le staan en of deze provinciale weg dan ver-
breed moet worden, gaf als resultaat dat men wel vaak in de fi le 
staat maar dat de verbreding van de weg in De Ronde Venen niet 
zo nodig hoeft.

 De gemeente vraagt inwoners mee te denken over de toekomst 
van de historische forten in de regio.
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