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Cursusproject 
DRV zoek 
penningmeester
De Ronde Venen - Het cur-
susproject organiseert leu-
ke en interessante cursussen 
voor een breed publiek tegen 
een betaalbare prijs. Taken zijn: 
bijhouden boekhouding in Ex-
cel, doen van betalingen en in-
nen van cursusgelden. Je doet 
dit binnen een team van colle-
ga vrijwilligers, dat ca. 8x per 
jaar bijeenkomt. Iets voor jou? 
Neem dan contact op met El-
len Stange (voorzitter) telefoon: 
0297-262432 of 06- 13100901 
e-mail: ellenstangehaan@
ziggo.nl

GEEN KRANT?
0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE

 INFORMATIE:
� 0297-581698
� 06-53847419
� VERKOOPMIJDRECHT@
 MEERBODE.NL

TEL: 0297-581698 2EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN 2

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

29

 JAAR PAKT!

SINDS 1888E
9 J T!

SINDS 1888

129
WWW.MEERBODE.NL 27 DECEMBER 2017

morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

T/M ZATERDAG 6 JANUARI

AANBIEDINGS 
10-DAAGSE

MATRASSEN • SLAAPSYSTEMEN • BOXSPRINGS 

LEDIKANTEN • BEDTEXTIEL • KUSSENS • DEKBEDDEN 

LINNENKASTEN • KINDERBEDDEN • ACCESSOIRES 

PYJAMA’S & HOMEWEAR • BADGOED • EN MEER...

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

• voor De Hoef

• De Kromme Mijdrecht, West- en Oostzijde (175 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

• voor De Hoef

welkom

BEZORGERS/STERS
GE

VR
AA

GDRegio - De aanleg van de busbaan 
HOV Uithoorn/Aalsmeer – Schip-
hol-Zuid en de reconstructie van 
de N196 en de Burgemeester Kas-
teleinweg in Aalsmeer, lopen vertra-
ging op. De vertraging komt door de 
vondst van lage concentraties PFOS 
en PFOA verontreiniging (fl uorver-
bindingen) in de bodem van het he-
le werkgebied. Voordat de provincie 
Noord-Holland het project kan aan-
besteden moet er eerst een oplos-
sing komen voor de grond die vrij-
komt in het werk. De provincie kan 
niet zeggen hoeveel vertraging het 
project oploopt. De stoffen PFOS 
en PFOA zijn sinds de jaren zes-
tig wereldwijd op grote schaal ge-
bruikt, bijvoorbeeld in blusschuim 

en brandvertragers. De aangetrof-
fen concentraties zijn laag. Volgens 
de richtlijnen van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) zijn deze lage concentraties 
niet schadelijk voor de omgeving.

Planning
Het is op dit moment niet te zeggen 
wat de gevolgen zijn voor de plan-
ning. De start van de werkzaamhe-
den waren gepland in februari ko-
mend jaar. Omdat er geen lande-
lijk beleid bestaat voor het verwer-
ken van met PFOS/PFOA veront-
reinigde grond, is kort geleden een 
provinciaal saneringsbeleid vastge-
steld. De betrokken gemeenten ma-
ken nu beleid waarin zij aangege-

ven onder welke voorwaarden de 
grond binnen hun gemeente mag 
worden hergebruikt. Inmiddels 
heeft de gemeente Haarlemmer-
meer dit beleid vastgesteld, de ge-
meenten Aalsmeer en Uithoorn zijn 
hier nog mee bezig. Op basis van 
deze nieuwe beleidsregels kan wor-
den gewerkt aan een oplossing voor 
de grond die vrijkomt bij de aanleg 
van de busbaan en de reconstruc-
tie van de N196/Burgemeester Kas-
teleinweg. Verschillende scenario’s 
worden op dit moment verkend en 
onderzocht. De provincie houdt de 
omgeving en andere geïnteresseer-
den de komende tijd op de hoogte 
met de nieuwsbrief en via de websi-
te www.hovasz.nl.

Aanleg HOV-busbaan Aalsmeer-
Schiphol-Zuid vertraagd

De Ronde Venen - Het amende-
ment van D66 om met onmiddelijke 
ingang de rioolheffi ng met 20 eu-
ro te verhogen is mede dankzij het 
CDA niet doorgegaan. Raadslid Ro-
bert Seisener was namens zijn frac-
tie hier heel duidelijk in: “D66 ver-
zoekt verhoging van de rioolheffi ng 
met onmiddelijke ingang. Het CDA 
vindt dit een discussie die thuis-
hoort bij de volgende kadernota 
dan wel een begrotingsbehandeling 
en niet de laatste vergadering van 
het jaar. In 2016 is de onroerende 
zaaksbelasting verhoogd met 6%. 
Het amendement van D66 is weder-
om een verhoging van de lokale las-
ten, ditmaal met 20 euro ofwel 10%. 
Het CDA ziet dit geeltje van Brunia 
niet zitten. We kunnen niet aan de 
gang blijven met lastenverzwaring. 
D66 dient dit amendement in om-
dat de rioolheffi ng kostendekkend 
dient te zien. De voorziening riool-
heffi ng is immers ván de inwoners 
en vóór de inwoners. De gemeen-
te heeft hier in principe geen risico 
of last in. De voorziening wordt ver-
ondersteld niet toereikend te zijn op 
lange termijn. Waarom is deze voor-
ziening echter niet toereikend?“, zo 
vervolde Seisener 

Rentelasten
De afgelopen jaren heeft de ge-
meente de rentelasten doorbelast 
aan de rioolvoorziening tegen 4 
procent of meer. De gemeente zelf 
betaalde in deze periode 2,5 tot 3,5 
procent en heeft daarmee over de 
periode 2011-2017 ruim 1,5 miljoen 
aan winst geboekt, dat is gemiddeld 
220.000 euro per jaar ofwel 11 eu-
ro per jaar per rioolaansluiting. Deze 
1,5 miljoen winst voor de gemeen-
te is verlies voor de rioolvoorziening 
en daarmee verlies voor de inwoner. 
Gelukkig heeft de nieuwe BBV in 
2017 deze vorm van via de achter-
deur snoepen uit de zak van de in-
woner geblokkeerd. Maar hoeveel is 
de afgelopen decennia hierdoor uit 
deze voorziening, ofwel uit de beurs 
van de inwoners gehaald? 
Tweede reden dat de voorziening 
niet toereikend is, betreft de over-
head. Met ingang van 2017 wordt 
487.000 per jaar extra aan overhead 
toegerekend. Dat is 24 euro per jaar 
per aansluiting.
11 euro per aansluiting rentevoor-
deel en 24 Euro per aansluiting 
overhead voordeel is 35 per per jaar 
in totaal. Indien deze trucs niet wa-
ren toegepast, zou de rioolheffi ng 

juist verlaagd moeten worden in 
plaats van de verhoging van D66, 
om kostendekkend te zijn. 
Laatste argument: De komende vier 
jaar realiseert de gemeente een po-
sitief resultaat van 3 miljoen euro in 
de begroting. Moeten we, na jaren 
van afromen van deze inwonerspot 
dan ook nog extra gaan heffen? 
Het nu al oppompen van de voor-
zienig rioolheffi ng, ziet het CDA 
derhalve niet zitten en zal dit amen-
dement dan ook niet steunen”, al-
dus Seisener D66 trok het amende-
ment in.

Robert Seisener CDA

Plan van D66 om rioolbelasting te verhogen van tafel

Robert Seisener CDA: “Gemeente 
heeft genoeg winst geboekt hierop!”

Rookontwikke-
ling door 

geurkaarsen
Wilnis – Vorige week woens-
dagavond werd rond de klok 
van 20.00 uur, de brandweer 
opgeroepen voor een brand in 
een woning aan de Burgemees-
ter van Baaklaan in Wilnis. De 
bewoners waren niet thuis en 
de rookmelders in de woning 
gingen af. Bij aankomst van de 
brandweer stond de woning vol 
rook. Binnen bleken nogal wat 
geurkaarsen te staan branden 
staan die veel rook ontwikkelde. 
De brandweer heeft de kaarsen 
uitgemaakt en de woning ge-
ventileerd.

Aanrijding
De Ronde Venen – Woens-
dag jl. is er op de N201 bij Wa-
verveen een aanrijding geweest 
tussen een vrachtwagen en een 
bestelbus. Ter hoogte van het 
kruispunt bij de N212 stond 
een vrachtwagen te wach-
ten voor het rode licht. De be-
stuurder van de bestelbus zag 
dit blijkbaar niet en reed tegen 
de vrachtwagen aan. Niemand 
raakte hierbij gewond. 

Mijdrecht – Vorige week heb-
ben nog onbekende vandalen in 
de nachtelijke uren, diverse bus-
hokjes gesloopt aan de Prinses 
Margrietlaan in Mijdrecht. Meer-

Mijdrecht - Kwaliteitsbakker Jan 
Westerbos staat oudejaarsdag, 
zondag 31 december, met een op-
vallende paarse bus die de naam 
‘de Smaakwagen’ draagt weer de 
hele dag met zijn overheerlijke 
oliebollen, appelfl appen, appelbol-
len, appelbeignets, ananasbeig-
nets, berlinerbollen, sneeuwbollen 
enz, enz verkoopt. Hij bakt ze zelf, 
waar u bij staat. Zijn oliebollenwa-

gen staat in de buurt van Rendez 
Vous en wel van 10.00 uur in de 
ochtend tot 15.00 uur. U kunt ze 
natuurlijk ook in zijn winkel in de 
Lindeboom kopen, of in zijn winkel 
in De Kwakel, het is maar net wat 
u zelf wilt. Nog even een tip van 
de bakker: een oliebol wordt door-
gaans gemaakt van eieren, bloem, 
gist, een snufje zout en lauwe 
melk. Een oliebol van 75 gram be-

vat 135 kilocalorieën. Een krenten-
bol van hetzelfde gewicht 167 kilo-
calorieën. Let echter wel op: poe-
dersuiker doet de calorieën van 
een gemiddelde oliebol stijgen. 
Oliebollen bewaar je na het bak-
ken het beste in een luchtdichte 
bak of een zak die je luchtdicht af-
gesloten hebt. Zo kun je oliebollen 
gebakken door bakker Westerbos 
vier dagen bewaren.

Vrijdag 31 december op burgemeester Haitsmaplein 

Bakker Westerbos bakt 
weer heerlijke oliebollen

De Ronde Venen – Afgelopen 
week werden heel veel bewoners 
van De Ronde Venen opgeschrikt 
door een brief van waterleidingsbe-
drijf Vitens waarin hen werd mede-
gedeeld dat zij vanaf januari 2018, 
negen euro per maar extra moeten 
gaan betalen. Dit omdat de gemeen-
te De Ronde Venen precariorech-
ten vraagt aan Vitens en zij dit dat 
terughalen bij de klanten. Bewoners 
woest op de gemeente, gemeente-
raadsleden verbaasd en het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
op zijn zachtst gezegd kwaad op Vi-
tens. Donderdag 21 december werd 
er in de raadsvergadering extra tijd 
ingeruimd om hier een hartig woord-
je over te spreken. “Dit kon toch niet. 
Dit geld moest gewoon terugbe-
taald worden aan de inwoners”, al-
dus de raad. Namens de coalitiepar-
tijen (VVD, CDA en RVB) werd het 
besproken in de raad. René Bultena 
Van RVB sprak namens de coalitie: 
“Afgelopen weekeinde is bij onze in-
woners de inmiddels beroemde brief 
op de mat gevallen van de fi rma Vi-
tens waarin het waterleidingbedrijf 
aankondigde een extra last aan on-

ze inwoners op te leggen van 69,18 
euro. De commotie onder inwoners 
en pers heeft de coalitiepartijen ge-
bracht tot deze interpellatie. Wij, 
CDA, VVD en Ronde Venen Belang 
beogen middels dit debat duidelijk-
heid te krijgen in deze kakofonie van 
bedragen de inwoners van onze ge-
meente. Ten onrechte is de indruk 
gewekt door Vitens dat de gemeente 
de inwoner op hogere kosten jaagt. 

Vervolg elders in deze krant.

Rene Bultena RVB

Inwoners van De Ronde Venen wees gerust:

De zeventig euro van Vitens 
krijgt u terug van de gemeente!

Bushokjes slopers
dere ruiten werden ingeslagen. 
In november werden er elders in 
Mijdrecht ook al bushokjes ver-
nield. Van de dader(s) ontbreekt 
tot op heden ieder spoor.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

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

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

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

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

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

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

INFORMATIEF

COLOFON
Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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OPLAGE: 15.800

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

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Vrolijk Kerstfeest met 
Soos de Cirkel
De Ronde Venen - Op dinsdag-
avond 19 december 2017 organi-
seerde Rotary Mijdrecht een gezel-
lig kerstdiner voor zo’n 70 leden van 
Soos de Cirkel bij de Strooppot in 
De Hoef. Ze werden ontvangen met 
een feestelijk welkomstdrankje en 
namen plaats aan de sfeervolle ta-
fels met kaarslicht. Tijdens de soep 
en het buffet werd genoten van de 
heerlijke maaltijd en de kerstsfeer. Er 
volgde een sportief optreden vol hu-
mor door FC de Soos. Na het toetje 
ging het feest helemaal los en werd 
er uitbundig gedanst op vrolijke 

kerstmuziek. Soos de cirkel bestaat 
al weer 30 jaar en is de ontmoetings-
plek voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Met vele activi-
teiten weten de vrijwilligers van de 
Soos het sociale isolement van men-
sen met een verstandelijke beper-
king met succes te doorbreken. Ro-
tary is een serviceorganisatie. De le-
den steunen op verschillende ma-
nieren hun medemens zonder on-
derscheid van ras, geloof of politie-
ke overtuiging. Rotary is een wereld-
wijde kameraadschap met één visie: 
dienstbaarheid boven eigen belang.

De herberg waar dit jaar wéér voldoende plek is!

KerstInn De Ronde Venen
De Ronde Venen - KerstInn De 
Ronde Venen is een particulier on-
afhankelijk initiatief en separaat on-
derdeel van Stichting Tympaan-De 
Baat. Met KerstInn De Ronde Venen 
bieden we een alternatief voor men-
sen in onze gemeente die opzien 
tegen de feestdagen. Vanuit aller-
lei organisaties en instellingen wor-
den er kerstvieringen georganiseerd, 
maar op Eerste Kerstdag zelf staat de 
kerstviering in familie- of vrienden-
kring centraal. Juist voor die groep 
mensen die niet (meer) beschik-
ken over een groep mensen om hen 
heen om kerst mee te vieren, willen 
we de KerstInn openstellen. Om deze 
doelgroep te bereiken en voldoende 
vrijwilligers te werven om deze acti-
viteit een succes te maken hebben 
is er de medewerking van tal van or-
ganisaties en instellingen in De Ron-
de Venen. Op 25 december is er, in-
middels voor de zesde achtereenvol-
gende keer, een feestelijk samenzijn 
georganiseerd met o.a. een heer-
lijk diner-buffet en vermaak. Net zo-
als vorige jaren werden alle deel-
nemers aan de KerstInn op 25 de-
cember vanaf 17.00 uur gastvrij ont-
haald, met de hulp van vele vrijwil-
ligers en de gulle medewerking van 
sponsoren. Na drie jaar gastvrijheid 
van Walraven in Mijdrecht vindt deze 
editie plaats bij de Willisstee in Wil-
nis. De KerstInn sluit de deuren weer 
rond 22.00 uur.

Visie
De visie van de KerstInn De Ron-
de Venen is dat je als gemeenschap 
op een zinvolle manier kerst vieren 
als je dat samen doet met mensen 
die wegens een gebrek aan talent, 
motivatie of middelen opzien tegen 
de feestdagen. Na vijf edities, is wel 
duidelijk dat er een breed draag-
vlak is voor dit initiatief. Onder de 
doelgroep wordt verstaan ieder-
een die opziet tegen de feestdagen. 
Het gaat dus primair niet alleen om 
armlastigen binnen onze gemeen-
te, maar om mensen die om ver-
schillende redenen kerst niet kun-
nen of willen vieren met familie en/
of vrienden. Er waren dit keer rond 
de 80 gasten in de KerstInn. 

Donatie
Met dit mooie gebaar deed Bar 
Adelhof een donatie. Bar Adel-
hof organiseert jaarlijks een kerst-
biljarttoernooi waarbij een collec-
te wordt gehouden voor een goed 
doel. 
Net als in 2015 was de KerstInn 
weer het goede doel en is er een 
royaal gevulde envelop overhan-
digd door Richard van Kolck en 
Henk de Vries van Bar Adelhof aan 
Arjen Schuil en Bob Bouwhuis van 
de KerstInn. Het geld gaat goed be-
steed worden door de gasten van 
de KerstInn op de eerste kerstdag 
extra te verwennen.

De overhandiging van de cheque

Het toernooi is gewonnen door Gerrie Ruimschoots 2 de Richard van Kolck  
3de Arie Engel en 4de Paul Schuurman.

Gezellig kerststukjes maken 
in wijkgebouw Present
Mijdrecht - Woensdag 20 decem-
ber was de laatste creamiddag van 
2017 bij wijkgebouw “Present” in 
Mijdrecht. Zoals elk jaar maken we 
in december een kerststuk. Ook de-
ze creamiddag werd weer goed be-
zocht. En iedereen ging met een 
mooi kerststuk naar huis. We zijn bij 
“Present” inmiddels ook gestart met 
een handwerkmiddag. Het wordt al 

gezellig druk, maar er kunnen zeker 
nog wat dames bij. Elke derde dins-
dag van de maand bent u van har-
te welkom vanaf 14.00 tot 16.00 uur. 
Het is wel de bedoeling dat u zelf 
een handwerkje meeneemt. Er is 
ook iemand aanwezig die kan hel-
pen. De koffie en thee staat klaar. 
Elke dinsdagmiddag  is er iets te be-
leven in het wijkgebouw. 

Feest maand bij de DRV 
Soos
De Ronde Venen - Op woensdag 
20 december kwamen bezoekers 
van de DRV senioren soos in de 
Willisstee voor het laatst in 2017 bij 
elkaar. Het jaar 2017 heeft zijn ups 
en downs gehad. Onder de “ups” 
hebben deelnemers genoten van 
een geslaagd dagje uit in septem-
ber met mooi weer, lekker gebak 
en een smakelijke diner. Ook was 
er een toename in het aantal vas-
te gasten. Dit is altijd welkom om-
dat de soos draait zonder sponsors 
en/of subsidie. Onder “downs” zijn 
er tijdens 2017 een aantal van on-
ze trouwe gasten helaas heen ge-
gaan, soms na een lange ziektebed 
maar ook heel plotseling. Wij wen-
sen familie en vrienden veel sterkte 
en kracht voor het verlies van hun 
dierbaren.

Feestmaand
December was een feestmaand 
bij de soos. Senior Soos Piet was 
de soos niet vergeten en had er-

voor gezorgd dat iedereen naar huis 
ging met een heerlijke chocolade 
letter. Hij had niet de juiste letters 
gebracht maar er was wel de keus 
uit hazelnoot, donker, melk en wit-
te chocolade, dus niets te klagen 
Piet! Als afsluiting op 20 december 
was er een feestelijke Kerst loterij. 
Bij betaling van de 2,50 euro entree 
kreeg iedere bezoeker een gratis lot. 
De prijzentafel verzorgd door Jenny 
en Greet stond vol met Kerst geïn-
spireerde prijzen. Meer dan de helft 
van de soos gangers ging met iets 
lekkers of decoratiefs naar huis. De 
DRV Soos is bestemd voor ieder-
een vanaf 55 jaar. Er is van alles te 
doen: bridge, klaverjassen, biljarten 
en rummikub. Entree kost 2,50 eu-
ro incl. een kopje thee/koffie en iets 
lekkers. De soos vindt plaats in de 
Willisstee te Wilnis op een woens-
dagmiddag tussen 13.30 en 16.45 
uur. Iedereen is welkom op de eer-
ste soos van 2018 op woensdag-
middag 3 januari.

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

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatiepro-
jecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te 
bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners omdat we geloven 
dat dit medeverantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uitvoering 
van onze projecten garandeert.

Zo, er zit alweer een jaar op. De 
clichés vliegen je om de oren: 
wat is het snel gegaan en wat 
hebben we een mooi jaar gehad. 
Maar het is ook echt snel ge-
gaan en we hebben er ook echt 
een mooi jaar van gemaakt. Vele 
mensen hebben ons gesteund 
met grote en kleine bedragen en 
wij hebben daardoor vele mooie 
projecten kunnen steunen. Zo-
als onze nieuwste aanwinst The 
Pearls of Africa, waar een extra 
klaslokaal kon worden gebouwd 
om de doorstroming van de kleu-
tertjes naar verder onderwijs te 
kunnen garanderen. Of de beval-
lingssets die we in Kenia bij het 
North Coast Medical Training col-
lege hebben gesponsord zodat 
studenten stage kunnen lopen 
in de lokale ziekenhuizen om de 
broodnodige praktijkervaring op 
te doen. In Tanzania, Nepal en 
Guatamala hebben we weer het 
schoolgeld voor een behoorlijk 
aantal leerlingen kunnen betalen 
zodat ook deze kinderen gega-
randeerd zijn van goed onderwijs 

het komende jaar. Wij willen onze 
hartelijke dank uitspreken voor 
alle bijdragen die we hebben ge-
kregen. Aan iedereen die fondsen 
heeft geworven voor ons willen 
wij zeggen: uw werk is belangrijk 
en geeft de kinderen kans op een  
betere toekomst. Ook volgend jaar 
blijven we de scholen en educa-
tieprojecten steunen. Bijvoorbeeld 
het Little Doctors programma in 
Nepal. Hierin leren de kinderen 
om te gaan met sociale hygiene 
en dit niet alleen op school toe te 
passen maar ook aan hun familie 
te leren. Wilt u op de valreep van 
dit jaar onze stichting nog steu-
nen, dan kan dat natuurlijk. Wel-
licht bent u nog op zoek naar een 
leuke Nieuwjaarswens voor uw 
naasten of zakenrelaties? Koop 
dan onze Kanskaart. Op www.
sosderondevenen.nl staat precies 
hoe dat moet. Namens het be-
stuur van onze stichting wens ik 
u en de projecten die we steunen 
het allerbeste voor 2018!

Rieneke Wabbijn

Gelukkig Nieuwjaar met 
Nieuwe kansen!

GEEN KRANT?
0297-581698
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Ontsluiting van Maricken
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Precarioheffing

Precariorechten

Hierbij wil ik graag mijn boos-
heid uiten over de precario 
belasting. Wij hebben in het 
verleden grond moeten afstaan 
aan de gemeente wegens de 
ruilverkaveling. Daar wij kleine 
grondbezitters zijn heb je daar 
geen inspraak in. De helft van de 
sloten en een deel van de weg 
vielen af. Toen het nog eigendom 
was hebben wij nooit geld gehad 
voor de leidingen in onze grond, 
ook geen tolheffing of andere in-
komsten. Nu gaat de gemeente 

ineens belasting heffen om al 
het geknoei met mislukte plan-
nen te betalen voor de afritten 
die er niet komen. Eerste nemen 
ze je je grond af en nu moet je 
aan Vitens gaan betalen. Dat is 
twee keer nemen (ik noem het 
maar geen stelen, anders krijg 
ik nog een aanklacht wegens 
smaad aan mijn broek). Ik vind 
het een oneerlijke belasting bah..

Rinus en Wil Hoffmans
Vinkeveen

Het was aardig om te lezen dat 
bestuurders en raadsleden van 
de gemeente Ronde Venen ver-
ontwaardigd reageerden op de 
waarschuwings-brief van Vi-
tens. Echter, besluit dan niet in 
2015 om precario op leidingen 
te gaan heffen, dan hoef je ook 
niet te compenseren en hoef je 
al helemaal niet naar de rech-
ter. Heel vreemd is het gedrag, 
ook van de raadsleden, om iets 
waar vele nadelen aan zitten, en 
dat maar kort mag, toch te doen. 
Afspraken leggen ze naast zich 
neer omdat ze de macht den-
ken te hebben. Een zelfde soort 
precarioheffing, maar dan op 
bruggen en dammen probeerde 
het Waterschap AGV in de 90’er 
jaren. Toen ik als enige bezwaar 
maakte tot bij de belastingrech-
ter, is dat er voor heel Amstel, 
Gooi, Vecht en Amsterdam uit-
gegaan.… De verontwaardiging 
als blijkt dat een burger gelijk 
heeft is lachwekkend; dan zijn 
het net betrapte  kleine kinderen 
bij de gemeente en AGV.

Wegen
Eenzelfde gedrag ziet men bij het 
onderhoud van wegen in het bui-
tengebied. Afspraken uit het ver-
leden worden niet nagekomen. 
Men hernoemt een interlokale 
80 km weg gewoon tot erfont-
sluitingsweg en “vergeet”dan 
het afgesproken onderhoud. 
Kijk maar eens naar de Ter Aase 
Zuwe, waarvan de zijkanten bijna 
zijn verdwenen. In het verleden is 
een brede weg met asfalt en bre-
de puinstroken afgesproken. Het 
asfalt is smaller geworden, de 
puinstroken zijn soms tot sloot-
jes vol water omgetoverd. Zeg 
je daar wat over dan is men ver-
ontwaardigd. De verdediging be-
staat uit het wijzen naar de buur-
gemeente Stichtse Vecht, waar 
het (inderdaad) nog erger is, en 
daarmee is de kous af. Besturen 
is een moeilijk vak: begin er niet 
aan als je geen zin hebt om met 
kennis en kunde te werken!
 
Chris Kappers
Mijdrecht

Inwoners van De Ronde Venen wees gerust:

De zeventig euro van Vitens krijgt u 
terug van de gemeente!
Vervolg van de voorpagina.

2 jaar geleden heeft deze raad una-
niem besloten tot het instellen van 
een precarioverordening. Door deze 
verordening kon en kan de gemeen-
te precario in rekening brengen aan 
nutsbedrijven, in ons geval Stedin en 
Liander voor Gas en Electra, en Vi-
tens voor water. Voor deze tijd be-
taalde onze inwoners via Stedin 
reeds de precario van enkele tien-
tjes per jaar voor andere gemeentes 
echter niet voor de onze. Dit kostte 
onze inwoners gemiddeld in die ja-

ren circa 22 euro per jaar. Onrecht-
vaardig. Wel de lasten en niet het ge-
not van de baten! In het afgelopen 
jaar bedroeg deze post circa 30 eu-
ro per huishouden waarvan 95 cent 
veroorzaakt door onze eigen heffing. 
Dit jaar heeft op voorstel de coalitie 
de raad besloten om voor 2017 en 
2018 deze circa 30 euro terug te ge-
ven aan de inwoner gelijktijdig met 
aanslag gemeentelijke heffingen. De 
teruggave komt uit op 40 euro per 
huishouden en compenseert feite-
lijk 10 euro meer per jaar dan wat de 
huishoudens betaald hebben. 

Terugbetalen
Indien Vitens besluit om onze inwo-
ners daadwerkelijk te belasten met 
69,18 euro zal ook dit bedrag terug-
betaald dienen te worden door de 
gemeente aan onze inwoners. Voor-
uitlopend hierop zal de coalitie met 
een initiatiefraadsvoorstel hiervoor 
komen”, aldus Bultena namens de 
coalitie. De overige fracties waren 
het in grote lijnen weleens met dit 
idee. Ze hadden allemaal felle kri-
tiek op Vitens en over de manier 
waarop zij deze brief, zonder enig 
overleg, naar alle bewoners had-

den gestuurd. “Het is een ingewik-
keld geheel”, aldus wethouder Al-
berta Schuurs ( VVD). “We begrij-
pen dit ook niet van Vitens. Maar 
hier is dan ook het laatste woord 
nog niet over gezegd. De concept-
brief ligt al klaar”. 

Kortom: 11 januari wordt er een 
voorstel besproken in de commis-
sie waarin wordt vastgelegd dat de 
bewoners het geld terugkrijgen van 
de gemeente en eind januari zal de 
raad het bekrachtigen. Dus laat dui-
delijk zijn: geen extra kosten.

De Zwart Dranken en Chocolaterie
Wilnis/Vinkeveen - Bij een van de 
speciaalzaken van De Zwart in dran-
ken en sinds kort ook chocolate-
rie (i.p.v. delicatessen!) binnenstap-
pen betekent dat je steeds weer een 
verrassing ondergaat wat betreft 
het productaanbod en de presen-
tatie. Na de viering van het 5-jarig 
bestaan in juni dit jaar is er al weer 
het nodige veranderd. In positieve 
zin wel te verstaan. Nu nog steeds 
in de Kerst- en Oud & Nieuw sfeer, 
maar kort daarvóór had de winkel in 
winkelcentrum Zuiderwaard in Vin-
keveen een update ondergaan met 
een uitbreiding van de wand met de 
meest mooie en bijzondere whisk(e)
ys. Daarnaast is er een proeftafel 
gekomen waar liefhebbers hun fa-
voriete dranken eerst kunnen proe-
ven alvorens tot aankoop over te 
gaan. “Verder hebben we de win-
kel wat anders ingericht en het aan-
bod aan wijnen uitgebreid met een 
aantal mooie en verrassend goe-
de wijnen. Maar er is ook een reeks 
heerlijke likeuren bijgekomen en 
voor Oud en Nieuw hebben we een 
prachtig assortiment champagnes 
voor elk budget. In onze vestiging 
in Wilnis hebben we dit aanbod na-
tuurlijk ook. Wij hebben de afgelo-
pen paar weken onze klanten goed 
kunnen adviseren bij de keuze van 
hun wijn voor het kerstdiner. Daar-
naast hebben we een lid van ons 
verkoopteam, David, die bijna alles 
van whisky weet. Hij kan er heel wat 
over vertellen en de klant goed van 
advies dienen. Dus zijn ook liefheb-

bers van deze dranken bij ons aan 
het goede adres. In onze winkel aan 
de Herenweg in Wilnis wordt het 
aantal speciaalbieren stelselmatig 
uitgebreid. Daaronder ook streek-
bieren van diverse lokale brouwe-
rijen,” vertelt Edwin de Zwart die 
samen met zijn vrouw Raquel en 
het team van gemotiveerde mede-
werkers een prachtig aanbod aan 
dranken en andere heerlijkheden 
voor hun brede klantenkring in pet-
to heeft. Edwin merkt op dat er in 
Wilnis ruime parkeergelegenheid 
voor de deur is in tegenstelling tot 
Mijdrecht waar het op het Haits-
maplein vaak een drama is om een 
plekje te vinden. Ook bij winkelcen-
trum Zuiderwaard kan men over 
het algemeen redelijk goed parke-
ren. Edwin: “We hebben een goed 
jaar gedraaid met de kerstpakket-
ten en relatiegeschenken. Dat is 
nu een beetje over maar wie dat wil 
kan daarvoor nog steeds bij ons te-
recht. Elk jaar vernieuwen we het 
aanbod waarbij onze klanten toon-
aangevend zijn wat die willen. Vari-
erend van grote tot kleine pakketten 
voor bedrijven en particulieren. Met 
een algemeen karakter of helemaal 
op de persoon gericht. Behalve uit 
de regio hebben we hiervoor klan-
ten uit heel Nederland.”

Delicatessen nu chocolaterie
Maar er is meer, want ook de de-
licatessenwinkel heeft kortgeleden 
een gedaanteverwisseling onder-
gaan. “In het aanbod van delicates-

sen was er teveel concurrentie. Ook 
bij de supermarkt kan je tegenwoor-
dig delicatessen kopen. Daar zijn 
we dus vanaf gestapt. De bedoeling 
is toch enigszins exclusief te zijn in 
ons aanbod omdat we ons daarin 
willen onderscheiden. We hebben 
nog een klein assortiment achter de 
hand voor als er vraag naar is, maar 
het is nu overwegend chocola, waar 
veel van onze klanten erg enthou-
siast over zijn,” laat Raquel weten. 
“Behalve het aanbod van Martinez 
hebben we nu ook handgemaakte 
bonbons van De Truffel uit Woerden 
in het assortiment. En niet te verge-
ten de bikkels, ronde chocoladebal-
len die je bij de koffie kunt serve-

ren en voor heerlijke smaken in de 
mond zorgen. Die zijn er gewild en 
niet aan te slepen. Al doende heb-
ben we ook het interieur aangepast 
met nieuwe toonbanken en vitrines 
en aansprekende kleuren.” Kort-
om, reden genoeg om (weer) eens 
bij De Zwart binnen te stappen om 
voor Oud & Nieuw nog wat heerlijk-
heden in huis te halen teneinde het 
oude jaar passend uit te luiden en 
het nieuwe sprankelend te begin-
nen! De Zwart Dranken en Choco-
laterie, Herenweg 35, 3648CA Wil-
nis. Tel. 0297-281242. Winkelcen-
trum Zuiderwaard, Plevierenlaan 15, 
3645GN Vinkeveen. 0297-263246. 
Internet: www.dezwartdranken.nl.

Atlantis 2 sluit laatste 
wedstrijd af met winst
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag speelde Atlantis 2, gespon-
sord door de Rabobank, de laatste 
wedstrijd van dit jaar. Er werd dit 
keer afgereisd naar Hillegom waar 
SDO 2 het team stond op te wach-
ten. SDO stond onderaan de rang-
lijst en Atlantis had de overwinning 
nodig om aansluiting te houden bij 
de top. Al was het tegen de nummer 
laatst, er mocht geen sprake zijn 
van onderschatting. Gewoon het ei-
gen spel spelen, snel neerzetten en 
afschieten was het motto van deze 
wedstrijd. Er werd ruim gewonnen 
met 8-18. 
Zoals altijd was het team een uur 
van tevoren aanwezig in de sport-
hal. Er was geen wedstrijd aan de 
gang maar een verjaardagspartij-
tje met een potje bubbel voetbal en 
lasergamen. Dit was niet de idea-
le voorbereiding. Onder een gezel-
lig kerst muziekje in de kleedkamer 
werd het team door coach Mark Go-
verse op scherp gezet. Vijf minuten 
voor aanvang van de wedstrijd was 
het verjaardagspartijtje afgelopen 
en kon Atlantis snel gaan inschie-
ten.
Atlantis liet zien geen last te hebben 
gehad van de slechte voorberei-
ding. Binnen drie minuten stond  het 
team dan ook voor met 0-2. SDO 
gaf hier antwoord op door de stand 

snel weer gelijk te trekken. Dit was 
dan ook de laatste keer dat SDO in 
de beurt kwam van Atlantis. Atlan-
tis kwam steeds meer in het spel en 
maakte de kansen af. Met een rui-
me voorsprong van 4-10 werd er 
dan ook gerust.

Kritisch
Ook al stond Atlantis ruim voor en 
het zag er naar uit dat Atlantis de 
wedstrijd zou gaan winnen, er kwa-
men vanuit de coach toch wat kriti-
sche punten voor de tweede helft. 
Met wat meer puntjes op de i kon 
SDO helemaal weg gespeeld wor-
den. Het advies werd ook gelijk op-
gevolgd door in de eerste aanval 
een afstandsschot te scoren. Atlan-
tis bleef door korfballen en er wer-
den veel kansen gecreëerd. Helaas 
werden niet alle kansen afgerond. 
SDO had niets meer in te brengen 
en Atlantis liep verder uit met een 
verschil van 10 doelpunten. Met een 
stand van 8-18 op scorebord floot 
de scheidsrechter af. Ook al werd 
er ruim gewonnen, er had nog wel 
meer in gezeten. Maar winst is winst 
en de 2 punten zijn in the pocket. 
Zaterdag 6 januari speelt Atlantis 
thuis in sporthal de Phoenix tegen 
EKVA 4 om 14.10 uur. EKVA staat 
met 1 punt boven Atlantis. Dit wordt 
dus een belangrijke wedstrijd. 

Kerstdrive in het Recht-
huis voor ABC-bridgers
Regio - Donderdag 21 december 
was er voor de leden van de Amstel 
Bridgeclub een gezellige Kerstdrive 
met lunch. Na een welkomstwoord-
je door de voorzitter en een korte 
uitleg van de spelleider, gingen de 
bridgers van start. 
Met 20 paren in twee lijnen (rood en 
groen) werd een persoonlijke wed-
strijd gehouden met een heel ande-
re puntentelling als gebruikelijk. Na 
een zelf getrokken aas, heer, boer, 
vrouw of 10 in een bepaalde kleur, 
moest iedereen individueel zijn 
plaats aan een tafel zoeken. Wel-
ke partner je kreeg bleef steeds een 
verrassing en ook welke tegenstan-
ders je had wist je niet van tevoren. 
Snel met de “gekregen” partner de 
biedafspraken doornemen dus, wat 
een gekwebbel gaf van jewelste, de 
kaarten geschut en spelen maar. 
Een scorelijst lag op tafel en hoor-
de bij de punten van je gespeelde 
contract. Kon je een manche of slem 
spelen, dan was je verzekerd van 
een hoge score wanneer je tenmin-
ste niet down ging. Echter bij een 
laag contract scheelde het punten-
aantal weinig met de tegenspelers.
Na vijf ronden te gaan lag het pun-
tenaantal per bridger rond de 1000 
punten. Wie zal eerste zijn dit keer?

Lunch
Maar eerst heerlijk lunchen voor-
dat de prijsuitreiking plaats vindt. 
Ook onze barman Henk schoof hier 
gezellig bij aan. Een uitstekend lo-
pend buffet stond klaar. De sfeer 
was prima en Joop bedankte tussen 
de hapjes door het bestuur voor al 
het werk van het afgelopen jaar. Hij 
kondigde gelijk de verandering aan 
in het bestuur, waarin Els het voor-
zitterschap over gaat nemen van 
Wies. Wies zal de plaats van Lucas 
langzaam overnemen als spelleider.
Aan alles komt een eind, dus ook 
aan deze gezelligheid. Wies reikte 
de 12 prijzen uit.
Ook dit waren prikprijzen, zodat ie-
dereen de kans had gekregen iets 
lekkers te winnen. 
De 1e prijs was voor Greetje met 
1085 punten, gevolgd door Phini 
met 1044 punten en Aja die er 1003  
had. Daar tussenin waren meer sco-
res en daarna nog meer prijzen na-
tuurlijk, maar na 12 prijzen te heb-
ben weggegeven was de prijzenta-
fel leeg.
Wies wenste alle bridgers een ge-
zond 2018 en Els succes met het 
overnemen van het voorzittersstok-
je. Tot 4 januari weer in het Buurt-
nest. 

Feestelijke Kerstdrive bij 
de BVU
Uithoorn – Vorige week werd met 
30 paren de feestelijke bridge-
drive van Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) gespeeld in de barzaal 
van sporthal De Scheg. De prach-
tige prijzentafel was verzorgd door 
Ellen Hengeveld & Yvonne Splinter 
de heerlijke hapjes door de zusters 
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhuizen.
In deze top integraal wedstrijd werd  
verrassend op de 1”plaats beslag 
gelegd door Henk v/d Schinkel & 
Fons Roelofsma met 68,11% de 2” 
plaats was voor Greet & Henk Stol-
wijk met 65,62% op de 3”plaats ein-
digde Tiny Rijpkema & Ploon Roe-
lofsma met 64.57%.     

Het is de BVU er veel aan gelegen 
om zoveel mogelijk instroom te krij-
gen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgeles-
sen.
Bent u een beginnend bridgepaar 
(of thuisbridgers) dat ook het ver-
enigingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven om 
geheel vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen op de maandagavond 
en de sfeer te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u contact 
opnemen met Hans Wagenvoort tel. 
06 53 368 948 of via de mail: wa-
genvoorthans@gmail.com.

Fiene Meulemans wint 
clubkampioenschap
De Ronde Venen - Bij de Maria-
hoeve in Mijdrecht worden er ge-
durende het jaar diverse dressuur- 
en springwedstrijden gehouden. De 
ruiters die mee doen met de com-
petitie kunnen ook automatisch 
meestrijden voor het clubkampi-
oenschap. De laatste maanden is 
er door de ruiters dan ook flink ge-
traind en geoefend voor de wedstrij-
den en voor het kampioenschap.
Onder de bezielende leiding van 
Ruby zijn de paarden en de ruiters 
dan ook flink getraind. Gezien de 
tussenstanden zou het dan ook flink 
spannend worden op 17 december 
tussen de koplopers. Voor enkele 
ruiters was het dan ook een beet-
je een teleurstelling dat er enkele 
paarden geblesseerd waren. Hier-
door moest de startlijst op het laat-
ste moment nog aangepast worden 
door de leiding van de Mariahoe-
ve. Helaas was ook de lieveling van 
de club,  Chester (de  “opa”) van de 
club uit de running. 

Pittig
Dit pittige paardje is inmiddels 34 
jaar oud en deed nog altijd leuk 
mee. Vlak voor de start van de wed-
strijd zijn de paarden en de ruiters 
opgedoft en treft iedereen de laat-

ste voorbereiden. Tijdens de wed-
strijden worden de ruiters door een 
professionele jury op hun kunnen 
beoordeelt, lopen ze bijvoorbeeld 
een mooie volte (rondje) of rijden 
ze wel op het goede been. Na af-
loop van de wedstrijden heeft de ju-
ry en de wedstrijdleiding alle pun-
ten opgeteld en daaruit is gebleken 
dat het talentje Fiene Meulemans (7 
jaar) met 1 puntje verschil gewon-
nen heeft van de andere tegenstan-
ders. In totaal had deze jonge veel 
belovende ruiter over het gehele 
jaar de meeste punten behaald en 
mocht na afloop de wisselbeker en 
een mooie prijs in ontvangst nemen.

Bridgevereniging 
Mijdrecht
Mijdrecht - Deze middag 21 
december 2017, stond in het te-
ken van de Kerstbridgedrive met 
voorgesorteerde spellen.
Het waren mooie, maar moeilij-
ke spellen waar menigeen down 
ging, gewild of ongewild.
Een aantal deelnemers vonden 
de juiste biedingen en zetten 
daarmee de andere deelnemers 
op achterstand.
De percentage in de uitslagen 
zijn hier een weerspiegeling van. 
De traditie is dat er een mooie 
prijzentafel is, waaruit door de 

winnaars en anderen gekozen 
kon worden.

De uitslag is:
A-lijn: 1. Jan Bunnik & Corry 
Twaalfhoven 66,81%, 2. Gerda 
van Duren & Tiny Zwebe 61,39%  
en3. Riet & Gerard van der Meer 
59,44%. B-Lijn: 1. Gerda & Jan 
Elenbaas 59,31%, 2. Cok verlaan 
& Ria Verlaan 58,19% en 3. Gerda 
Borburg & Ria Bon 57,64%. 
Nu even rust met de feestdagen 
en dan weer aan de bak na de 
Kerst.
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Kerkplein bij Janskerk dupe 
van uitbreiding Boni?

PKN-leden willen dat grond niet 
verkocht wordt voor uitbreiding

Mijdrecht - Het lijkt allemaal soepeltjes te 
gaan bij de renovatie en verbouwing van win-
kelcentrum De Lindeboom. In gesprekken die 
de redactie met de betrokken partijen vaak 
heeft en ook wat er in de wandelgangen gonst, 
ligt de renovatie op; schema. Er gaat begin vol-
gend jaar gewerkt worden aan de uitbreiding 
van supermarkt Boni en er komt een doorsteek 
tussen de begraafplaats naast de Janskerk en 
het gebouw waar eerder FDC in was geves-
tigd. Daar gaat een stuk vanaf om de doorsteek 
mogelijk te maken waardoor vanaf het Haits-
maplein er ‘zicht’ komt op het Kerkplein voor 
de Janskerk. Althans dat is het plan. Een in-
woner die de berichtgeving in deze krant over 
de renovatie van De Lindeboom nauwlettend 
volgt, gaf bij de redactie aan steeds een par-
tij te missen in de beschouwingen. En dat wa-
ren de leden van de kerkgemeenschap PKN die 
hun diensten in de Janskerk bijwonen. In het 
Kerkblad van september jl. zou een ingezon-
den brief zijn opgenomen waarin werd aange-
geven dat veel leden tegen de huidige bouw-
plannen van de Boni zijn en dat men tegen de 
verkoop van de grond van het Kerkplein is. De 
grond is eigendom van de kerkgemeente. Re-
den genoeg om dit eens na te gaan waarna de-
ze krant uiteindelijk de betreffende brief in be-
zit wist te krijgen. Onderaan de brief staat ook 
een aantal namen van de ondertekenaars. Le-
den van de kerkgemeenschap blijken er op te-
gen te zijn dat de grond voor dit doel wordt ver-
kocht en hebben dat inderdaad verwoord met 
een ingezonden brief in het Kerkblad. Daarin 
staat ook dat het kerkbestuur de grond ken-
nelijk toch wil verkopen ondanks de bezwaren 
van een zeer groot gedeelte van de leden. Bo-
vendien stelt men dat de kerk waarschijnlijk te-
kort wordt gedaan in de grondprijs. Geboden 
is 272 euro per vierkante meter, waar de grond 
volgens beëdigde taxateurs op die locatie tus-
sen de 650 en 1.000 euro waard is.

Opgeslokt
Waarom is men tegen? Mede vanwege de 
grondprijs, maar ook omdat het grootste ge-
deelte van het Kerkplein wordt opgeslokt door 
de uitbreiding van de Boni. Men maakt zich 
zorgen over de toegang naar de kerk en voor-
ziet problemen als er bijvoorbeeld een begrafe-
nisstoet of een trouwerij voor de ingang van de 
kerk moet komen. De Helmstraat is al erg krap 
bemeten en staat vol geparkeerde auto’s, ter-
wijl de Kerkstraat een nauwe steeg genoemd 
kan worden met een haakse hoek in de Dorps-
straat. Een beetje uitgebreide stoet kan er met 
auto’s straks niet meer komen. Daar komt bij 
dat de verkeersintensiteit vanaf Hofl and tot aan 
de Kerkvaart zal toenemen bij de realisatie van 
het nieuwe Molenhof en de supermarkt Hoog-
vliet. Op het Kerkplein zelf, of wat er nog van 
over is, vervallen alle parkeerplaatsen. Daar is 
geen plaats meer voor. Op het Haitsmaplein 
moeten er daarom ca. 30 extra parkeerplaat-
sen bij komen… Iedereen die naar de kerk wil 
of gaat moet zijn vervoermiddel daar parkeren. 
Daarnaast wordt overwogen om voor of naast 
gebouw Irene tevens een plek vrij te maken om 
fi etsen te stallen. Hoeveel ‘plein’ blijft er dan 
nog over? Voor kerkgangers die slecht ter been 
of anderszins beperkt in hun bewegingen zijn is 
dit geen doen, ook al omdat de ‘doorsteek’ van-
af het Haitsmaplein niet het aanzien krijgt zo-
als men is voorgehouden. De bedoeling is dat 
kerkgangers via die doorsteek naar de kerk en 
terug moeten lopen. Het is echter de vraag of 
dat lukt, gelet op de beperkte mogelijkheid om 
tijdens de zondagsopening van de winkels of 
bij andere activiteiten in de kerk, zoals een con-
cert op zaterdag, op het Haitsmaplein een au-
to te parkeren. Dat is nu al vaak bijna onmoge-
lijk. Een doorgang via De Lindeboom zelf naar 

de kerk zoals vroeger is niet mogelijk omdat er 
geen achteruitgang meer is.

Wel of niet verkopen?
Volgens de brief in het Kerkblad is er op 23 mei 
dit jaar tijdens een bijeenkomst van de kerkge-
meente door het kerkbestuur gesproken over 
de mogelijke verkoop van het Kerkplein. Er is 
toen door middel van een powerpoint presen-
tatie een uitvoerig plan gepresenteerd. Daar-
bij zijn zowel de eigenaar van het winkelcen-
trum, Hoorne Vastgoed, vertegenwoordigd door 
de architect, als de gemeente uitvoerig aan het 
woord geweest. Op 21 juni daarop is er binnen 
de kerkgemeente over gediscussieerd, waar-
bij veel leden hun zorg uitspraken over de ge-
toonde plannen. De belangrijkste vraag is ech-
ter nooit beantwoord of en met welke gemoti-
veerde redenen men de grond wel moet of wil 
gaan verkopen. Volgens de leden is het initiatief 
tot verkoop van de grond nooit uitgegaan van 
de kerk. Hoorne Vastgoed en ‘zijn klant’ super-
markt Boni willen graag uitbreiden. Zij hebben 
aangedrongen op de aankoop van de grond 
van de kerk.

Negatieve aspecten
De redactie achterhaalde enkele namen van 
leden die de brief mede hadden ondertekend 
en vroegen hen om nader commentaar. Onder 
andere Jan Steenbergen die wijst op de blau-
we omheining die momenteel op het Kerkplein 
rond de bouwplaats staat. “Dat staat bijna op 
de rand van de grond waarop bij verkoop daar-
van de achtermuur van de Boni komt te staan. 
Als je dat in ogenschouw neemt kan je consta-
teren dat er inderdaad weinig Kerkplein over-
blijft. Wij zijn net zoals de meeste kerkleden 
op zich niet tegen de renovatie van De Linde-
boom zelf. Maar zoals het er nu voorstaat met 
de grondverkoop en wat er dan gebeurt, zijn we 
dat wel. Dat komt mede door het kerkbestuur 
dat op dit gebied niets van zich laat horen. Ken-
nelijk wil men geen overleg met ons en dat ne-
men wij hen kwalijk, want we zien nu de nega-
tieve aspecten opdoemen die heel veel kerkle-
den niet willen. Tevens zijn wij van mening dat 
wij het winkelcentrum niet hoeven te facilite-
ren. Het is ook niet in het belang van de be-
woners, want aan de andere kant van de straat 
komt er nog een supermarkt bij, Hoogvliet,” al-
dus Steenbergen. Wat anders zou het volgens 
hem zijn geweest als het had gegaan om een 
zorgcentrum of een buurtcentrum ten algeme-
ne nutte. Wat beweegt het kerkbestuur om wil-
lens en wetens toch grond te gaan verkopen en 
ook nog eens tegen een prijs waarbij men zich-
zelf tekort doet? En waarom deze merkwaar-
dige keuze van uitbreiding naar achter en het 
Kerkplein toe. Om een doorsteek langs de be-
graafplaats mogelijk te maken? Die wordt toch 
niet zoals heel veel kerkleden dat graag willen 
zien want het wordt slechts een straatje waar 
vrachtwagencombinaties komen lossen en la-
den. “Zondag 24 december was het koopzon-
dag waarbij de winkels vanaf 10 uur open wa-
ren. Onder die omstandigheden loopt het par-
keerterrein al snel vol. Dat gaat in de toekomst 
elke zondag worden. Dan worden er ook kerk-
diensten gehouden. De kerkgangers moeten 
dan ook hun auto kwijt op het Haitsmaplein. 
Voorts worden de winkels bevoorraad. Dat ge-
beurt dan in het gangetje naast de begraaf-
plaats. Gegarandeerd dat dit alles overlast gaat 
geven voor de kerkgang en dat willen we niet,” 
vult Wim den Ouden aan.

Voldongen feit
Freek van Rossum onderschrijft de uitspra-
ken van Steenbergen met recente bouwteke-
ningen waarop inderdaad is te zien dat er bij-
na niets meer van het Kerkplein overblijft, maar 

er is meer. “Ons werd op 21 mei en 23 juni 
verteld dat de muurhoogte van de Boni-aan-
bouw ongeveer 4 meter zou worden. Uitein-
delijk blijkt het 4.85 meter te zijn. Verder zou 
er geen verdieping op komen. Nu blijkt dat er 
wel een mogelijkheid wordt geboden tot reali-
sering van een verdieping van ca 4 meter. Dat 
wordt een bouwwerk van in totaal bijna 9 meter 
hoog,” weet Van Rossum. “En dat ga je pal voor 
de kerktoren zetten! Terwijl de toenmalige ge-
meentearchitect nog heeft gewaarschuwd niet 
toe te staan het kerkplein te bebouwen, om-
dat de kerktoren vanuit esthetisch oogpunt niet 
opgesloten mag worden door lagere bouwwer-
ken!”
Verder komt er een doorsteek vanaf het Haits-
maplein naar het stukje overgebleven Kerkplein 
en die is 3.90 meter breed; een steegje dus. Pri-
mair bedoeld voor laden en lossen van vracht-
wagens Die moeten vanaf het Haitsmaplein 
achteruit dat steegje in rijden. Gegarandeerd 
dat er bij donker of mistig weer wel eens een 
foutje wordt gemaakt bij het insteken en dat 
men op het kerkhof belandt…. Vreemd is ook 
dat er dan vanaf de zijkant geladen en gelost 
moet worden bij de Boni. Niet via de achterkant 
van de vrachtwagen zoals gebruikelijk met een 
laad- en losklep?... Bij deze uitbreiding wordt 
ook de toegang tot het kerkhof bemoeilijkt bij 
een begrafenis. Daar komt bij dat het laden en 
lossen strak naast de begraafplaats plaatsvindt 
en daardoor de rust verstoort. Niet in de laat-
ste plaats ontbreekt het Kerkplein, of wat daar 
nog van over is, na de uitbreiding van de Bo-
ni aan allure. “Kortom, de kerk is ingesloten en 
biedt geen gastvrij onthaal meer voor de kerk-
gangers,” laat Freek niet zonder emotie weten. 
Waar op 23 mei dit jaar het verzoek van de le-
den aan het kerkbestuur was om snel te wor-
den geïnformeerd over het verloop van de re-
novatieplannen, werden de (eerste) bouwte-
keningen hen pas begin oktober aangereikt. 
In die tussentijd was en is er al weer veel ge-
beurd zonder dat men van te voren daarvan af-
wist. “Wij worden dus steeds voor een voldon-
gen feit geplaatst,” aldus Van Rossum.

Beduveld
Gerrit van der Helm vindt het jammer dat de le-
den van de kerkgemeenschap niet of in onvol-
doende mate gehoord of betrokken zijn bij de 
plannen. “Dan hadden we kunnen meedenken 
met bijvoorbeeld een plan B waarbij het voor-
malige pand van FDC erbij wordt betrokken. Ik 
ben het ook niet eens met de lage verkoopprijs 
mocht er sowieso grond verkocht worden. De 
gemeente heeft toegezegd dat op het moment 
van verkoop het bestemmingsplan zal worden 
gewijzigd en wordt er een bouwvergunning af-
gegeven. Dus wat is het dan geworden? Juist, 
bouwgrond en die is veel meer waard. Wij heb-
ben het gevoel dat we aan alle kanten bedu-
veld worden. Wat wij ook niet snappen is dat 
het kerkbestuur van onze kerk zegt te hande-
len in het belang van de kerkelijke gemeente 
en dan dit soort zaken doet! Daardoor ontstaat 
een confl ict binnen de kerkgemeenschap. Jam-
mer dat het zo gaat,” aldus Van der Helm die 
van mening is dat de zaak er gewoon ‘snea-
ky’ wordt doorgedrukt. Volgens ingewijden zijn 
er door het kerkbestuur nog geen handteke-
ningen gezet voor de verkoop van de grond 
en is er ook nog geen bouwvergunning afge-
geven. Of het kerkbestuur na kennisname van 
de zorgen van een groot aantal leden zich nog 
eens achter de oren zal krabben om het voor-
stel alsnog in beraad te houden, lijkt twijfelach-
tig. Degenen die hun kerk met het Kerkplein 
liefhebben en zich verweren tegen de huidi-
ge gang van zaken met in het vooruitzicht een 
Kerkplein(tje) zonder allure, hebben in elk ge-
val van zich laten horen.

Kerkstraat richting Kerkplein
Uitbreiding Boni slokt binnen de blauwe omheining veel plein op

Zicht vanaf het Kerkplein door de Kerkstraat naar de Dorpsstraat

De (altijd vol geparkeerde) Helmstraat met uitzicht op de Janskerk

Vanaf het kerkhof naar het Kerkplein

Maquette van het toekomstige Kerkplein zoals de zaken er nu voor 
staan. Links de Janskerk met daarachter de begraafplaats en de smalle 
doorsteek naar het Haitsmaplein. Het blok rechts is het winkelcentrum 
met de uitbreiding van de Boni en de verdieping erop. Onderaan de 
Kerkstraat tussen de bebouwing. Het halve cirkeltje voor de kerk wordt 
het Kerkplein
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Bridgevereniging 
Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 18 decem-
ber werd de traditionele kerstdrive 
gehouden met speciale spellen. Het 
was een leuk en gezellige avond vol 
met moeilijke opgaven voor de pa-
ren. Creativiteit werd gevraagd en 
soms beloond. Zoals gebruikelijk wa-
ren er weer mooie prijzen te verdie-
nen. De kampioenen van de avond 
zijn geworden: A-lijn: 1. Marja Hart-

man & Joop Koeman 65,93%, 2. Wim 
Slijkoord & Nico van der Zwaard en 
ook Janny & Gerard Telling 61,15%. 
B-Lijn: 1. Ans Bruggeman & Elly De-
genaars 59,68%, 2. Ineke Koek & El-
len van der Toorn 58,82% en 3. Alice 
Oosterling & Elly Siep 55,39% . Bent 
u geïnteresseerd neem dan contact 
op met het secretariaat email: secre-
tariaat.bvm@gmail.com.

Atlantis A1 wint niet van 
Sporting West A1
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag moest de door Van Walra-
ven gesponsorde ploeg aantreden 
tegen Sporting West A1 in Amster-
dam. Op papier en op basis van de 
verwachtingen zou het een gelijk 
opgaande wedstrijd worden. Niets 
was minder waar, maar helaas wist 
Atlantis niet aan het langste eind 

te trekken. Atlantis had wederom 
moeite om te scoren in de eerste 
helft. Er werden veel aanvallen ge-
creëerd, maar de kansen werden 
niet verzilverd. Deels had het ook te 
maken met pech. Doordat Atlantis 
niet scoorde wist Sporting West uit 
te lopen naar een 4-0 voorsprong. 
Gelukkig pakte Atlantis de draad la-
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Elk jaar kijken we uit naar een 
mooie zomer of een winter met 
schaatsijs. Hoe was dat ook al weer 
het afgelopen jaar? Wat waren de 
meest spectaculaire weerverschijn-
selen in De Ronde Venen in 2017?

De meteorologische 
seizoenen
In de meteorologie laat men de 
nieuwe seizoenen altijd op de eer-
ste van een maand vallen en niet 
gelijktijdig met de astronomische 
seizoenen. Voor de meteoroloog 
begint de lente op 1 maart, de zo-
mer op 1 juni, de herfst op 1 sep-
tember en de winter op 1 decem-
ber. De metingen zijn gemakkelij-
ker te doen en te vergelijken wan-
neer de seizoenen altijd op precies 
dezelfde dag en tijd beginnen. Van-
daar dat we ons jaaroverzicht star-
ten op 1 december 2016.

Winter 2016/2017
De winter van 2016/2017 leverde 
weliswaar meer winterse verschijn-
selen op dan zijn drie voorgangers, 
maar ook dat mag nauwelijks naam 
hebben, want met in Mijdrecht een 
gemiddelde maximum temperatuur 
van 6,3 graden en een gemiddel-
de minimum temperatuur van 2,2 
graden was de winter als geheel in 

onze regio 0,5 à 1 graad te zacht. 
De uiterste waarden in Mijdrecht 
bedroegen 13,4 graden op 15 fe-
bruari en -5,2 graden op 22 janu-
ari. Dat laatste cijfer geeft wel aan 
dat ondanks de 33 vorstnachten 
in deze winter het vriezen eigenlijk 
niets voorstelde. IJsdagen, waar-
bij we verstaan dagen, waarop de 
temperatuur het hele etmaal on-
der nul blijft, telden we er vijf. Even-
eens vijf sneeuwdagen, een storm-
dag en een onweersdag. Op 5 de-
cember moet Sint het wel koud ge-
had hebben, immers het vroor die 
nacht 4 graden. De Kerst was zacht. 
Tegen het einde van de maand 
steeg de luchtdruk tot ruim 1045 
hPc. Met zo'n uitzonderlijk hoge-
druk zou je mooi weer verwach-
ten. Echter, zoals vaker in het kou-
de jaargetijde voorkomt, verzamel-
de zich in een dunne koude grond-
laag zoveel vocht dat er mist ont-
stond, die vijf dagen lang, tot na 
Nieuwjaar, bleef hangen en het erg 
kil maakte. De temperaturen bewo-
gen zich rond het vriespunt en de 
relatieve vochtigheid bedroeg al die 
tijd 100%. Januari was drie graden 
kouder dan december en daarmee 
de koudste louwmaand sinds 2010. 
Na eerst een winters speldenprikje 
op de 6e met -5,1 graad, kwam er 

Jaaroverzicht 2017
van het weer in De Ronde Venen

vanaf de 15e een langduriger (lich-
te)vorstperiode voor, die tot de 28e 
duurde. Niet onvermeld mag blij-
ven de dikke laag ruige rijp die zich 
in de nacht en ochtend van de 18e 
op gras, struiken en bomen had af-
gezet en de polders in een prachtig 
wit landschap had omgetoverd. De 
gehele dag konden wij daarvan ge-
nieten, aangezien het bleef vriezen. 
Februari had vrijwel dezelfde ge-
middelde temperatuur als decem-
ber. De maand begon zacht, maar 
toonde van 8 tot en met 12 winter-
se trekjes; op de 12e had zich een 
sneeuwdek gevormd van 6 cm, na 
vier achtereenvolgende sneeuwda-
gen, al heel wat voor een Hollandse 
winter. Maar lang bleef de sneeuw 
niet liggen. Dankzij de veelvuldi-
ge hogedruk in december, die met 
gemiddeld 1028,6 hPc (afwijking 
+ 14 hectopascal) in Mijdrecht re-
cord hoog uitviel, is de bijdrage van 
deze maand aan de winterneerslag 
slechts 19 mm geweest. Januari 
had met 64 mm de normale som en 
februari was met 77 mm duidelijk te 
nat (+ 30mm). Totale winterneer-
slag: 160 mm (normaal 180 mm).

Lente 2017
De lente paste perfect in de opwar-
mingstrend. Maart en mei waren 
zeer zacht, april eerst prima, daarna 
kouder. Er viel dit voorjaar minder 
regen in onze regio dan normaal: 
124 mm (-25 mm). Alle afzonderlij-
ke maanden waren te droog. Maart 
zat het dichtst tegen het gemiddel-
de aan: 58 mm,
april en mei deden nauwelijks voor 
elkaar onder: respectievelijk 31 mm 
en 36 mm. Met een gemiddelde mi-
nimum temperatuur van 7,2 graden 
en een maximum temperatuur van 
15,9 graden in Mijdrecht was de 
lente bijna 2 graden te warm. Maart 
deed wat betreft temperatuur nau-
welijks onder voor april. De start 
van maart verliep wisselvallig met 
in de eerste decade bijna 40 mm 
regen en een paar keer grondvorst. 
Daarna domineerde hogedruk. De 
laatste dagen van de maand was 
de wind naar het zuiden gedraaid 
en liepen de temperaturen fl ink op. 
Op drie dagen wist het kwik tot bo-
ven de 20 graden grens te komen; 
het werd 21 à 22 graden. Normaal 
gesproken komen zulke warme da-
gen in maart nog niet voor. April 
presteerde het om nog één warme 
dag binnen te halen, namelijk de 
9e met 21,3 graden. Na halverwe-
ge de maand moesten we genoe-
gen nemen met op bijna tien da-
gen een schamele 10 à 12 graden. 
Daaronder vielen de Paasdagen en 
Koningsdag. Op de 20e werd een 
minimum temperatuur afgelezen 
van 0,0 graden, de laagste van de 
drie lentemaanden. De koelte van 

april werd in mei nog even voort-
gezet, alhoewel de overdag tempe-
raturen wat omhoog gingen. Daar-
entegen ook nog een paar koude 
nachten met vier graden. De twee-
de helft van de maand verliep zo-
mers, dankzij een paar hogedruk-
gebieden. Vanaf de 14e alle dagen 
meer dan 20 graden, daarvan waren 
er 7 zomers (25 graden en meer) en 
2 tropisch (30 graden en meer). De 
warmste dag van de lente was 27 
mei; op deze dag werd 32,4 gra-
den op de thermometer afgelezen. 
Voor mei betekende het net geen 
nieuw warmterecord. Dat blijft voor 
Mijdrecht staan op 32,8 graden, 
waargenomen op 12 mei 1998.

Zomer 2017 
Wie een zomervakantie had geboekt 
in eigen land in juni zat helemaal 
goed, zij die op vakantie gingen in 
juli hadden pech en augustus was 
ook niet zo geweldig. Al met al was 
de zomer van 2017 in onze regio 
iets aan de warme kant en nat. Juni 
was de op een na warmste zomer-
maand in De Ronde Venen sinds de 
metingen hier begonnen, 35 jaar 
geleden. De gemiddelde overdag 
temperatuur bedroeg 23,7 graden, 
en de nacht temperatuur 14,6 gra-
den. Daarmee scoorde ze iets min-
der dan juni 2003. De eerste decade 
(tien dagen) werd gekenmerkt door 
wisselvallig weer met op de 6e veel 
wind en op de 9e fl inke buien en 22 
mm neerslag. Daarna was het tot 
en met de 21e geheel droog weer. 
Op 19 juni konden we al, naar later 
bleek, de hoogste temperatuur van 
de zomer noteren: 33,0 graden werd 
het. Naar het einde van de maand 
toe werd het wat wisselvalliger. Juli 
had een normale temperatuur. Deze 
was exact dezelfde als juni. Wat op-
viel in de hooimaand was het gro-
te aantal zware buien in onze regio. 
Deze waren over de hele maand 
gespreid. Op niet minder dan 7 da-
gen viel er meer dan 10 millimeter. 
Normaal komt zo'n hoeveelheid op 
2 dagen in deze maand naar bene-
den. Op 12 juli viel in Mijdrecht 38 
mm en op 30 juli 32 mm. Heel wat 
openluchtactiviteiten en sporteve-
nementen hadden hieronder te lij-
den. De vakantie of een dagje uit 
viel soms letterlijk in het water. De 
totale neerslagsom bedroeg 174 
mm. Daarmee was juli drie keer zo 
nat als juni. Ondanks de nattigheid 
was juli beslist niet koud; we telden 
29 dagen waarop het kwik overdag 
20 graden en meer bedroeg, zoge-
heten warme dagen. Augustus was 
vrij normaal wat betreft de tempe-
ratuur en neerslag. Alle overdag 
temperaturen kwamen deze maand 
(net) boven de twintig graden uit. 
Normaal heeft de Oogstmaand 22 
warme dagen. Noch juli, noch au-

ter in de eerste helft weer op. Dit 
was helaas nog onvoldoende om de 
achterstand om te buigen naar een 
voorsprong. Ruststand: 9-6 voor de 
ploeg uit Amsterdam. 

In de tweede helft moest het aan-
vallend beter. Het tempo lag te laag 
en men was niet op tijd op de juis-
te plek. De aansluiting moet echt 
beter bij Atlantis. Daarbij is het van 
belang dat Atlantis het vertrouwen 
houdt dat de ballen er vanzelf in 
vliegen, zolang je er in gelooft en 
het tempo hoog houdt.

Achterstand
De strijd en de wil om de achterstand 
om te buigen was zichtbaar. Maar 
het wilde helaas niet lukken. Zowel 
Sporting West als Atlantis stond goed 
te verdedigen. Dit maakte het lastig 
om de juiste kans te vinden. Wan-
neer Atlantis een gaatje had gevon-
den, werden de kansen wederom on-
voldoende verzilverd. Het goede ver-
dedigen was terug te zien in het aan-
tal doelpunten dat er werd gescoord. 
De tweede helft kende een stand van 
3-2 voor Sporting West. In totaal ver-
liest Atlantis de wedstrijd met 12-8.

gustus wist een tropische dag op 
te leveren. De eerste twee deca-
den verliepen wisselvallig, zonder 
extreme regenhoeveelheden op te 
leveren. De periode 22 tot en met 
29 augustus verliep droog met een 
aantal zomerse dagen. Op de 30e 
was het weer gedaan met het aan-
gename weer. Met 20 mm op de 
voorlaatste zomerdag was het kled-
dernat. Toen waren we misschien 
al weer vergeten dat de zomer van 
2017 ons 26 zomerse dagen van 25 
graden en meer had opgeleverd te-
gen normaal 18. 

Herfst 2017
Het laatste seizoen, de herfst, was 
zacht en nat. In september viel bui-
tengewoon veel regen en novem-
ber had slechts twee geheel droge 
dagen. Oktober stak wat betreft de 
temperatuur, er met kop en schou-
ders bovenuit. De herfstmaand be-
gon overigens verdienstelijk met in 
de eerste week zo goed als droog 
met temperaturen van 20 tot 23 
graden. Vanaf de 8e brak er een 
zeer natte periode aan die tot en 
met de 16e duurde. In negen dagen 
tijd viel in Mijdrecht 150 mm regen. 
Dat was al bijna twee keer zoveel 
als normaal. De uiteindelijke neer-
slagsom voor de maand zou uitko-
men op 177 mm. September wordt 
in de volksmond wel de mei van de 
herfst genoemd, vanwege de mooie 
dagen die deze herfstmaand nog 
rijk kan zijn met zelfs temperatu-
ren boven de 25 graden, zoals vorig 
jaar. Dit jaar was daar geen spra-
ke van. Er werd zelfs een dag kou-
de record geboekt, dat was op de 
16e met een overdag temperatuur 
van slechts 13,4 graden. De tweede 
helft van de maand werd het door 
hogedrukinvloed tijdelijk wat beter, 
maar de laatste dagen verliepen al-
weer wisselvallig. Met oktober 1995 
en 2005 behoorde de wijnmaand 
2017 tot de warmste die in de laat-
ste 35 jaar in De Ronde Venen is 
voorgekomen; de temperatuuraf-
wijking van normaal bedroeg plus 
drie graden. De maand ging zeer 
wisselvallig van start; de eerste 
tien dagen brachten al 52 mm re-
genwater bij normale temperaturen 
voor de tijd van het jaar. Op de 5e 
waaide het stevig. Vanaf 10 oktober 
werd een hogedrukgebied boven 
het Europese continent bepalend 
voor het weer. Met een zuidelij-
ke stroming werd zeer zachte lucht 
aangevoerd. Met regelmatig veel 
zon was het eerder nazomer dan 
herfst. Van 14 tot en met 16 oktober 
liep de temperatuur in Mijdrecht op 
tot boven de 20 graden; op 16 ok-
tober werd het nog bijna zomers 
warm met een maximum tempera-
tuur van 24,8 graden. De volgende 
dag was het met 15,2 graden bij-

na tien graden frisser. Dat had ten 
dele te maken met bosbranden op 
het Iberisch schiereiland. De rook 
van deze branden werd met de zui-
denwind naar ons land gevoerd en 
versluierde grotendeels de zon. Op 
20 oktober kwam er een einde aan 
het zeer zachte weer. Het novem-
berweer was meestal zacht en ver-
liep zonder vorst in de weerhut. Wel 
vroor het in twee nachten aan de 
grond. De luchtdrukverdeling zorg-
de voor een wisselvallig weertype. 
Vrijwel elke dag viel er wel regen. 
Deze maand had slechts twee ge-
heel droge dagen te bieden. De to-
tale neerslagsom benaderde de 100 
mm, waardoor de herfst dit jaar in 
De Ronde Venen met 357 mm het 
natste seizoen werd van het meteo-
rologische jaar 2016/2017. Over een 
periode van 35 jaar was alleen de 
herfst van 1998 in onze contreien 
(veel) natter met 422 mm.

Sterk verlangen naar 
die ouderwetse winters
Noordwest-Europa zuchtte van-
af het midden van de 16e tot hal-
verwege de 19e eeuw onder de 
"Kleine IJstijd", een periode waar-
in naast extreem strenge ook zeer 
zachte winters voorkwamen en 
ernstige droogte werd afgewisseld 
door grote wateroverlast. Tijdens 
de Gouden Eeuw vroren zelfs ri-
vieren langdurig dicht, een periode 
van drie tot vier weken vond men 
normaal. Het dagelijkse leven in ex-
treme koude was verre van makke-
lijk. Toch konden onze verre voor-
ouders met volle teugen genieten 
van allerlei vormen van ijsvermaak. 
Het dieptepunt van de Kleine IJstijd 
was kort voor 1600. De winter van 
1586 - 1587 duurde van decem-
ber tot en met september. Overal in 
West- en Midden-Europa werd het 
in de tweede helft van de 16e eeuw 
kouder, met meer sneeuw en ijs in 
de winter en vanaf 1530 ook koele-
re zomers compleet met storm en 
stormvloeden. Thans zijn de rollen 
omgedraaid en neemt de tempera-
tuur - mede door toedoen van de 
mens - angstaanjagend snel toe 
op aarde. Zeer verontrustend is de 
snelheid waarmee de sneeuw en 
het ijs smelten op de Noordpool. Zo 
neemt de temperatuurstijging op 
Spitsbergen dramatische vormen 
aan. In 2016 en aan het begin van 
2017 lagen de maandelijkse tempe-
raturen op dit eiland in de Noorde-
lijke IJszee 5 tot 10 graden boven 
normaal! En dit proces gaat door. 
Wat hier aan de hand is geeft wel 
aan dat wij de klimaatveranderin-
gen serieus moeten nemen en ge-
paste maatregelen getroffen moe-
ten worden. Want wie wil nou dat 
dit fascinerende gebied op aarde 
verdwijnt? 

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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VAKANTIE IS...

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om 

kinderen, jongeren en volwassenen 
met een beperking een 

onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 
Maak jij het mogelijk? 
www.wielewaal.nl/

vrijwilligers 
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 Rabobank neemt afscheid van de geldautomaat in de Dorpsstraat 
als gevolg van een profkraak op 25 december 2016.

 De Weekmarkt in Mijdrecht gaat met ingang van het nieuwe jaar 
als een zelfstandige ‘onderneming’ van de kooplieden verder.

 Volgens de gemeente en de politie zijn oudjaarsavond en nacht in 
De Ronde Venen naar verhouding rustig verlopen. De schade van 
het vandalisme viel mee: ‘slechts’ 4.000 euro. In 2015/156 was dat 
nog 25.000 euro. Minder of niet, het blijft zonde van het geld.

 Familiebedrijf en warme bakker Elenbaas stopt na 108 jaar haar 
activiteiten in Mijdrecht wegens gebrek aan opvolging.

 De gemeente De Ronde Venen heeft een nieuw gemeentewapen, 
ambtsketen en gemeentevlag. De ambtsketen is door lokale juwe-
liers gemaakt van zilver dat door de inwoners is geschonken.

 De renovatie van winkelcentrum De Lindeboom loopt forse ver-
traging op door onvoorziene omstandigheden als een onbekende 
gasleiding en verwijdering van asbest. Volgens eigenaar Hoorne 
Vastgoed van het winkelcentrum loopt de komst van Action aan 
het einde van dit jaar op de bovenverdieping geen gevaar.

 De Jumbovestiging in Wilnis heeft met haar actie ‘Sparen voor je 
sportvereniging’ dankzij deelname van haar klanten 6.500 euro op-
gehaald. Het geld wordt verdeeld onder 11 sportverenigingen.
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 De Ringdijk 2e Bedijking staat bekend als een gevaarlijke weg en 
is misschien ook wel aan een opknapbeurt toe.

 Met de al jaren in de planning zittende aanleg van de rotonde Am-
stelhoek als afsluitstuk van het project ‘Omlegging N201’ wordt 
begin april een begin gemaakt. Oplevering van de nieuwe rotonde 
wordt medio juni verwacht.

 Het opheffen van PAUW Bedrijven gaat zeker 10 miljoen euro kos-
ten. Tijdens een bijeenkomst in Breukelen waar alle deelnemen-
de partijen aan de gemeenschappelijke regeling aanwezig waren, 
werden de geuite beweringen van wethouder Anco Goldhoorn een 
voor een onderuit gehaald.

 De door de PvdA-GL-Lokaal Sociaal in december 2016 gestarte 
petitie ’PAUW Bedrijven moet blijven’ is een groot succes. Inmid-
dels hebben meer dan 4.500 deelnemers hun handtekening gezet.

 De regio Utrecht start met een nieuwe aanpak waarbij vanaf het 
eerste moment van opvang van asielzoekers met een verblijfssta-
tus direct begonnen wordt met integratie.

 Wethouder David Moolenburgh ondertekent samen met Dick 
Boekhout van gebiedsontwikkelaar BPD de stukken voor de rea-
lisatie van fase 3 in Vinkeveld te Vinkeveen. In dit plan worden de 
eerste ‘Nul op de Meter’ woningen gebouwd.

 De nieuwbouw van zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht komt in 
beeld. Als alles volgens plan verloopt wordt medio 2018 het nieu-
we zorgcentrum met woonfaciliteit voor 45 dementiepatienten en 
29 appartementen in de vrije verhuur voor senioren opgeleverd en 
in gebruik genomen.

 De winnaars van de sportverkiezingen in De Ronde Venen 2016 
zijn in het Piet Mondriaan gebouw te Abcoude onder grote belang-
stelling bekend gemaakt.

 Vervoermaatschappij Syntus doneert voedselpakketten en dag-
kaarten aan de Voedselbank De Ronde Venen.

 ChristenUnie/SGP pleit voor een gezonde doorstart van PAUW be-
drijven. Maar wethouder Goldhoorn heeft slechts een doel voor 
ogen: opheffen.

 De Historische Vereniging De Proosdijlanden opent een nieuwe 
ruimte (Oudheidkamer) aan de Croonstadtlaan.

 En dezer dagen wordt in gesprekken met bewoners de vraag aan 
de orde gesteld hoe om te gaan met hondenpoep in De Ronde Ve-
nen. Er komen meer hondenspeelplaatsen, extra prullenbakken en 
poepzakjes.

 Vrijdag 10 februari was het weer ‘Warme truien dag’.
 Het Servicepunt, een dependance van Tympaan-De Baat en de bi-

bliotheek uit Vinkeveen gaan verhuizen naar de Broedplaats in het 
voormalige zustergebouw van Maria Oord aan de Herenweg. Vanaf 
1 maart is de Broedplaats offi cieel geopend.

 Wethouder Anco Goldhoorn gaat door met zijn plannen om PAUW 
bedrijven op te heffen.

 Als de nieuwe rotonde tussen Fort Amstelhoek en het Esso benzi-
nestation in Amstelhoek aangelegd wordt, volgt tevens een herin-
richting van de kruising Mijdrechtse Zuwe/Piet Heinlaan. Dat ge-
beurt zodanig dat dit een vertragend effect op het (doorgaande) 
verkeer zal hebben. Daardoor zal de verkeersintensiteit richting 
Uithoorn v.v. volgens verkeersdeskundigen sterk afnemen.

 Aan het bestuur van PAUW Bedrijven is een petitie ‘PAUW Bedrij-
ven moet blijven’ overhandigd waaronder meer dan 5.000 bewo-
ners hun handtekening hebben gezet.

 In het kader van het 10-jarig bestaan als ondernemer van de Jum-
bo supermarkt in Vinkeveen, sponsort eigenaar Vincent Schuijt 
een jaar lang de Buurtkamer voor ouderen in De Boei.

 Het CDA De Ronde Venen beticht De Nieuwe Meerbode van ten-
dentieuze berichtgeving over PAUW Bedrijven. De realiteit bewijst 
dat het CDA ongelijk heeft.

 Inwoners en ondernemers van Uithoorn hebben hun eigen visie op 
het (nieuwe) dorpscentrum van het Oude Dorp gepresenteerd in 
de vorm van het ‘Voorstel Langebrug Uithoorn. Een verlengde Prin-
ses Irenebrug als een viaduct door het oude centrum. Ook belang-
rijk voor De Ronde Venen om de bereikbaarheid van Uithoorn te 
waarborgen.

 De gemeenteraad van De Ronde Venen biedt de PAUW medewer-
kers geen hoop. De gemeenteraad is akkoord gegaan met de ont-
manteling van PAUW Bedrijven. Dit met zonder enig zicht op de 
wijze waarop inwoners met een arbeidsbeperking in de toekomst 
geholpen kunnen worden.

 De beide basisscholen OBS Molenland en de Trekvogel gaan in 
augustus 2018 samen verder in één schoolgebouw aan de Molen-
wiek.

 De openbare veiling van 44 legakkers in Vinkeveen is van start ge-
gaan. Liefhebbers kunnen een stuk onbewoond eiland kopen en 
dat zelf onderhouden, o.a. door het aanbrengen van beschoeiin-
gen.

 Omwonenden aan de Dorpsstraat en Hofl and zien de komst van 
het nieuwe zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht voorlopig nog niet 
zitten. Bottleneck is volgens hen het tekort aan parkeerplaatsen 
rond het complex.

 Het voorstel ’Langebrug Uithoorn’ is ook aan wethouder Alberta 
Schuurs aangeboden. Het project omvat het doortrekken van de 
Prinses Irenebrug over de Amstel via een viaductachtige construc-
tie door het centrum van het oude dorp in Uithoorn.

 De politieke partijen VVD en RVB willen 1,5 miljoen euro aan pre-

cariobelasting terug geven aan de burgers. Hoe men dat wil reali-
seren is nog niet duidelijk.

 In de nachtelijke uren mag er blijvend 130 km/uur worden gere-
den op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen. De Raad van State 
heeft alle bezwaren van de gemeenten De Ronde Venen en Sticht-
se Vecht die daar bezwaar tegen hadden aangetekend, verworpen.

 Ziekenhuis Amstelland organiseert een Open dag voor belangstel-
lenden in de zorg.

 Het eerste kievitsei van Nederland is gevonden in de polder bij 
Mijdrecht.

 In Mijdrecht is de Taalkamer geopend voor mensen van buiten-
landse komaf die de Nederlandse taal (beter) willen leren begrij-
pen, spreken en schrijven.

 De gemeente De Ronde Venen stapt naar de rechter vanwege het 
ongefundeerd ongegrond verklaren door het college van B&W van 
Uithoorn van het door De Ronde Venen aangetekende bezwaar 
tegen de afsluiting van doorgaand verkeer over de Prinses Irene-
brug.

 De gemeente is gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor de 
herontwikkeling van de locatie De Meijert.

 De Broedplaats op de begane grond in het woonappartementen-
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complex Maria-Oord aan de Herenweg in Vinkeveen is bijna ver-
bouwd en deels al ingericht. De offi ciële opening is op 8 april.

 Boze bewoners van Vinkeveen gaan de Roerdompstraat blokkeren 
vanwege de plannen om een nieuwe weg vanaf de N201 langs de 
Rongvaart naar de Roerdompstraat aan te leggen. Het betreft de 
zgn. Variant 2 voor aansluiting van een nieuwe doorgaande route.

 Burgemeester Maarten Divendal wil weer een volgende termijn 
burgemeester worden van De Ronde Venen.
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 Tot medio juni zal er verkeershinder zijn op de Mijdrechtse Zuwe in 
Amstelhoek, waar een nieuwe rotonde wordt aangelegd in de ver-
binding met de Ringdijk 2e Bedijking. Ook de kruising met de Piet 
Heinlaan zal worden aangepast.

 Het college van B&W heeft de eerste stap gezet op weg naar de 
herontwikkeling van het tuinbouwgebied rond de Tuinderslaan. De 
bedoeling is dit te gaan omvormen tot een aantrekkelijk ’buiten-
gebied’ met onder meer woningen en recreatiemogelijkheden. Een 
en ander in overleg met de plaatselijke ondernemers en bewoners.

 Een verzoek van D66 tot uitstel van de verkoop van de Vinkeveen-
se legakkers wordt niet gehonoreerd door het college.

 Burgemeester Maarten Divendal reikt het Draaginsigne Nobelprijs 
uit aan acht voormalige VN-militairen uit De Ronde Venen.

 Na maanden van verbouwing is de Broedplaats Vinkeveen op de 
benedenverdieping van het voormalige zusterhuis Maria-Oord aan 
de Herenweg feestelijk en offi cieel geopend. De broedplaats is 
voor iedereen in Vinkeveen (en De Ronde Venen) een unieke plek 
om te werken, ontmoeten, ervaren en verbinden.

 De scholieren van alle basisscholen in Wilnis hebben van het Co-
mité Herdenking 1940-1945 onder de naam ‘Dit herdenken wij’ 
een gastcollege aangeboden gekregen met bezoek aan de drie 

herdenkingsmonumenten (Raadhuisstraat, Vickers Wellington en 
de drie Canadese militairen op de begraafplaats achter de NH-
kerk).

 De nieuw aan te leggen rotonde in Amstelhoek zal een vertragend 
effect hebben op het verkeer naar en van het centrum van Uit-
hoorn via de Prinses Irenebrug.

 De Vereniging Industriële belangengemeenschap (VIB) uit De 
Ronde Venen stapt naar de bestuursrechter vanwege het niet on-
derbouwd van tafel vegen van een ontvankelijk en gegrond ver-
klaard bezwaar door het college van B&W van Uithoorn.

 De CDA afdeling De Ronde Venen benoemt Rein Kroon als lijst-
trekker voor de partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018.

 Wordt de noodzakelijke ouderenzorg op termijn de dupe van pro-
cedures? Omwonenden hechten meer waarde aan ruime(re) par-
keervoorzieningen en zijn met zienswijzen bezwaarschriften tegen 
het nieuwe zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht aan de Dorpsstraat 
in het geweer gekomen.

 De Kadernota 2018 geeft aan dat de gemeente meer wil investeren 
in aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en speelvoorzienin-
gen.
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 Voor de bouw van het project Molenhof aan de Kerkvaart/hoek 
Dorpsstraat is door de gemeente een omgevingsvergunning ver-
strekt. Bezwaarmakers kunnen tot 6 weken na terinzagelegging 
hun eventuele zienswijzen indienen. Het project loopt al vanaf 
2009.

 De Uithoornlijn wordt defi nitief niet doorgetrokken tot Mijdrecht. 
Gedeputeerde Staten van Uitrecht hebben het plan afgewezen 
vanwege de zeer hoge investeringskosten en exploitatielasten.

 Ter gelegenheid van Koningsdag is aan zeven inwoners van De 
Ronde Venen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Allen zijn 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 Huisartsen en gemeenten gaan nauwer samenwerken om jeugdi-
ge patiënten met psychische klachten sneller en beter te kunnen 
helpen in de huisartsenpraktijken.

 De jaarlijkse 4 mei Dodenherdenking is overal in de Ronde Venen 
druk bezocht en door de inwoners intensief en met respect be-
leefd.

 Bewoners zijn de overmatige busbewegingen over de Padmosweg 
spuugzat. Dagelijks gaat het om meer dan 500 ritten vice versa en 
dat is wel heel veel van het goede.

 De nieuw aangelegde rotonde bij de Ringdijk 2e Bedijking in Am-

stelhoek is al aangelegd en deels in gebruik. Aansluiting met de 
Mijdrechtse Zuwe is nog onder constructie.

 Omdat de fi etsbrug over de Kromme Mijdrecht in De Hoef door 
een aanvaring met een vrachtschip buiten gebruik is gesteld, is er 
door de gemeente een (tijdelijk)pontveer in de vaart genomen.

 Wethouder Alberta Schuurs is door de VVD De Ronde Venen als 
lijsttrekker gekozen voor de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen.

 Het Canadese Hudson’s Bay Company (HBC) die destijds de V&D 
overnam, neemt nu ook het distributiecentrum van Blokker in 
Mijdrecht over. Samen zullen de bedrijven tot 1 mei 2018 het com-
plex gebruiken. Daarna haakt Blokker af. Die gaat uitsluitend van-
uit haar distributiecentrum In Geldermalsen de winkels landelijk 
bevoorraden.

 De huisartsenpost bij Zuwe Hofpoort evenals de SHE sluiten per 1 
januari 2018 hun deuren. Het wordt overgenomen door het St. An-
tonius Ziekenhuis aan de Soestwetering naast de A2 in Leidsche 
Rijn.

 In Waverveen heeft een ondernemer een unieke verkoopmethode 
bedacht in de vorm van een boerderij automaat waar men ’uit de 
muur’ tegen betaling allerhande boerderijproducten kan kopen.
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 Door de aanleg van de nieuwe rotonde en herinrichting van 
de kruising met de Piet Heinlaan in Amstelhoek is deze woon-
kern nu ‘verkeersluw’ geworden. Verkeer naar Uithoorn over 
de Prinses Irenebrug wordt daarbij behoorlijk ’gehinderd’ en 
dat is overeenkomstig de jaren geleden voorgestelde plan-
nen.

 Wethouder Alberta Schuurs is in de fout gegaan door te suggere-
ren dat ook op het VLC drugsgebruik niet ongewoon is. Daar heeft 
zij gene bewijs voor en zij heeft derhalve haar excuus aangeboden 
aan de rector.

 De Rondeveense raad doet in een marathonzitting 13 uur over de 
behandeling van de Kadernota 2018.

 De gemeente laat de leegstaande school Twistvlied ombouwen tot 
anti-kraakunits. De omwonenden zijn daarover niet geïnformeerd 
en bepaald niet blij met de actie.

 Het bestuur van De Ronde Venen is meer dan boos over de plan-
nen van de gemeente Uithoorn om de Prinses Irenebrug in te rich-
ten als een éénrichtingverkeer met uitsluitend verkeer richting Uit-
hoorn. Terug over de brug is niet mogelijk hetgeen ver omrijden 
betekent voor met name Amstelhoekers.

 CSW uit Wilnis heeft het weer voor elkaar. Het eerste elftal promo-

veert naar de eerste klasse waaruit men vorig seizoen degradeer-
de. Profi ciat!

 Het eerste gerenoveerde gedeelte van winkelcentrum De Linde-
boom is door bouwbedrijf Bébouw Midreth met een ‘uitgeklede re-
ceptie’ opgeleverd met uitzondering van de winkelruimte van bak-
ker Jan Westerbos. Die is nog niet klaar.

 Op de nieuwe rotonde bij Amstelhoek moeten fi etsers goed oplet-
ten dat zij geen ongelukken maken. Zij hebben geen voorrang op 
het autoverkeer omdat de rotonde net buiten de bebouwde kom is 
gesitueerd ook al lijkt dat niet zo.

 Het Straattheaterfestival in Mijdrecht was mede dankzij het mooie 
zomerse weer een groot succes. Het was een jubileumfestival want 
het werd voor de 25e keer georganiseerd met dit keer zeventig 
voorstellingen.

 De gemeente De Ronde Venen heeft offi cieel bezwaar aangete-
kend tegen de centrumplannen van Uithoorn en vooral tegen het 
voornemen om een eenrichtingverkeer in te stellen over de Prinses 
Irenebrug.

 Het traditionele Haringhappen in Mijdrecht heeft het lieve somme-
tje van 7.250 euro opgeleverd voor de stichting Vrienden van het 
Johannes Hospitium in Wilnis.
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 Zeven inwoners van De Ronde Venen zijn tijdens ‘lintjesdag’ be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 OBS Willespoort is de eerste ‘Gezonde School’ ín De Ronde Venen. 
De school zorgt voor actieve en gezonde leerlingen en een veilige 
schoolomgeving.

 Tijdens een openbare veilig zijn 38 legakkers in de Vinkeveense 
Plassen verkocht. De veiling bracht 440.000 euro op. De bedoeling 
is dat de eigenaren de legakkers gaan onderhouden en zo willen 
bijdragen aan het behoud van het unieke landschap.

 De Brillen- en Ovalendag, hét jaarlijkse Wilnisse evenement bij uit-
stek voor klassieke VW-kevers naast dorpshuis de Willisstee, is 
weer een groot succes geworden.

 De gemeente heeft het voorontwerpbestemmingsplan buitenge-
bied-west ter inzage gelegd. Voor dit gebied van De Ronde Venen 
wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

 Op de voormalige stationslocatie in Mijdrecht is ruimte voor de 
bouw van 80 woningen voor starters, statushouders, doorstromers 
en voor mensen die een woning nodig hebben waar zorg kan wor-
den verleend. Tevens wordt de mogelijkheid van een mix met vrije-
sector woningen onderzocht.
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 De gemeenteraad heeft nog altijd geen besluit kunnen nemen 
over de al dan niet realisering van een tweede zwembad voor De 
Ronde Venen in Abcoude.

 De gemeente De Ronde Venen heeft met zorgverleners ‘dichtbij’ 
geen contracten afgesloten omdat men vindt dat die te duur zijn. 
Het thema kosten wordt kennelijk belangrijker gevonden dan een 
goede zorgkwaliteit in de eigen regio. Inwoners moeten nu soms 
naar zorginstellingen (ver) buiten de regio omdat die goedkoper 
zouden zijn in hun zorgverlening.

 De gemeenteraad van De Ronde Venen kiest voor herbenoeming 
van burgemeester Maarten Divendal voor een tweede termijn van 
6 jaar.

 De nieuwe rotonde en het stukje omgelegde Mijdrechtse Zuwe 
(N196) is door de provincie offi cieel aan de gemeente De Ronde 
Venen overgedragen. De gemeente wordt de nieuwe beheerder en 
draagt tevens zorg voor het onderhoud.

 De in mei door een aanvaring met een vrachtschip beschadigde 
fi etsbrug over de Kromme Mijdrecht is herstelden weer in gebruik 
genomen. Fietsers en voetgangers kunnen de Kromme Mijdrecht 
weer oversteken.

 Kiki Haagen is met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart volgend jaar weer gekozen tot lijsttrekker van D66 in De 
Ronde Venen. VVD raadslid Yvonne Welter is gestopt met het 
raadswerk omdat zij dit niet meer met haar drukke werkzaam-
heden als advocaat kan verenigen en VVD fractievoorzitter Frans 
Lugtmeijer beëdigt zijn raadswerk wegens verhuizing van Vinke-
veen naar Breda.

 Het steeds groter tekort aan parkeerruimte in het centrum van 
Mijdrecht heeft de gemeente doen besluiten strenger te gaan con-
troleren op parkeren in de blauwe zone.

 De Ronde Venen is in haar beleid op weg naar 75 procent scheiden 
van afval. Dat is nu nog 61 procent.

 De sloop- en bouwactiviteiten van het project Molenhof in het cen-
trum van Mijdrecht kunnen per 1 september van start gaan met de 
sloop van de oude opstallen. Alle zienswijzen en bezwaarschriften 
zijn in goed overleg met de indieners ervan afgehandeld.

 De laatste huurwoning van de 95 die er van de 168 woningen in 
de nieuwe woonwijk De Maricken te Wilnis zijn gebouwd is op-
geleverd. Burgemeester Divendal overhandigde maandag 24 juli 
symbolisch de sleutel aan de nieuwe bewoners. De tweede fase 
van circa 150 nieuwbouwwoningen wordt vanaf september dit jaar 
door Bouwbedrijf Verwelius in gang gezet.
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 Fractievoorzitter Frans Lugtmeijer (VVD) verlaat de Rondeveense 
politiek. Als defensiemedewerker krijgt hij een andere standplaats 
voor zijn werkzaamheden en dat is Breda. Daar verhuist hij met zijn 
gezin deze maand naartoe waardoor hij niet meer in de gemeente 
De Ronde Venen woont en ook geen raadslid meer kan zijn.

 Uit een door de gemeente gehouden klanttevredenheidsonder-
zoek onder inwoners die gebruik maken van de WMO, Jeugdzorg 
en Participatiewet. Daaruit is gebleken dat een meerderheid van 
de respondenten tevreden is over de dienstverlening en de gele-
verde zorg.

 In het criminaliteitsoverzicht over de eerste zes maanden van 2016 
in De Ronde Venen blijkt een afname van het aantal autokraken, 
maar een toename van vernielingen en woninginbraken. In het 
eerste halfjaar van 2017 was er een toename van 4 procent in het 
aantal misdrijven t.o.v. het eerste halfjaar van 2016. Inzet van be-
woners is van groot belang bij de bestrijding van criminaliteit door 
buurtpreventie via 112, Buurtbeheer en de buurtapp.

 Vinkeveens echtpaar creëert drijvend mini-huis voor eilandje in 
Vinkeveense plassen en omzeilt daarmee de regels voor het ge-
bruik van de legakkers.

 D66 stoort zich aan het feit dat in de maanden juli en augustus het 

oudpapier niet wordt opgehaald.
 Gerda van Reijn, Inwoonster van Maria Oord, is 100 jaar geworden.
 De nieuwbouw van zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht is met het 

verlenen van de project omgevingsvergunning een stap dichterbij 
gekomen.

 Nog een inwoonster is deze maand 100 jaar geworden. Die bij-
zondere gelegenheid viel te beurt aan Martje van der Meijden uit 
Mijdrecht, woonachtig in De Kom.

 Zorgaanbieder Careyn verkeert in fi nancieel zwaar weer. Dat is 
slecht nieuws voor de inwoners en personeel van Maria Oord in 
Vinkeveen dat ook onder de hoede valt van Careyn.

 Binnenkort presenteert het stichtingsbestuur van Museum De 
Ronde Venen nieuwbouwplannen voor een nieuw museum.

 Het Wilnis Festival is overwegend onder mooie weersomstandig-
heden verlopen en was weer een groot succes.

 Bij een poging tot inbraak via het dak bij winkelcentrum De Lin-
deboom in Mijdrecht hebben onverlaten bij bakker Westerbos veel 
schade veroorzaakt aan elektrische kabels en aansluitingen.

 Voor het eerst kunnen inwoners van De Ronde Venen meedoen 
aan het Groot Dictee om hun talenkennis te beproeven. Het vindt 
plaats in het gemeentehuis te Mijdrecht.

 De provincie Utrecht werkt met medewerking van o.a. De Ronde 
Venen aan plannen om de vele knelpunten in de N201 op te lossen. 
Eind 2018 zullen de plannen bekend worden gemaakt.
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 Twee VVD-raadsleden stappen per direct over vanuit hun fractie 
naar Ronde Venen Belang. Een intern confl ict met het bestuur is 
naar zeggen de aanleiding. De VVD blijft in de raad met nog maar 
drie raadsleden. Ronde Venen Belang is de tweede partij gewor-
den met 6 zetels. Binnen de coalitie verandert er niets. Het aantal 
zetels blijft gelijk.

 P+R Abcoude bij het station is uitgebreid met 50 parkeerplaatsen.
 Het is weer Open Monumentendag en ook in De Ronde Venen is 

er veel te bezichtigen en te beleven.
 De Nacht van Neptunus op de Vinkeveense Plassen is weer een 

groots feest geworden met prachtig versierde en verlichte sche-
pen.

 Voormalig wethouder Erika Spil is voorzitter geworden van RTV 
Ronde Venen.

 De snelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Holendrecht blijft 130 
km/uur. Dat heeft de Bestuursrechter van Utrecht bepaald.

 De traditionele Najaarsmarkt in Wilnis heeft weer veel te bieden in 
aanbod van producten, kunst, cultuur en spelletjes voor kinderen. 
Ook kan men een gokje wagen op de waarde van een autokoffer 
vol boodschappen, gesponsord door Jumbo Wilnis. Wie de waarde 
raadt mag de boodschappen meenemen.

 Instituut Périne viert haar 25-jarig bestaan met een interessant 
feestprogramma met super deals voor huidverzorging en –behan-
deling.

 De 12e editie van de Culinaire Venen is weer drukbezocht liep over 
van gezelligheid. Topattractie ’s avonds was het optreden van Dre 
Hazes jr.

 De Ronde Venen verwelkomt een nieuwe politieke partij voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen: de Seniorenpartij De Ron-
de Venen.

 Het nieuwe stichtingsbestuur van Museum De Ronde Venen pre-
senteert samen met Jos Borger nieuwe plannen voor een bijzonder 
gebouw waarin het museum een ruimte huurt.

 Zorgcentrum Maria-Oord viert haar 80-jarig bestaan.
 Eindelijk kan project Molenhof van start gaan. Op 14 september 

werd de eerste sloophandeling verricht door wethouder David 
Moolenburgh en toekomstige bewoner Stefan Nap door het slo-
pen van het naambord Passage Molenhof aan de Dorpsstraat.

 Aan Bozenhoven in Mijdrecht gaat het woningbouwproject 
VaertRijck van start met de sloop van de voormalige panden naast 
Gasse waarin ooit de lampenwinkel van Zuidervaart was geves-
tigd.
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 Van het nieuwe Centrumplan Vinkeveen zijn alle onderdelen op de 
website www.centrumplanvinkeveen.nl in kaart gebracht onder de 
noemer uitwerking Variant 2.

 De Open Dag van de brandweer in Wilnis viel door slechte weers-
omstandigheden helaas in het (blus) water. Niettemin wist men er 
voor de trouwe bezoekers een interessante dag van te maken.

 Mijdrecht staat eindelijk op de bebording van de A2 bij de afslag 
Vinkeveen.

 Modehuis Van Yperen in Mijdrecht viert zijn 125-jarig bestaan.
 De Redball Express van Keep Them Rolling maakte tijdens een 

rondtoer door de regio een stop bij de Willisstee in Wilnis. Deze 
gebeurtenis trok veel bekijks.
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 De politiek heeft een belangrijke stap gezet naar een nieuw zwem-
bad in Abcoude op basis van een burgerinitiatief.

 De gemeente De Ronde Venen neemt onder andere de legakkers 
in de Vinkeveense Plassen onder de loep voor invulling van een 
nieuw bestemmingsplan. Straks mogen er alleen onder voorwaar-
den op de legakkers bouwsels worden geplaatst. 

 De gemeente Uithoorn houdt vast aan het instellen van een een-
richtingsverkeer op de Prinses Irenebrug. Wel van Amstelhoek 
naar Uithoorn, maar niet terug.

 De gemeenteraad neemt het besluit tot opheffi ng van de Pauw-
bedrijven. Wethouder Anco Goldhoorn blijft verzekeren dat dit de 
beste en goedkoopste oplossing is met zekerheid voor de werk-
voorziening van betrokken die bij de Pauwbedrijven werken.

 Op het dak van het clubhuis van korfbalvereniging De Vinken in 
Vinkeveen zijn zonnepanelen geplaatst voor de opwekking van 
duurzame energie. Op 7 oktober werden die feestelijk in gebruik 
genomen door wethouder Alberta Schuurs samen met het bestuur.

 De opheffi ng van de PAUW bedrijven is nu defi nitief. De coalitie-
partijen van de gemeenteraad hebben ermee ingestemd. De ge-
meente moet nu de sociale werkvoorziening zelf ter hand nemen 

maar of dat allemaal lukt...
 Vijftien gemeenten uit de omgeving en het waterschap AGV wer-

ken samen aan een klimaatbestendige regio om door klimaatver-
andering mogelijk wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte 
het hoofd te kunnen bieden.

 De bouw van het nieuwe zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht kan nu 
ook van start nu er geen beroep is aangetekend tegen de afgifte 
door de gemeente van de omgevingsvergunning. Samen met de 
nieuwbouw van het project Molenhof komt er een grote bouwpunt 
aan de Mijdrechtse Dorpsstraat.

 Ook in De Ronde Venen wordt straks nieuwbouw gepleegd die vrij 
is van aardgasaansluitingen.

 De gemeente gaat in hoger beroep tegen de snelheidsverhoging 
van 130 km/u op de A2 tussen Vinkeveen en Holendrecht.

 In de nieuwe woonwijk De Maricken is nu al sprake van verloede-
ring door gedumpte bouwmaterialen en afval langs de oevers van 
de afwateringssloten.

 De nieuwe fi etsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigte-
vecht is na de zomer van 2018 klaar en kan dan in gebruik worden 
genomen.
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 Een veilige ontsluiting van de nieuwe woonwijk De Maricken laat 
nog even op zich wachten. Pas eind 2018 begin 2019 wordt er bij 
de uitrit een rotonde aangelegd op de Mijdrechtse Dwarsweg.

 De renovatie van winkelcentrum De Lindeboom loopt op rolletjes. 
Zodanig dat op 2 december de ‘Action’ zijn deuren op de eerste 
verdieping voor het publiek kan openen.

 De Prinses Irenebrug in de verbinding over de Amstel tussen Uit-
hoorn en De Ronde Venen blijft toegankelijk voor het verkeer in 
twee richtingen. Doorgaand verkeer, vrachtverkeer zonder bestem-
ming centrum en landbouwverkeer zat echter worden geweerd. 
Het landbouwverkeer mag (nog) niet via de N201 door het aqua-
duct maar moet omrijden via Vrouwenakker.

 De Zilveren Turfl oop die voor de 27e keer is gehouden, was weer 
geweldig. Talloze deelnemers, jong en oud, hebben er met plezier 
aan deelgenomen.

 De onduidelijke aanpak van de gemeente voor evenementenver-
gunningen roept vragen op.

 Het is weer zover: Sint Nicolaas en zijn roetpieten doen De Ronde 
Venen ook weer aan. De Goede Sint heeft met zijn bonte gezel-
schap het voornemen tal van woonkernen te bezoeken.

 De gemeente De Ronde Venen organiseert ook dit jaar opnieuw de 

verkiezing van de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en het Sport-
talent van het jaar.

 De fractie van de VVD stelt vragen aan het college over de (veilige) 
ontsluiting van de nieuwe woonwijk De Maricken in Wilnis, wat 
volgens plan pas eind 2018, begin 2019 op de nominatie staat.

 Het CDA heeft tijdens een algemene ledenvergadering de verkie-
zingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vast-
gesteld. Ook het concept verkiezingsprogramma is door de leden 
goedgekeurd.

 De rem gaat er (voorlopig) op bij het haalbaarheidsonderzoek op 
de voormalige locatie van De Meijert in Mijdrecht. Het kost te veel 
geld, er zijn nauwelijks uitgewerkte plannen en de omgeving is er 
te weinig bij betrokken hoe de locatie moet worden ingevuld.

 Burgemeester Maarten Divendal is voor een tweede Ambtsperiode 
benoemd tot burgemeester van De Ronde Venen. Hij wordt gezien 
als een betrokken burgervader die tussen de mensen staat.

 Wethouder Anco Goldhoorn is lijsttrekker bij Ronde Venen belang 
voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast heeft 
de partij de lijst met verkiesbare kandidaten uitgebracht.

 Pieter Kroon en Ernst Schreurs vormen het lijsttrekkersduo voor 
PvdA/Groenlinks in De Ronde Venen.

 Tussen twintig bewoners van huurwoningen in de nieuwbouwwijk 
De Maricken en bouwbedrijf/ontwikkelaar Verwelius is een huur-
confl ict uitgebroken. Het gaat om een plotselinge huurverhoging 
van 100 euro voor een aangebouwde garagebox waarvan de be-
woners gebruik maken.

 Binnen het kader van het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinke-
veense Plassen is de vraag gerezen of de zandeilanden wel veilig 
genoeg zijn. Er zijn zorgen over de stabiliteit van de oevers en het 
talud van de put. Aangedrongen wordt op ene onafhankelijk geo-
technisch onderzoek.

 De VVD presenteert een verfrissende kandidatenlijst voor de aan-
staande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Lijsttrekker is 
de huidige wethouder Alberta Schuurs-Jensema.

 Wat gaat er gebeuren met de straks leegstaande school van de 
obs Trekvogel in Twistvlied? Door een tekort aan leerlingen gaat 
de school aan het einde van dit jaar dicht. Wat gaat de herbestem-
ming worden?

 In Mijdrecht is de reeds lang aangekondigde Action feestelijk ge-
opend op de bovenste verdieping van winkelcentrum De Linde-
boom dat daartoe recentelijk is verbouwd als onderdeel van een 
totale renovatie. Dat is nog niet achter de rug. Naar verwachting 
zal dit omstreeks medio 2018 zijn.

 Het CDA is tegen de aanleg van de nieuwe geplande rondweg over 
de veendijk in Vinkeveen, de zogenaamde Variant 2. Het blijkt fi -
nancieel niet haalbaar. Er zal nu naar een andere oplossing moeten 
worden gezocht voor de verkeersafwikkeling door of langs Vinke-

veen naar de N201.
 En toen viel er halverwege december ineens een dik pak sneeuw 

in Nederland waar De Ronde Venen ook niet aan ontkwam. Binnen 
een week was alles jammer genoeg weer weggesmolten. Helaas, 
te vroeg dus voor een witte kerst…
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