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Volgende krant op
maandag 31 december

Win een fiets

De Ronde Venen - Voor de volgende krant is de aanleverdag van
teksten en advertenties aangepast. De krant wordt op maandag
31 december opgemaakt en verschijnt dan na oud en nieuw op
woensdag 2 januari. Teksten, verhalen, foto’s en advertenties sturen
kan tot uiterlijk 10.00 uur op maandag 31 december. Eerder
wordt uiteraard op prijs gesteld. Verhalen naar redactiemijdrecht@
meerbode.nl en advertenties naar verkoopmijdrecht@meerbode.nl.

Lees verderop in deze krant...

KORT NIEUWS:

Fijne feestdagen allemaal!

Hond bijt
schapen dood
Vinkeveen – In de nacht van
woensdag op donderdag
jl. heeft een hond in Vinkeveen een slagveld aangericht
op een weiland met schapen. Hier bij zijn drie schapen
overleden en een gewond. De
eigenaar van de schapen is op
zoek naar getuigen en naar
de eigenaar van de hond. De
schapen stonden op de dijk
tussen Waverveen en Vinkeveen toen ze werden aangevallen. Een van de schapen
rende in paniek de sloot in en
overleed ter plaatse
De veehouder roept getuigen
op zich bij hem te melden.

vismaaltijden
DORPSTRAAT 11-13 | UITHOORN
0297 303 290
www.deviskeuken.nl

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

PvdA/GL wil experimenteren

Vuurwerkvrije zones en
centrale vuurwerkshows
De Ronde Venen - De fractie van PvdA/GroenLinks wil dat het college voor de jaarwisseling van 2019/2020 de mogelijkheden onderzoekt voor de instelling van vrijwillige vuurwerkvrije zones en
het organiseren van professionele, veilige en centrale vuurwerkshows in de vier grootste kernen van De Ronde Venen. De partij
heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Fractievoorzitter Pieter Kroon:
“Elk jaar vallen er veel gewonden door het gebruik van vuurwerk, waaronder ook veel omstanders. Daarnaast durven veel
ouderen rond de jaarwisseling
niet de straat op en ervaren veel
(huis)dieren stress door de harde knallen. Met vuurwerkvrije zones kan die overlast beperkt worden, en met professionele en centrale vuurwerkshows heb je niet
alleen mooier, maar ook veiliger
vuurwerk.”

vaak op het verzoek van inwoners en betekent dat in die straat
geen vuurwerk afgestoken mag
worden. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan plekken
rond verzorgingshuizen en kinderboerderijen, maar ook andere straten waar inwoners graag
vuurwerkvrij de jaarwisseling willen vieren.
De handhaving is hierbij vaak
een probleem en daarom werken
steeds meer gemeenten met vrijwillige vuurwerkvrije zones waar
inwoners samen afspraken maVuurwerkvrije zones
ken en elkaar daar ook op aanIn veel gemeenten is er de mo- spreken. De gemeente levert dan
gelijkheid tot het instellen van wel de borden om deze straten
vuurwerkvrije zones. Dit gebeurt te markeren. Over het algemeen

blijken deze vrijwillige vuurwerkvrije zones goed te werken.
Centrale vuurwerkshows
PvdA/GroenLinks heeft aan het
college gevraagd of ze inwoners voor de jaarwisseling van
2019/2020 de mogelijkheid wil
geven voor de instelling van vrijwillige vuurwerkvrije zones. Daarnaast heeft de fractie gevraagd
wat de kosten zijn voor het organiseren van centrale en professionele vuurwerkshows in de vier
grootste kernen, en of het college
bereid is om hiermee te experimenteren bij de jaarwisseling van
2019/2020.
Pieter Kroon: “We hopen dat het
college bereid is om met vuurwerkvrije zones en centrale vuurwerkshows te experimenteren. Zo wordt de jaarwisseling
steeds veiliger en starten we met
de vuurwerkshows wellicht een
mooie nieuwe traditie!”

www.meerse.nl
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035 - 6247194

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

Mijdrecht
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MORPHEUS.NL

70%
korting

Bilthoven
Julianalaan 43
030 - 2287451

www.vderwilt.nl
dus ook meer gezondheidseffecten voor onze inwoner. Binnenkort gaan we werken met de Omgevingswet. Dan zijn we verplicht
om de gezondheidsaspecten mee
af te wegen. Waarom doen we dat
dan niet bij zo’n groot project als
de N201? Waarom spelen overheden als de Provincie Utrecht en
ook onze gemeente hier niet alvast op in?

ADVERTEREN?
IN DE

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

Ronde Venen Belang wilde gezondheidsonderzoek N201
ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Ingediende motie teruggetrokken
door geen steun
De Ronde Venen – De fractie van
Ronde venen Belang diende donderdag jl tijdens de raadsvergadering een motie in waarbij zij

het college opdracht geeft een
onderzoek te laten doen door de
GGDrU. Bultena: “Bij zo’n belangrijke beslissing als het aanpas-

sen van de N201 moet je gezondheid meenemen. Een aanpassing
van de N201 kan mogelijk leiden tot meer verkeer en mogelijk

Beslissing
In januari neemt Provinciale Staten een beslissing over de voorkeursvariant N201. Er liggen 4 varianten voor. In geen van deze
varianten zijn de effecten op de
volksgezondheid meegenomen.
Ronde Venen Belang stelt voor
de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) hiernaar een onderzoek laten doen. De N201 is een belangrijke verkeersader en is een van de
drukst bereden provinciale wegen
in Nederland. Onbekend is wat de
gezondheidseffecten op dit moment zijn. Fractievoorzitter René
Bultena: “Doordat de weg zo druk
is, kan ik me niet voorstellen dat

de gezondheid van onze inwoner niet door de N201 wordt beinvloed. Daarbij moet je denken
aan geluid, maar ook zeker aan
fijnstof. Het is noodzakelijk dat we
inzicht krijgen in de gezondheidseffecten op dit moment, maar ook
bij een aanpassing van de N201.
De GGDrU heeft aangegeven dat
zij niet bij de planvorming zijn betrokken. Wat ons betreft een gemiste kans”.
Brede steun
De fractie van Ronde Venen Belang verwachte brede steun voor
het onderzoek van de andere fracties, maar helaas het pakte totaal
anders uit. Al snel bleek dat niemand he t eens was met dit voorstel. Kort gezegd vonden zij dat er
eerst gewacht moest worden tot
de provincie in februari haar plannen bekend maakt welke variant
het gaat worden en daar is het
vroeg genoeg om te bezien of het
nodig is dat de gemeente dat onderzoek doet. Ronde Venen Belang zag in dat het niets werd deze avond en trok de motie terug.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

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

Klaar voor de
nieuwjaarsduik
Regio - Voor het eerst mee mogen doen aan de nieuwjaarsduik
en dan ook nog eens voor het
goede doel? Daar hoefden Aukje, Diore en Babet niet lang over
na te denken. Op 1 januari duiken
ze samen het ijskoude Amstelwater in. Inmiddels zijn ze al druk in
de weer om geld in te zamelen.
En dat gaat niet zomaar om een
paar losse euro’s. Zusjes Aukje en
Babet hadden al snel een mooie
sponsor te pakken. “We hebben
geld opgehaald bij de kwekerij
van m’n vader”, vertelt de 8-jarige Babet. Haar 10-jarige zus vult
aan: “Bij elkaar zitten we nu op 50
euro, maar ik denk dat daar nog
wel wat bij kan komen als we
langs opa’s en oma’s gaan.” Aukjes klasgenoot Diore spant tot nu

toe de kroon. Inmiddels heeft ze
200 euro voor KiKaRow ingezameld. “M’n moeder stuurde iedereen een berichtje en daar kregen
we heel veel antwoord op”, vertelt de 10-jarige nieuwjaarsduiker. “Zelf ben ik ook nog langs de
deuren gegaan. Ik vind het mooi
dat al het geld direct naar een
goed doel gaat.”
Toch benadrukt Babet ook dat
het niet alleen maar om hoge bedragen hoeft te gaan. “Het maakt
niet echt uit hoeveel je precies
ophaalt. Alle kleine beetjes helpen. En de nieuwjaarsduik is ook
gewoon voor de lol natuurlijk.”
Bikkels
Het drietal springt op 1 januari in
het speciale Bibberbad, voor kin-

deren onder de twaalf jaar. Helemaal kopje onder hoeft dan dus
niet. Aukje: “Maar ik wil er eigenlijk wel nog in gaan zitten, hoewel dat ook een beetje ligt aan
hoe koud het wordt.” Diore: “Mijn
ouders doen denk ik niet mee,

Maandag 31 december op het burgemeester Haitsmaplein

Bakker Westerbos bakt weer zijn
heerlijke oliebollen
Mijdrecht – Kwaliteitsbakker Jan
Westerbos staat oudejaarsdag,
maandag 31 december, weer met
zijn opvallende paarse bus die
de naam ‘de Smaakwagen’ heeft
meegekregen, op zijn vaste stek,
in de buurt van Rendez Veux. U
kunt er bijna de hele dag terecht
om zijn oliebollen, appelflappen, appelbollen, ananasbeig-

nets, appelflappen, berlinerbollen enz. enz. te kopen. Hij staat
er van 08.00 tot 16.00 uur. U kunt
ze natuurlijk ook in een van zijn
twee winkels kopen, die in de Lindeboom en zijn zaak in de Kwakel, het is maar wat u het makkelijkst vindt. No even een tip van
de bakker, oliebollen bewaar je
het beste in een luchtdichte bak

of zak. Zo kun je de meeste oliebollen zo’n vier dagen bewaren.
En voor hen die bang zijn voor
hun lijn.
Een oliebol van 75 gram bevat
135 kilocalorieën. Een krentenbol
van hetzelfde gewicht 167 kilocalorieën. Let echter wel op: poedersuiker doet de calorieën wel
stijgen.

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

In de voortuin
Mijdrecht - Woensdagmiddag
is door nog onbekende oorzaak
een wat oudere dame de macht
over haar stuur kwijtgeraakt en
met haar auto de voortuin van

Ijsvogel
Er kan zo maar een ijsvogel langs
flitsen of een visarend overvliegen en misschien laat de schuwe waterral zich zien of horen. In
de begroeiing langs het pad over
de ringdijk wemelt het soms van
de kleine zangvogels waaronder
staartmezen en sijzen, die zich tegoed doen aan de zaadjes in de
elzenproppen.
Deze IVN-excursie is voor iedereen gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Neem zelf
wat te drinken en te eten mee en
zorg voor passende kleding en
stevig schoeisel of laarzen. Vergeet uw verrekijker niet. Meestal gaan er wel enkele telescopen
mee, waardoor u af en toe een
blik kunt werpen.
Datum: zaterdag 5 januari 2019.
Verzamelen: parkeerplaats bij de
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir.
Enschedeweg in Wilnis. Vertrek:
om 8:30 uur per auto, meerijden
is mogelijk. Terug: rond 14:00
uur. Info en excursieleider: Peter Betlem, tel.: 0297-287635/0653743460.

neen woning aan de Leicester gereden. Daar stond de auto van de
bewoners geparkeerd. Die auto
en die van de onfortuinlijke bestuurster werden zwaar beschadigd. De vrouw is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, maar de verwondingen bleken mee te vallen.

COLOFON

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

IVN Vogelexcursie naar de
het Waterzuiveringgebied
Regio -IVN De Ronde Venen &
Uithoorn start op 5 januari 2019
met een vogelexcursie naar een
bijzonder stuk natuur bij Loenen aan de Vecht, een afgescheiden deel van de Loenderveense
Plas. Het gebied wordt beheerd
door Waternet, die hier drinkwater voor de regio Amsterdam en ’t
Gooi vóór-zuivert. Een boswachter van Waternet, die zelf ook IVNnatuurgids is, zal voor deze gelegenheid het hek openen en de
groep rondleiden langs de mooiste plekjes.
In dit afgesloten gebied worden regelmatig excursies gehouden, maar verder komen er weinig mensen. Die rust wordt zeer
gewaardeerd door de bijzondere
vogels die hier voorkomen. In de
broedtijd zijn dat o.a. de purperreiger en zwarte stern. Deze vogels zitten nu in Afrika, maar hun
plaats wordt ingenomen door
talrijke wintervogels. Naast de
gebruikelijke watervogels is de
kans groot op krooneenden, brilduikers, prachtig gekleurde zaagbekken en fraai getekende nonnetjes.

die vinden het te koud. Of ik
de grootste bikkel van de familie ben? Haha, ja misschien wel!”
Voor meer info en aanmelding:
www.mdr.nu.

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Kerstdrive
Bridgevereniging
Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 17 december is de fameuze kerstdrive gespeeld: topintegraal,
iedereen dezelfde spellen. De
spellen waren door de TC gestoken en hadden veel mogelijkheden om tot mooie biedingen te komen in oost/west
en noord/zuid. Wie durfde kon
vaak spelen met wel enig risico van down-gaan. Aan het einde van de avond bleek dat het
wel erg spannend was geweest.
De drie topteams zaten dichtbij
elkaar. Overall winnaar was het
team Daniel Aartse Tuijn met
62,92%, gevolgd door team Maria Baas met 60,97% en team
Ina van Rossum met 60,83%. De
prijzen werden verdeel volgen
een priksysteem. Het was een
mooie afsluiting van 2018. Een
paar mooie scores om te vermelden: Team Carla Navest en
team Aartse Tuijn wisten beide
een 6klaverbod tot een goed
einde te brengen. Team Ingrid
Voskamp speelde 4klaveren geredoubleerd +1(Noord) terwijl
team Aartse Tuijn (oost) op het
zelfde spel 4schoppen gedoubleerd maakte. Op een ander
mooi spel speelden vier teams
6schoppen contract, terwijl de

overige teams voor het grootste deel 4schoppen +3 speelden. Ook hier war er een mooie
prijzentafel voor de winnaars
en de prikscoorders. Donderdag 20 december is de traditionele Kerstdrive gespeeld. In alle
lijnen werden dezelfde spellen
gespeeld. De spellen waren van
een bijzondere kwaliteit, met
mogelijkheden tot slem. Maar
wie dat probeerde kreeg een
doublet om de oren en haalde
meestal de score niet.. De teams
die de beste oplossingen vonden of door goed tegenspel
de tegenstander in de problemen brachten zijn: de winnaar
team Tineke Schreurs 68,01%,
tweede team Ben Ockhuizen
64,73% en derde team Jan Mur
63,54%. Een vermeldenswaard
spel is gespeeld door team Tineke Schreurs. Het team bood 3SA
en maakte als enige 3 upslagen.
Zo ook met een spel gespeeld
door team Bea van den Heuvel.
Team Ben Ockhuizen speelden
een sterk 6Harten spel. Voor de
winnaars enkele andere spelers
waren er mooie prijzen.
De kerstpauze gaat nu in en in
januari wordt het spel weer hervat.

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.800

Olie Oliebol
komt naar de
Lindeboom
Mijdrecht – Volgende week
maandag, oudejaarsdag 31 december brengt Olie Oliebol een
bezoek aan winkelcentrum de
Lindeboom in Mijdrecht. Hij zal
daar van ’s morgens 8.00 tot ’s
middag 16.00 uur vrolijk rondlopen en deelt hij gratis oliebollen
uit. Deze actie wordt georganiseerd en mogelijk gemaakt door
de winkeliers van winkelcentrum
de Lindeboom.

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 ingestuurd,
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 tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Jaaroverzicht 2018 van het weer in De Ronde Venen

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

Wat gaat de winter
ons brengen?

Velen van u zullen ongetwijfeld nieuwsgierig zijn of er de
komende winter voldoende ijs
is om te kunnen schaatsen. Een
“weerman” schijnt al geroepen
te hebben dat het straks wel
eens 20 graden kan gaan vriezen. Dat is niet zo’n kunst. Als je
dat maar lang genoeg verkondigt komt het zeker een keer
uit. Hoe vaak komt een winter met tenminste 20 graden
onder nul in Nederland voor?
Kijkend naar de laatste halve
eeuw, vanaf 1969, blijkt dat deze waarde bijna gemiddeld om
de vijf jaar voorkomt. De laatste keer dat dit gebeurde was
in de winter van 2012. Lelystad
was destijds de koudste plaats
met -24,9 graden, gemeten op
4 februari. Er zijn ook weerprofeten die, als de bladeren van
de bomen vallen, bij een grote hoeveelheid eikels of beukennootjes menen te weten
dat er dan een strenge winter komt. Onzin. Als er veel ei-

kels of nootjes op de grond liggen komt dat, omdat de afgelopen zomer mooi is geweest,
maar niet omdat er een strenge winter aankomt. Dan zijn er
nog de weerregels. Ook hiervan kun je niet altijd op aan.
Met veel buiten(wolken)ervaring van een boer of weeramateur kunnen zij soms een
redelijk betrouwbare prognose voor de korte termijn geven, dat wil zeggen voor de komende 1 à 2 dagen. De voorspelling voor de komende 3
à 5 dagen door ons nationale weerinstituut K.N.M.I. is redelijk betrouwbaar. Maar dat
is dan wel zo’n beetje de grens;
een langere termijn is een hachelijke zaak. Gelukkig maar
dat er geen zekerheid bestaat
omtrent het weer. De computer, of zo u wilt, de weerman,
moet het soms afleggen tegen
de chaos in de atmosfeer. Alles
wat in de natuur en atmosfeer
gebeurt leert de mens bescheiden te zijn en hem ontzag in te
boezemen.

Weerstation Mijdrecht Maandcijfers 2017/2018
Maand

Gem.temp
gr.C + afw.

Hgst.temp. Lgst.temp.
Datum
Datum

Neerslagsom
mm en afw.

December
2017

4,6
+0,7

13,0
31e

-1,5
2e en 17e

146
+66

Januari
2018

5,5
+2,1

14,1
24e

-0,8
8e

95
+30

Februari

1,8
-1,7

10,0
15e

-6,3
28e

29
-16

Maart

5,2
-0,9

14,9
10e

-8,0
1e

63
-

April

12,8
+3,7

29,2
19e

2,0
6e

84
+40

Mei

17,3
+4,3

30,8
28e

4,6
4e

44
-6

Juni

17,8
+2,3

30,9
7e

9,1
23e

5
-65

Juli

22,2
+4,3

37,9
27e

12,7
11e

2
-68

Augustus

20,3
+2,8

36,2
7e

8,7
26e

91
+30

September

16,1
+1,4

26,9
4e

4,0
30e

139
+69

Oktober

13,3
+2,5

27,2
13e

2,3
28e

54
-26

November

7,0
0,0

19,0
6e

1,2
23e

30
-40

Jaar

12,0
+1,1

37,9
27/7

-8,0
1/3

782
normaal

Ongetwijfeld zal iedereen zich
nog de hitte van de zomer van
2018 kunnen herinneren. Het
was de warmste zomer ooit met
een record hoge temperatuur in
Mijdrecht van 37,9 graden, gemeten op 27 juli. De hoge temperaturen gingen met enorme droogte gepaard; in juni en juli samen
viel in onze regio slechts 7 mm regen tegen normaal 140 mm. Het
jaartotaal kwam uit op normaal.
Mijdrecht had deze zomer een
gemiddelde maximum temperatuur van 25,4 graden en een minimum temperatuur van 15,1 graden. Daarmee werd de zomer van
2003 nipt verslagen. Er moesten
talrijke record dagmaxima worden bijgesteld. Curieus was dat
door het late winterweer de laagste temperatuur niet in de winter zelf viel maar in maart. Samen
met februari was maart de enige
maand die een beneden normale
temperatuur te zien gaf. Teneinde
de gegevens overzichtelijk te maken is er een tabel geplaatst met
van elke maand de gemiddelde
temperatuur en afwijking van normaal, voorts de hoogste en laagste temperatuur van de maand en
de neerslagsom met afwijking van
normaal. Daar het meteorologische jaar begint op 1 december en
eindigt op 30 november houden
wij deze periode aan.

Winter 2017/2018

De winter als geheel was vrij
zacht met in Mijdrecht een
gemiddelde
temperatuur
van 4,4 graden. Dat is ongeveer een halve graad boven
normaal. In 24 nachten vroor
het, hoofdzakelijk in februari,
en op één dag wist het kwik
ook overdag niet boven nul
te komen, een zogeheten ijsdag. Er viel 270 mm neerslag,
Van de afzonderlijke maanden was december veruit het
natst, de natste ook van het
meteorologische jaar.

December 2017

Het was al de zevende zachte decembermaand in successie. Voor
een echte winterse december
moeten we al helemaal terug gaan
naar 2010. Het begon met een eerste winterprik op de eerste twee
dagen van deze maand met in de
nacht tot -1,5 graden. Op de 17e
kwam eveneens vorst voor van
1,5 graden. Lager kwam de thermometer deze wintermand niet.
De laatste twee dagen van het jaar
verliepen zeer zacht met op Oudejaarsdag in Mijdrecht met 13,0 graden een nieuw datum record. Bijzonder nat was de periode 7 tot en
met 14 december. In deze acht dagen viel hier in totaal 94 mm neerslag. Uitermate spectaculair verliep de luchtdruk. Op 5 februari
een barometerstand van 1033 hPc
en in vijf dagen een vrije val naar
969 hPc, 64 hectopascal verschil.

Tegenwoordig zijn maximum temperaturen boven de tien graden
in de wintermaanden heel gewoon. Nu slaagde februari erin deze waarde, met moeite, één keer
te halen. De sprokkelmaand was
vier graden kouder dan januari.
Het vroor in 18 nachten. De vorst
was matig in de laatste drie nachten, waarbij op de laatste dag de
temperatuur ook overdag onder
nul bleef (-3,9 graden), een zogeheten ijsdag. Extreem zonnig was
het deze maand; de zon scheen
twee keer zoveel als normaal. Hogedrukgebieden hadden de overhand, zeker in de tweede helft
van de maand. Vandaar te droog.
Er heerste eindelijk eens wat wintersfeer, doch sneeuw van betekenis bleef uit.

Lente 2018

Ondanks de bijzonder koude start van de lente eindigde deze heel wat warmer dan
normaal. Mijdrecht kwam uit
op 11,7 graden, 2,5 graden
boven het gemiddelde. Het
aantal vorstnachten bedroeg
9 en dat was normaal. De
lente gaf al een voorproefje
van de hitte die ons te wachten stond. Wij werden in het
voorjaar verrast met 17 zomerse dagen, terwijl dat er
normaal maar drie zijn. Bovendien al twee tropische
dagen. Totale lenteneerslag:
191 mm

Maart

Maart begon met een voortzetting
van het koude weer van februari. In
De Ronde Venen vroor het de eerste twee nachten matig met -6 tot
-8 graden en op 2 maart bleef het
ook overdag met -0,2 graden nog
vriezen. Op 3 maart zag men nog
vele schaatsers op het ijs, maar de
volgende dag was het met de pret
alweer gedaan. De temperaturen liepen meteen flink op. Van 4
tot en met 7 maart brachten maxima op de thermometer van 10 tot
14 graden. Van 10 tot en met 12
maart mochten we even de zachte
zuidelijke lentelucht opsnuiven en
werd het ruim 14 graden. Hoger
kwam de temperatuur in de lente
maand niet. De gemiddelde temperatuur bleef 1 graad onder normaal. De neerslag week weinig af
van het gemiddelde.

April

De grasmaand was de op drie na
warmste sinds de oprichting van
het weerstation Mijdrecht in 1983.
Niet minder dan 3,5 graden was
deze aan de warme kant. Eerste
Paasdag, 1 april, was met 9,3 graden maar een halve graad warmer
dan Eerste Kerstdag. Nadat op 6
april de temperatuur ‘s nachts tot
2,0 graden was gezakt en grondvorst was opgetreden, hadden wij
op 7 en 8 april de eerste fraaie lentedagen te pakken met temperaturen die opliepen tot ruim 21 graJanuari 2018
den. Compleet zomers was het in
De januarimaand verliep erg de periode 16 tot en met 20 april;
zacht. Zij was zelfs een volle graad het werd al bijna tropisch warm.
warmer dan december. In slechts De neerslag viel wat aan de hoéén nacht daalde de temperatuur ge kant uit. Bijna de helft van de
tot onder het vriespunt, te weten maandsom kwam op de laatste
op de 8e. Maar verder dan -0,8 gra- aprildag uit buien naar beneden
den zakte het kwik niet. Op vijf da- (39 mm). Het betekende een nieugen konden wij maxima in de dub- we dagrecord som voor de maand.
bele cijfers noteren. De eerste vijf
dagen hadden we sterk wisselvalig Mei
weer met op de 3e de passage van Mei was de warmste bloeimand
een actief koufront, dat gepaard ooit in Nederland. In Mijdrecht beging met hagel en stormwinden. droeg het verschil met de normaLater in de maand, op de 18e, had- le temperatuur ruim 4 graden. Vrijden wij opnieuw te maken met wel de hele maand was het wareen storm. De maximale gemid- mer dan normaal onder invloed
delde windsnelheid over tien mi- van een noordoostelijke stroming,
nuten bedroeg in de noordwest die werd veroorzaakt door hogepunt van de provincie Utrecht 26 drukgebieden boven Noord-West
meter per seconde en dat staat Europa. In Mijdrecht kwamen
gelijk aan windkracht 10, zware maar liefst 14 zomerse dagen voor
storm. Evenals december was ja- tegen 3 normaal. Daarvan waren
er twee tropisch. Opvallend was
nuari erg nat.
het jojo-effect van de temperatuur
Februari
van 12 -14 mei. Op de 12e hadden
Na twee zachte maanden was fe- wij een maximum temperatuur
bruari een koude wintermaand. van ruim 24 graden, de volgende

dag was het bijna 10 graden kouder en vervolgens ging het kwik
op de 14e weer naar 27 graden. De
laatste drie dagen waren onweerachtig en brachten 22 mm regen,
voorlopig de laatste neerslag van
betekenis.

Zomer 2018

De zomer van de vorige
eeuw was 1947. Die van deze eeuw (voorlopig) is 2018.
Nog net won deze zomer het
in Mijdrecht van die van 2003.
Het verschil was 0,1 graad. De
etmaal temperatuur kwam
uit op 21,1 graad. We hadden
één lange hittegolf. Hieronder wordt verstaan een opeenvolgende serie van minstens vijf zomerse dagen en
minstens drie tropische. Welnu, deze serie omvatte niet
minder dan 27 dagen, van 12
juli tot en met 7 augustus. Zomers warm waren 15 dagen
en tropisch warm 12 dagen.
Met 99 mm was het niet de
droogste zomer. De zomers
van 2003 en 1983 waren in
Mijdrecht met respectievelijk
70 en 77 mm nog droger.

Juni

Herfst 2018

De herfst was zeer zonnig
en een graad te warm. Ze
bracht de normale hoeveelheid neerslag. Dat laatste
gold o.a. niet voor De Bilt.
Daar viel de helft minder en
werd het een droge herfst.
Dit grote verschil is te verklaren doordat De Ronde Venen begin september met een traag voortslepend buiencomplex te
maken had, waarvan het
midden van Utrecht gevrijwaard bleef. Niettemin
waren hogedrukgebieden
bepalend voor een groot
deel van de herfst en zorgden regelmatig voor rustig
weer. Er konden nog 5 zomerse dagen aan de 50, die
de zomer ons bracht, worden toegevoegd.

September

September was al de zesde
maand op rij die te warm was,
maar de afwijking was beperkt.
Op de 4e was het zomers warm
en werd het bijna 26 gr aden.
Het was bovendien drukkend
warm. Onweer kon niet uitblijven. Dat kwam de volgende
dag, uit het oosten. De treksnelheid van de onweersdepressie
was gering en bovendien werden de buien alsmaar gestimuleerd, hetgeen goed te zien was
op de radarbeelden destijds.
In de ochtend viel er langdurig
zware regen, begeleid door onweer. Later bleek in en rond het
Groene Hart de meeste regen
gevallen te zijn. De zware onweersbuien lieten in Mijdrecht
74 mm water achter, het gemiddelde van een maand en tevens
een nieuw maandrecord. Voorts
viel er neerslag van betekenis
van 6-8 (29 mm) en van 21-23
september (31 mm).

Na een recordwarme mei en zeer
zachte april was ook juni met gemiddeld 18,5 graden veel warmer (twee graden) dan normaal.
Het weer werd het overgrote deel
van de maand bepaald door hogedrukgebieden in onze omgeving. Halverwege de maand was
er sprake van een westelijke stroming en trokken enkele storingen
over onze regio. Meer dan 2 mm
lieten ze niet achter. Door het heldere weer koelde het in de laatste
week ´s nachts flink af. In Mijdrecht
werd in de ochtend van 23 juni een
minimum temperatuur afgelezen
van 9,1 graad, een dag koude record en dat in een super warme
zomer. Op de laatste junidag was
de relatieve vochtigheid in de mid- Oktober
dag slechts 25%. De maand telde De wijnmaand was de negenin totaal 7 zomerse dagen en 1 tro- de maand die in dit meteorologische jaar aan de warme kant
pische dag.

Juli

bleef. Er werd geopend met een
teleurstellende 13 graden en er
viel in de eerste paar dagen 10
mm regen. Nadien zou er tot
de 25e geen regen van betekenis meer vallen. Halverwege de
maand werd het subliem weer
en leverde oktober een bijzondere prestatie door ons niet alleen met zeven warme dagen
op rij te verwennen, maar ook
nog eens twee extra zomerse
dagen af te leveren. Op 13 oktober werd het in Mijdrecht 27,2
graden. Zo´n hoog maximum in
oktober was hier in de laatste
36 jaar niet voorgekomen. Op
de voorlaatste dag viel nog een
flink portie regen (23 mm) en
lagen de temperaturen op een
aanzienlijk lager niveau; op de
29e werd het overdag nog maar
zes graden.

Op en top een maand met veel
zon, hoge temperaturen - meer
dan 4 graden boven normaal en een druppel regen. Kortom,
weer wat je rond de Middellandse Zee tegenkomt. Alsmaar hoge
druk. Toen op 9 en 10 juli de wind
even aantrok uit Noordelijke richting voelde het met de laagste
overdag temperaturen die we deze maand op 9 en 10 juli hadden
met 22 à 24 graden ‘fris’ aan. Veruit de warmste periode was van 23
tot en met 27 juli: vijf tropendagen
achtereen, die een climax bereikten in het maximum van 37,9 graden op de 27e. Er kwamen 21 zomerse en 7 tropische dagen voor.
Geen wonder dat er een code geel
voor het hitteplan van kracht werd
en tevens code oranje voor de extreem hoge temperaturen. Record
hoog was het nachtelijk minimum November
In de eerste week van de slachtvan de 27e: 25,4 graden.

Augustus

De eerste week zomerde het nog
volop. Van 29 juli tot en met 7 augustus beleefden we in De Ronde Venen de tweede hittegolf met
op zes dagen temperaturen in de
dertig graden; Maar daarna werd
het toch wat wisselvalliger en werden die extreme temperaturen
niet meer gehaald. Op 25 augustus wees de thermometer voor
het eerst sinds 22 juni een maximum temperatuur aan onder de
20 graden; het werd 17,8 graden.
Het was een dag met buien die
het zo nodige regenwater brachten. Er viel in Mijdrecht deze dag
28 mm regen. Maar al eerder waren er kletsnatte dagen, zoals het
tijdvak 8 tot en met 11 augustus:
30 mm en op de 13e viel 15 mm.
De ernstige droogte werd zodoende aangepakt. De oogstmand viel
iets te nat uit.

maand was ik op het eiland
Texel getuige van enkele spectaculaire rode zonopkomsten. Volgens de volksweerkunde mist
het zijn uitwerking niet, getuige
deze rijmpjes: “Hebben wolken
‘s morgens rode randen, altijd
is er wind en nat voor handen“,
“Des avonds grijs en des morgens rood, men stelt zich dan
aan regen bloot”. “Avondrood,
mooi weer aan boord, morgenrood, regen in de sloot”. En nog
eentje: “Rood rond de zon, regen in de ton”. De uitkomsten
vielen reuze mee, we bleven
droog. De eerste helft van de
maand was zacht met een uitschieter van 19,0 graden op de
6e. Daarna kwamen de maxima
ruim onder de tien graden te liggen en voelde het kil aan door
de vrij sterke landwind. De periode 13-27 november kende nagenoeg geen neerslag.
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24 december 2018

Geweldig
Kerstgala
van het
Alkwin Kollege
bij
Partycentrum Colijn
Regio - Vorige week was het
Kerstgala voor de eindexamenleerlingen van het Alkwin Kollege. De locatie van het traditionele gala is voor de tweede
keer op rij bij Partycentrum Colijn. Natuurlijk trok, onder ruime belangstelling van ouders/
verzorgers en andere belangstellenden, een bonte stoet
indrukwekkende en originele voertuigen voorbij. Aan het
begin van de rode loper beleefden alle leerlingen hun ‘hollywood momentje’ De eindexamenleerlingen uit 5 havo en

6 vwo kwamen in schitterende gala outfits. Ze werden onthaald door twee prachtig aangeklede lakeien en vervolgens
uitgebreid gefotografeerd om
uiteindelijk via de rode loper
de prachtig aangeklede feestzaal te betreden. Aldaar werden zij ontvangen met een flute (alcoholvrije) bubbels en
kon het feest beginnen. Wat
een geweldig gezicht: de hele vloer vol met dansende leerlingen!
Het was een geslaagde avond
en een prachtig gala.

10

24 december 2018

De Eendracht
werkt
met alle
leeftijden
door elkaar
aan een
Kerst-knutsel-circuit!
Mijdrecht - Het is weer die
oergezellige tijd van het
jaar…buiten koud, de wind
giert om de school en je blijft
liever binnen om te werken
of te knutselen met elkaar.
Met name dit laatste vinden
de leerkrachten van de Eendracht superbelangrijk: kinderen van allerlei verschillende leeftijden werken met
elkaar aan iets moois. Daarbij is niet alleen het eindproduct van belang maar zeker
ook het samen werken en elkaar helpen als iets moeilijk
is. Regelmatig worden der-

gelijke middagen georganiseerd en het is prachtig om
te zien hoe er wordt gewerkt
en genoten. De tijd vliegt
voorbij! Dit keer was het thema natuurlijk ‘Kerst’! Er zijn
kerststukjes, kerstballen en
kerstpotjes versierd, kerstkaarten en zelfs kunstzinnige schilderijtjes gemaakt. De
lerares Spaans heeft met een
groepje in het Spaans gezongen over kerst en door
al die activiteiten werd het
weer een erg gezellige en
creatieve middag op De Eendracht!

24 november 2018

maart

februari

januari

JAAROVERZICHT

In de laatste week van december ontstond
commotie over het verhogen van de belasting op drinkwater vanwege de precarioheffing die de gemeente sinds 2015 hanteert
op ondergrondse leidingen van (nuts)bedrijven. Inwoners is beloofd dat zij het bedrag
gecompenseerd zullen krijgen door verlaging van de lokale lasten.
De kosten van de OZB wegens de verhoogde WOZ-waarde van de legakkers in de Vinkeveense Plassen rijzen de pan uit. Veel eigenaren van legakkers zouden zich genoodzaakt zien om afstand van hun legakker te
doen die daarna zonder onderhoud dreigt
te verdwijnen waardoor het unieke cultuurlandschap ophoudt te bestaan.
Wordt het Kerkplein bij de Janskerk de dupe van de uitbreidingsplannen van de Boni?
Leden van de PKN willen dat de grond niet
daarvoor wordt verkocht.

Er zijn plannen om het Fort bij Uithoorn te
herontwikkelen om er hotelruimte en een
vergader- en congrescentrum te realiseren.
Er komt tevens een café-restaurant in de
voormalige Genieloods die daarvoor wordt
ingericht. Op het terrein zal parkeerruimte
voor 200 auto’s zijn.
Voormalig wethouder Erika Spil is winnaar
geworden van de Vrouw in de Media Award
2017 Utrecht. Spil heeft zich volgens 25 procent van stemgerechtigden voor die Award
in 2017 het beste in de media geprofileerd.
Volgens de Vervoerregio Amsterdam heeft
busvervoermaatschappij Connexxion sinds
de gunning op 10 december 2017 zich in
de regio Amstelland-Meerlanden van zijn
slechtste kant laten zien en een wanprestatie geleverd. Daarvoor heeft Connexxion
een boete van 400.000 euro opgelegd gekregen.

Pannenkoekenrestaurant De Strooppot is
onderscheiden met de Gouden Tapknop.
Daarmee mogen zij zich de beste horecazaak van de regio groot-Amsterdam noemen, waarmee ze 400 horecazaken achter
zich laten.
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en
Sport heeft een bezoek gebracht aan SV Argon.
De ondernemer die het fort bij Uithoorn
commercieel wil gaan exploiteren heeft zonder toestemming een deel van de natuur
rond het fort al ‘opgeschoond’. Dit tot grote
erfgerfnis van de bewoners, de gemeente
en Staatsbosbeheer.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen deze maand hebben diverse politieke
partijen hun inbreng in een speciale verkiezingskrant als bijlage.
De plannen zijn weer opgepakt om de doorvaart vanuit de Ringvaart naar de Vinkeveense Plassen via de Heul met een verbre-

Beide bushaltes aan de Rondweg in Mijdrecht gaan op de schop. Ze worden uitgebreid waardoor meer bussen achter elkaar kunnen staan langs de perrons. Tevens
wordt de fietsenstalling beperkt uitgebreid.
Wim Stam is opnieuw lijsttrekker voor CUJSGP De Ronde Venen in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Met ingang van 1 januari dit jaar verzorgt de
Voedselbank De Ronde Venen ook de voedselpakketten voor inwoners van de woonkernen Abcoude en Baambrugge. Daarmee
omvat het verzorgingsgebied nu alle Rondeveense woonkernen.
De extra kosten van de precariorechten die
door waterbedrijf Vitens op de nota voor de
levering van drinkwater worden vermeld,
zullen door de gemeente voor 100 procent
worden gecompenseerd.
D66 gaat vragen stellen aan wethouder Da-

Acht politieke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Op de begraafplaatsen in Wilnis, Abcoude en
Baambrugge zijn gedenkbomen geplaatst
en in gebruik genomen. Nabestaanden kunnen in deze bomen een ‘blad’ hangen met
daarop de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overleden persoon. Nadat afstand gedaan is van het graf kan men toch
de overledene gedenken.
De gemeente moet handelend optreden tegen het sluipverkeer over de Tweede Zijweg
in Wilnis.
Er komen extra verkeersmaatregelen op de
kruising van de uitrit bij de nieuwe woonwijk De Maricken en de Mijdrechtse Dwarsweg.
De ontsluitingsplannen van de gemeente
voor de nieuwe woonwijk De Maricken op

de (nieuwe) doorgang te realiseren. De verbetering van de doorvaart is van groot belang voor de watersportrecreatie.
De stichting Zwembad Abcoude en de gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de bouw van Het
Sporthuis Abcoude mogelijk te maken.
De door de gemeenteraad aangenomen
motie om de N201 niet te willen verbreden
is slecht voor de economische ontwikkeling
van De Ronde Venen, zo stelt de VIB. De Provincie is momenteel bezig met een onderzoek om de knelpunten in de provinciale
weg in kaart te brengen. Om daar nu al een
halt aan toe te roepen wordt een verkeerd
signaal afgegeven.
Tijdens de 8e editie van de Beursvloer De
Ronde Venen is voor 32.000 euro gehandeld
tussen lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met gesloten beurs zijn
kennis, diensten en materialen geruild tegen
nuttige tegenprestaties.

vid Moolenburgh waarom de gemeente De
Ronde Venen wel vertrouwen heeft in de afspraken met luchthaven Schiphol waar omliggende gemeenten dat niet hebben in relatie tot overlast en plannen tot uitbreiding.
Het gemeentehuis wordt te krap voor alle
ambtelijke activiteiten. Er zijn plannen om
te trachten intern ruimte te creëren teneinde meer werkplekken te realiseren. Tevens
zijn er plannen om onder meer de centrale
hal te gaan verbouwen. Dat mag wat kosten:
700.000 euro!
De VVD wil af van overbodig onkruid en al
het zwerfvuil in de openbare ruimte.
Voormalig wethouder Erika Spil is genomineerd voor Vrouw in de Media Award 2017
Utrecht.
Bewonersgroepen, verenigd in de Vereniging Gezamenlijke Platforms, willen dat de
uitbreiding van Schiphol plaatsvindt met

Wilnis ‘Oude Dorp’ bij de Wethouder van
Damlaan op de Veenweg en op de Pastoor
Kannelaan zaaien onrust bij de aanwonenden. Die krijgen veel meer verkeerbewegingen voor hun deur.
In Vinkeveen wordt op het een na diepste
punt in Nederland (6.70 m onder NAP) een
nieuwe NAP-peilschaal onthuld ter gelegenheid van de viering van 200 jaar NAP.
Er komt een verkeersonderzoek op de N201
n aar de herkomst van voertuigen die er rijden om een beeld te krijgen waar de knelpunten zijn op deze drukste provinciale weg
van Nederland.
Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in de regio is het alleen maar kommer en kwel. Het
busvervoer vanuit en naar De Ronde Venen
is ronduit belabberd.
Het aanleggen van tijdelijke parkeerplaat-

PvdA/Groen Links heeft schriftelijke vragen
gesteld over de ontwikkelingen op het Fort
bij Uithoorn naar aanleiding van verontruste
reacties van omwonenden.
Tien lokale organisaties in De Ronde Venen,
waaronder vier politieke partijen, hebben
het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ ondertekend.
Het eerste kievitsei in het gebied Rijn, Vecht
en Venen is gevonden op een weideperceel
van de familie Oudshoorn-van Kempen aan
de Westerlandweg in Mijdrecht.
Een ondernemer lanceert De Ronde Venen
Pas, een betaalpas waarmee inwoners wordt
gevraagd inkopen te doen bij lokale ondernemers, in ruil waarvoor zij korting op hun
aankopen krijgen. De gemeente De Ronde
Venen ondersteunt de actie.
Meningen van bewoners achter het Fort bij
Uithoorn blijken verdeeld. De een wil geen
horeca-activiteiten achter het fort op de
ringdijk van de fortgracht, de ander ziet er
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banen in zee.
Bewoners van dijkwoningen kunnen profiteren van een lagere WOZ-belasting als de
grond rondom hun woning ligt binnen een
dijkzone. Dat heeft een arrest van de Hoge
Raad bepaald. De maatregel geldt bovendien landelijk.
De Wilnisse basisschool Willespoort is gekozen tot de sportiefste basisschool van De
Ronde Venen vanwege actieve deelname
aan alle sportactiviteiten.
Er is veel belangstelling voor de archeologische vondsten die zijn gedaan op de locatie van het voormalige Molenhof. De oudste
vondsten dateren van de 13e eeuw.
De criminaliteit in De Ronde Venen vertoont
de laatste jaren een dalende tendens. Dat
blijkt uit de jaarlijks gepubliceerde cijfers die
door Politie Midden-Nederland en de gemeente worden gepresenteerd.

sen bij de stationslocatie in Mijdrecht om de
parkeerproblematiek in het centrum aan te
pakken is door de raad afgeblazen. Het kost
53.000 euro voor 40 extra parkeerplaatsen.
Dat vond men te gortig.
Er is een start gemaakt met de bouw van het
nieuwe zorgcentrum Zonnehuis Mijdrecht
op de plaats waar ooit Nieuw Avondlicht
stond.
Het Kieskompas De Ronde Venen wil de inwoners behulpzaam zijn bij het bepalen
van hun politieke keuze bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Een meerderheid van de gemeenteraad wil
op het grondgebied van de gemeente geen
verbreding van de N201.
Het burgerinitiatief voor het realiseren van
een sportgebouw in Abcoude heeft de
steun gekregen van de meerderheid in de
gemeenteraad.

wel brood in om er zelf ook beter van te worden.
De Seniorenpartij De Ronde Venen is euforisch na de winst van 3 zetels in de gemeenteraad uit het niets.
De gemeenteraadsverkiezingen hebben geresulteerd in 6 zetels voor het CDA, meteen
de grootste partij, op de voet gevolgd door
de VVD met 5 zetels, Ronde Venen Belang
met 4 zetels, D66 met 4 zetels; PvdA/Groen
Links 3 zetels; Seniorenpartij De Ronde Venen 3 zetels, CU/SGP en Lijst 8 Kernen elk
met 1 zetel.
Marianne Luyer uit Almere is gevraagd op te
treden als informateur in De Ronde Venen
voor de coalitievorming. Zij is lid van de Provinciale Staten van Flevoland en maakt deel
uit van de CDA-fractie. Al eerder is zij als informateur opgetreden bij andere colleges
en betrokken bij het opstellen van bestuursakkoorden.
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Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn CDA,
VVD, D66 en de Seniorenpartij met elkaar in
gesprek over de vorming van een nieuwe
coalitie. Ronde Venen Belang, die de afgelopen vier jaar wethouder Anco Goldhoorn leverde, blijft hierbij buiten spel…
Recreatie ondernemers in De Ronde Venen
missen de toeristische boot omdat wethouder Goldhoorn het niet nodig vindt dat zij
deelnemen aan een collectief van 22 gemeenten in de provincie Utrecht om zoveel
mogelijk toeristen in hun gebied te krijgen.
Zij lopen hierdoor veel inkomsten mis.
De leden van de nieuwe gemeenteraad en
fractie-assistenten presenteren zich aan de
bewoners en zijn op 29 maart beëdigd en
feestelijke geïnstalleerd.
Het bevlogen raadslid Cees Houmes (D66)

In De Ronde Venen hebben zestien inwoners
een Koninklijke Onderscheiding gekregen.
Vijftien van hen zijn benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau, één tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemt in met het nieuwe coalitieakkoord en de vier wethouders.
Jong en oud hebben genoten van een goed
georganiseerde Koningsdag met veel activiteiten in de woonkernen.
Provinciale en Gedeputeerde Staten van
Utrecht zij niet blij met het standpunt van de
Rondeveense gemeenteraad die op voorhand tegen de verbreding van de N201 is op
haar grondgebied, terwijl onderzoek naar
oplossong van mogelijke knelpunten nog
wordt onderzocht.

stopt na 16 jaar in de raad te hebben gezeten. De Koninklijke Onderscheiding die hem
daarbij te beurt valt wenste hij om principiele reden niet te accepteren.
Voormalig burgemeester en voorzitter van
de stichting Bovenlanden Dick Boogaard
heeft van de stichting De Groene Venen De
Groene Pluim gekregen voor zijn niet aflatende inzet voor de natuur in de regio.
Na een flinke verbouwing is de bushalte aan
de Rondweg in Mijdrecht op 5 april officieel
heropend door wethouder Alberta Schuurs.
Tevens is de fietsenstalling uitgebreid en is
er een nieuw en breed (verhoogd) zebrapad
aangelegd over de weg zodat reizigers de
Rondweg veilig kunnen oversteken.
De gemeente De Ronde Venen heeft met
€33.000 fors meebetaald aan het uitrollen

De raad van State heeft het beroep van de
gemeente De Ronde Venen dat zij had ingesteld tegen het besluit om ’s nachts 130
km/u te mogen rijden op de A2 verworpen.
Het blijft nu gewoon toegestaan om van ’s
avonds 19.00 uur tot ’s morgens 06.00 130
km/u te mogen rijden tussen Holendrecht
en Vinkeveen vice versa.
De VVD stelt vragen aan het college waarom in Veenzijde 2 toch een boom is gekapt
waarin een zeldzame ransuil een nest had.
Enige dagen later had de uil al weer een
nieuw plekje gevonden in ene andere boom
25 meter verderop...
De gemeente laat weten dat er een nieuwe
organisatie op poten is gezet voor de sociale
werkvoorziening waarin tot voor kort PAUW

van De Ronde Venen (betaal)Pas. Met die pas
is het de bedoeling de lokale economie te
ondersteunen met lokale aankopen door de
inwoners door minder via internet te kopen.
Marie Vermanen wint de Maestro De Ronde
Venen 2018. Hieraan was gekoppeld een publieksstemming wat een bedrag van 783 euro opleverde. Dat werd verdubbeld door de
deelnemende Maestro’s wat geheel ten goede kwam aan het Johannes Hospitium Wilnis.
De Ronde Venen heeft het coalitieakkoord
afgerond en stelt vier nieuwe wethouders
voor: Rein Kroon (CDA), Alberta Schuurs-Jensema (VVD), Kiki Hagen (D66) en Marja Becker (Seniorenpartij).
Er is groen licht voor de uitbreiding van supermarkt Boni in winkelcentrum De Lin-

bedrijven een rol speelde. Medewerkers met
een afstand tot de arbeidsmarkt zijn hierbij
verzekerd van passend en betaald werk tot
aan hun pensioen. De sociale werkvoorziening is lange tijd onderwerp van discussie
geweest, met name in de Rondeveense de
politiek, met veel onduidelijkheden en eden
duistere toekomst voor de medewerkers.
De provincie legt naast de rotonde op de
N212/Mijdrechtse Dwarsweg een extra rijstrook in de vorm van een bypass aan richting Wilnis/Woerden.
Om de Rondweg als voetganger of fietser
veilig te kunnen oversteken wordt ter hoogte van de zebra een voetgangers/fietsbrug
voorgesteld. Het is even de vraag of dat kan
want die moet aardig hoog zijn in verband

juni

Raad en college stippelen hun plannen uit
in de Kadernota 2019. In dikt document beschrijft het college de belangrijkste ontwikkelingen en de daarbij behorende financiële
effecten.
De door omwonenden georganiseerde informatieavond in dorpshuis De Willisstee in
Wilnis over de ontsluiting van De Maricken
levert geen nieuwe gezichtspunten en/of
antwoorden op. Het was voor velen een ‘herhaling van zetten’ van de bijeenkomst op 19
februari jl.
Door de gemeente wordt nog een keer een
inloopavond georganiseerd in het dorpshuis. Dat staat gepland voor 12 juli.

De Weekmarkt en Koopcentrum Mijdrecht
(de winkeliers) zijn een samenwerkingsverband aangegaan om meer klanten naar het
centrum te krijgen. Niet alleen op donderdag, maar ook op andere dagen. Bekendheid geven aan het gevarieerde aanbod
van producten en diensten ligt daaraan ten
grondslag.
Wilnis heeft straks zijn eigen gezondheidscentrum onder de naam ‘GezondWilnis’,
waar een complete eerstelijns zorg wordt
geboden.
Een meerderheid van de gemeenteraad
stemt in met het legaliseren van 1400 recreatiewoningen die nu al jaren onafgebroken
worden bewoond.
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deboom. De partijen Kerkbestuur, Hoorne
Vastgoed en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de grondverdeling en de bouwplannen die nu verder worden uitgewerkt. Sloop van het FDC pand
plus een deel van de Boni zal vanaf augustus
plaatsvinden waarna nieuwbouw volgt.
Het college van B&W van De Ronde Venen
staat achter de plannen voor exploitatie van
het Fort bij Amstelhoek, maar gaan voor een
transparant proces waarin alle belanghebbenden, zowel de initiatiefnemers als omwonenden, betrokken worden op basis van
een open communicatie en waarin ook de
regels van bestuur worden nageleefd.
De viering van Koningsdag was weer als vanouds in De Ronde Venen met talrijke sportieve en gezellige activiteiten in alle woonkernen.

met vrachtverkeer dat er onderdoor moet.
Er wordt weer een informatieavond georganiseerd voor bewoners aan de Van Damlaan
die niet zo blij zijn met de wijze van ontsluiting van De Maricken richting ‘oude dorp’ en
de Veenweg.
Er was weer volop nostalgie te beleven tijdens de ‘Brillen- en Ovalendag’ naast dorpshuis De Willisstee in Wilnis, waar bijna 600
historische VW-kevers en coachbuilt voertuigen stonden te pronken. Talloze liefhebbers
hebben het evenement bezocht dat steeds
meer bekendheid krijgt en volgend jaar haar
eerste lustrum viert.
Koopcentrum Mijdrecht en de Weekmarkt
gaan samenwerken om meer klanten te laten profiteren van het gezamenlijke aanbod.

Raadhuislaan te verbouwen is een belangrijke stap voorwaarts om het huizenblok om
te toveren tot fatsoenlijke woonruimte voor
starters.
Vervoersbedrijven lijken de busreiziger uit
de Ronde Venen niet serieus te nemen, gelet
op de regen van klachten over het openbaar
vervoer. Sinds de invoering van de nieuwe
busdienstregeling zijn busverbindingen met
Amsterdam verdwenen en is de reistijd veel
langer geworden.
In park Wickelhof is een kast met een bijenvolk geplaatst, waardoor BeeZzHof, zoals de
kast wordt genoemd, een mooie en nuttig
plaats krijgt in dit groene gebied.

Het traditionele ‘haringhappen’ dat dit jaar
voor de 17e achtereenvolgende keer in
Mijdrecht is gehouden, heeft 5.000 euro
voor het goede doel opgebracht. Het geld
gaat dit keer naar de stichting Jongeren Actief en Soos De Cirkel.
Het definitieve ontwerp van het Sporthuis
met zwembad Abcoude is bijna gereed.
Het Straattheaterfestival De Ronde Venen is
weer druk bezocht. Tal van artiesten hebben
een fantastische presentatie en blijk van hun
kunnen gegeven.
Het ondertekenen van de ontwikkelovereenkomst tussen toekomstige bewoners en
de gemeente om de kluswoningen aan de
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Vanwege de aanhoudende droogte is er alle
reden om de veendijken extra in de gaten te
houden. Dat gebeurt dan ook door het Waterschap AGV die de dijken nauwlettend inspecteert op scheuren en uitdroging.
Voor de derde keer dit jaar is de ontsluiting van de nieuwe woonwijk De Maricken
in beeld gebracht bij de omwonenden. Dit
keer is de inloopavond in dorpshuis De Willisstee door de gemeente georganiseerd.
Betrokken bewoners kunnen ter plaatse hun
zienswijze afgeven.

september

augustus

juli

prijsvraag en puzzel waarmee weer mooie
prijzen zijn te winnen.
Door de droogte plaatst het Waterschap bij
Woerdense Verlaat een noodkering om de
Vinkeveense Plassen te beschermen tegen
zout water. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal wordt zoet water ingelaten.
In 2025 wil de gemeente De Ronde Venen 50
procent circulair inkopen om verspilling van
grondstoffen tegen te gaan. Anders gezegd:
minder verspillen, meer hergebruiken.
Het Wilnisse Statenlid Derk Boswijk is ge-

kozen tot lijsttrekker van het CDA provincie
Utrecht.
Langparkeerders in de woonkernen van De
Ronde Venen – m.n. bij station Abcoude en
rond de winkelcentra – zijn voor de bewoners aldaar een ramp. Ze hebben zelf overdag geen plek meer.
In Mijdrecht zijn bij een aantal straten de
vuilcontainers niet geleegd. En dat met die
hitte...
OBS De Trekvogel en OBS Molenland zijn
samen opgegaan in de nieuwe school OBS
Twister.

Volgend schooljaar komt er een kinderraad
en een kinderburgemeester. Het is een initiatief van D66 en het CDA in De Ronde Venen.
De ingediende motie werd door alle andere
partijen met plezier ondertekend.
Het evenement VinkCuisine/lifestyle heeft
3.000 euro opgebracht voor het goede doel.
In dit geval Inloophuis ’t Anker.
In de Nieuwe Meerbode is weer een apart
katern over de Tour de France opgenomen.
Met een rittenschema, deelnemers, een kroniek van een Nederlandse berg en natuur de

Door deel te nemen aan het Tour de France
prijzencircus in deze krant kon men prachtige prijzen winnen. Die zijn deze maand
uitgereikt bij de deelnemende winkeliers
in Mijdrecht en Uithoorn. Volgend jaar is er
weer een kans op het winnen van prachtige prijzen die door deelnemende winkeliers
worden gesponsord.
Er is nog geen duidelijkheid over de brand
in de zonnepanelen op de daken van drie
nieuwbouwwoningen aan het Vinkeveld in
Vinkeveen. Door oververhitting - mede door

Het Recreatieschap is er een voorstander
van om verzonken legakkers af te graven.
Dat stuit Ronde Venen Belang tegen de
borst. Volgens deze partij is afgraven van legakkers niet de juiste keuze als je kiest voor
het behoud van een legakker landschap.
Volgens de politie en de gemeente is de criminaliteit in De Ronde Venen ten opzichte van vorig jaar gedaald. Woninginbraken,
fietsendiefstallen, autokraken en meldingen
van jongerenoverlast namen af. Een stijging
is echter waarneembaar in de categorie geweldsmisdrijven.

Het CDA pleit bij monde van Simone Borgstede dat er (tijdelijk) extra verlichting moet
komen bij de in- en uitritten van de nieuwe
woonwijk De Maricken aan de Mijdrechtse
Dwarsweg zolang er nog geen rotonde is
aangelegd. Het gaat hier om de verkeersveiligheid. Met het donkerder worden in het
najaar en winter ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties door slechte verlichting van
de kruisingen.
Vinkevener Tim de Vries is wereldkampioen
para(hand)cycling op de weg geworden en
is op het gemeentehuis gehuldigd. Wethouder Rein Kroon overhandigde hem een kampioenstaart.
Traditiegetrouw heeft de brandweer Vinkeveen in samenwerking met omliggende
posten en hulpverleners weer haar traditio-
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steld. Begin 2019 wordt verwacht dat er een
variant zal worden gekozen door PS.
Het Wilnis Festival is, net zoals voorgaande
jaren, weer een fantastisch leuk en sportief
evenement voor jong en oud geworden met
volop entertainment.
Dit jaar viert de traditionele Dorpsloop van
Wilnis zijn eerste lustrum.
De zonnepanelenactie n.a.v. de gemeentelijke informatieavonden heeft geleid tot plaatsing van nog eens 900 zonnepanelen op daken van huizen van inwoners in De Ronde
Venen.

het zeer warme weer - konden de panelen
kennelijk hun warmte niet kwijt waardoor
brand is ontstaan.
In Vinkeveen organiseert het jubilerende
Shanty- en Zeemanskoor De Turfschippers
een gratis Shantyfestival waaraan ook andere Shantykoren deelnemen.
De gemeente geeft de redactie inzicht in de
stand van zaken betreffende de knelpunten
en doorstroming van de N201. Komende
maanden worden knelpunten en belangen
in kaart gebracht waaruit een toekomstvisie (variant) voor de N 201 zal worden opge-

nele Open Dag gehouden die weer veel belangstelling trok.
Er worden momenteel door de gemeente en
de provincie gesprekken gevoerd om te zin
in hoeverre het mogelijk is om recreatiewoningen een status voor permanente bewoning te geven.
Scholencomplex Hofland staat op de nominatie om geheel te worden vervangen door
nieuwbouw, inclusief vervanging van de
aangrenzende sportzaal.
Deze maand is de nieuwe fietsbrug en natuurverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Abcoude en Nigtevecht geopend en in gebruik genomen.
Bewoners kunnen meepraten over de inrichting van een nieuw natuurgebied tussen de
N212 en Vinkeveen onder de (oude bestaande) naam Marickenland.

CDA DRV wil onderzoek naar de mogelijke
onveiligheid van transformatorhuisjes.
Het was weer volop genieten van de veelzijdige proeverij tijdens de Culinaire Venen
2018.
De gemeente De Ronde Venen is met bouwmaatschappij Verwelius overeen gekomen
dat de laatste 200 woningen van Fase 1 in de
nieuwe woonwijk De Maricken gasloos worden.
Het college van B&W biedt de gemeenteraad van De Ronde Venen de programmabegroting 2019 aan die volgens haar gedegen en ambitieus is.
Een petitie, getekend door 274 inwoners,
over het (slechte) openbaar vervoer in DRV
is serieus ontvangen bij de provincie.
Het 150e ‘damhek’ in de polder Groot Wil-

nis-Vinkeveen krijgt de naam van voormalig
burgemeester Dick Boogaard.
De gemeente bereid zich voor op een overstap naar duurzame energie. Het doel is om
in 2040 evenveel duurzame energie op te
wekken als wordt verbruikt.
De gemeente De Ronde Venen heeft ene
zienswijze ingediend tegen het plan van de
provincie dat verbiedt dat een aantal bedrijven op hun eigen terrein kantoren mogen
bouwen. Wethouder Rein Kroon vindt dit
onbegrijpelijk. Met dit plan worden bedrijven belemmerd in hun toekomstige ontwikkeling.
Wethouder Alberta Schuurs spreekt de provincie en busmaatschappij aan op uitval van
binnen in De Ronde Venen. Ook de communicatie over de uitval moet worden verbeterd.
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De Provincie Utrecht geeft richting aan de
N201. Het InwonersCollectief organiseert
hierover een inloopavond in dorpshuis De
Willisstee waar inwoners hun mening en visie kunnen geven over de vier varianten die
worden voorgesteld om het fileprobleem op
de N201 aan te pakken.
In het Wickelhofpark is een bijenkast geplaatst om bijen de ruimte te geven bloemen en bloesem van fruitbomen te bestuiven. Dit onder het motto: ‘Ruimte voor insecten is goed voor de natuur (en de mens)’.
Volgens de politieke partij Ronde Venen Belang is de kwaliteit van de raadsvoorstellen ver beneden peil en moet dat drastisch
omhoog. De raadsvoorstellen blijken onvoldoende te zijn onderbouwd en in slecht Nederlands geschreven.
De rotonde op de kruising met de N212/
Mijdrechtse Dwarsweg is na een verbouwing uitgebreid met een bypass. Daardoor

Het was tijdens de begrotingsraad over de
programmabegroting 2019 weer feest met
het in dienen van 20 moties, 9 amendementen en ruim vijf uur vergvaderen. Uiteindelijk
werd de begroting met algemene stemmen
aangenomen.
Het CDA wil een integraal plan en snelle realisatie voor het bouwen van betaalbare woningen voort doorstromers en starters. Wethouder Rein Kroon wil meer tijd voor een
goed uitgewerkt plan.
Ronde Venen Belang pleit ervoor om een
Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd
(POH GGZ Jeugd) ook actief uit te rollen naar
Abcoude en Mijdrecht. Sinds eind 2017 is
dat al wel het geval bij alle huisartsen in Vinkeveen en Wilnis.
Het Christelijk Mannenkoor Immanuel be-

kan het verkeer richting Wilnis/Woerden
sneller doorstromen.
De wildgroei aan fietsen bij de fietsenstalling aan de Rondweg naast het busstation
stoort de fractie van de VVD. Die wil verruiming en verbetering van de stallingen.
PvdA/Groen Links wil meer begeleiding van
mensen naar het werk en meer inzet voor
mensen met een beperking.
De Seniorenpartij DRV heeft een goed bezocht mini congres over de aanpak van eenzaamheid in De Ronde Venen georganiseerd
dat erg veel waardering heeft geoogst. Daarbij is door sprekers van zorg- en welzijnspartijen inzicht gegeven in de problematiek en
mogelijke oplossingen. Het resultaat is dat
er een werkgroep wordt gevormd die de
eenzaamheid bij ouderen (en jongeren) in
De Ronde Venen in kaart gaat brengen.
Door overname van het verlichtingsareaal van CityTec wordt de gemeente met in-

staat 40 jaar en viert dit met een jubileumconcert in de Johannes de Doperkerk in
Mijdrecht.
De Zilveren Turfloop in De Ronde Venen was
weer een groot succes. Atletiekvereniging
De Veenlopers organiseerde het sportevenement. Deelnemers konden afstanden lopen van 5, 10 en 16,1 km. Verder was er veel
belangstelling voor deelname aan de Rabo
GeZZinsloop voor jongen s en meisjes. Een
deel van de startgelden is gedoneerd aan
het Johannes Hospitium in Wilnis.
De Christenunie/SGP lanceert een gewijzigd plan voor het destijds ‘afgeschoten’
Centrumplan Vinkeveen. Er waren twee varianten die om zowel technische als financiele redenen geen doorgang hebben kunnen
vinden. De politieke partij denkt met haar

gang van 1 januari 2019 eigenaar van de
straatverlichting langs openbare paden en
wegen in de woonwijken en het buitengebied. Stroomstoringen dienen nu door inwoners gemeld te worden bij de gemeente. De politiek wil dat zo spoedig mogelijk
wordt begonnen om bestaande verlichting
te vervangen door ledverlichting om aldus
stroomkosten te besparen.
Inwoners laten tijdens inloopavonden via
het InwonersCollectief massaal hun mening
horen en weten over denkrichtingen die de
Provincie heeft om de doorstroming van het
verkeer over de N201 te verbeteren.
Oud gemeenteraadslid Toon van der Meer is
op 79 jarige leeftijd overleden. Hij heeft met
tussenpozen 17 jaar deel uitgemaakt van de
gemeenteraad.
Tien jaar na aankoop van de gronden door
de gemeente voor 1 miljoen euro is er tot
op heden geen richtinggevend of ruimtelijk

gewijzigd plan toch wellicht een haalbare
optie te hebben gevonden.
Het is weer zover: Sint Nicolaas en zijn gevolg bezoeken ook dit jaar de woonkernen
in De Ronde Venen.
De Zonnehuisgroep Amstelland heeft
wooncentrum De Kom verkocht aan een
derde partij. Die is verplicht er een maatschappelijke bestemming aan te geven zoals dat nu ook het geval is. Bijvoorbeeld met
een zorgkarakter. Dat blijft. Wil men er een
andere bestemming aan geven zal het bestemmingsplan moeten veranderen en daar
is de gemeenteraad op voorhand al op; tegen.
Sint Nicolaas is met zijn gevolg weer groots
en zonder enig probleem ontvangen in De
Ronde Venen. Honderden inwoners waren

door geen standpunt in te nemen over een
voorkeursvariant van de N201. Wethouder
Alberta Schuurs (Verkeer en Vervoer) heeft
vrij spel om haar mening in te brengen, maar
of de raad daarmee instemt?
De gemeente De Ronde Venen is op zoek
naar een kinderburgemeester. Alle kinderen
uit De Ronde Venen die nu in groep 7 of 8 zitten, kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.
De kinderburgemeester vergezelt de burgemeester en/of wethouders bij activiteiten
die gericht zijn op kinderen. Bijvoorbeeld bij
het openen van nieuwe scholen, schoolpleinen en sportclubs.

Voormalige raadslid en wethouder Jacques
Dekker is overleden. Hij was al enige tijd
ziek. Dekker richtte in 1988 de politieke partij Ronde Venen Belang op die heden ten dage een stempel op de lokale politiek drukt.
Echter al enige jaren zonder Jacques Dekker die in zijn leven altijd voor iedereen klaar
stond.
De gemeenteraad staat pal voor behoud
van De Kom als wooncentrum voor senioren
waarvan de bestemming maatschappelijk
blijft.
Volgens raadslid Maarten van der Greft
(RVB) zet de gemeente zichzelf buiten spel
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scenario gemaakt voor de herontwikkeling
van de zogeheten Klinkhamerlocatie aan de
Baambrugse Zuwe in Vinkeveen. Wordt het
aanmodderen of doorpakken?
Duurzame energieopwekking met gemaaid
riet bij ondernemer Simon Zwarts aan de
Tuinderslaan in Mijdrecht werd in 2015 geïntroduceerd. Het systeem heeft na een lange
voorbereidings- en installatietijd de opstartfase bereikt.
Vandalen hebben het kunstgrasveld van SV
Argon vernield door het in brand te steken.
Het water in de Vinkeveense Plassen is te
schoon. EDr zit bijna gene vis meer in omdat
er te weinig voedsel is. Politieke partij Ronde
Venen Belang start een petitie tegen defosfatering door het waterschap AGV.
De gemeente wil de gemeentelijke begraafplaatsen in Wilnis, Abcoude en Baambrugge
een naam geven. Inwoners kunnen ook een
naam bedenken en die bij de gemeente indienen.

getuige van zijn intocht. De Sint met zijn
Pieten vertoonden zich in de verschillende
woonkernen.
Met 15 procent meer budget kan Sporthuis
Abcoude van start. Het budget moet verhoogd worden omdat de prijzen van bouwmaterialen, verduurzaming, bouwbedrijven
en aannemers sinds september 2017 toen
de raad akkoord ging met project, fors zijn
gestegen.
De gemeente wil armoede en schulden van
inwoners in De Rondse Venen intensiever
gaan aanpakken.
Op 21 november is het hoogste punt bereikt
en gevierd van het nieuwe woonzorgproject Zonnehuis Mijdrecht met zorgfaciliteiten voor 45 intramurale cliënten en 29 zorgappartementen De Proosdij in de vrije huursector aan de Dorpsstraat te Mijdrecht.

waar tot op heden niets mee is gedaan. Het
wordt de hoogste tijd daaraan invulling te
geven.
Ruim vijftig nieuwe inwoners in De Ronde
Venen hebben vorig jaar gekozen voor de
Nederlandse nationaliteit. Burgemeester
Maarten Divendal verwelkomde hen tijdens
de jaarlijkse naturalisatieceremonie op het
gemeentehuis.
Bij de bushalte Mijdrecht-centrum zijn KeoBikes te huur. De deelfietsen kunnen door
passagiers worden gehuurd om gemakkelijk
naar en van bestemmingen op het industrieterrein te komen. Via een app op de smartphone kunnen de fietsen worden geleend.

De tweede fase van de verbouwing van winkelcentrum De Lindeboom is voortvarend
van start gegaan. Het duurt nog wel even
voordat ook dit gedeelte gerenoveerd en
vernieuwd is. De oplevering staat gepland
in juli 2019. Daarna wordt het Burgemeester
Haitsmaplein heringericht met een deel van
de Dorpsstraat en het plein bij de Janskerk.
VVD-raadslid Rudolf van Olden roept de
wethouders in De Ronde Venen tot de orde
omdat die alleen maar toezeggingen doen
maar waaraan verder op en enkele wijze uitwerking aan wordt gegeven. Er blijkt een
hele lijst met toezeggingen aan de raad
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Zilver en brons op Nederlands
Kampioenschap Twirlen!
Regio - Eindelijk was het dan zo
ver. Het NK twirl in Almere. TwirlPower ging met 4 optredens daar
deelnemen. Dus zondag vertrok
iedereen richting Almere. Solist
Sanne voor 2 solo onderdelen &
Naomi voor haar solo onderdeel
en het ensemble. Sanne mocht
eerst met haar 1-baton. Zij had
zich op de voorronden bij de beste 15 geplaatst en stond voorlopig op plaats 3. Deze plek moest
ze nu verdedigen. Haar 1-baton
flitste in het rond en het ging prima! De hele vloer voor jezelf.

Hierna was het de beurt aan Naomi. Haar eerste NK voor haar onderdeel 2-baton. Naomi hoorde
met de start van het NK al bij de
top 9 van Nederland. Haar doel
was geen 9e worden en goed op
strekken in de show. Nou, dat op
strekken dat deed ze! Heel mooi
om te zien.
Helaas wat drops (het vallen van
de baton) maar ze stond er toch
maar mooi.
In de middag was het ensemble
aan de beurt. Met het in trainen
was de hele show in delen nog

Zeilschool zet
Vinkeveen op de kaart
Regio - Toerisme - Vinkeveen
vaart er goed bij en Amsterdam
kan de enorme aantallen bijna
niet meer aan. Op zoek naar manieren om de toerist buiten de
stad te huisvesten en te vermaken, komt het dorp op 20 km van
de hoofdstad in beeld. De Ronde
Venen zijn nu nog een hidden treasure voor de (buitenlandse) toerist, maar daar komt verandering
in! Begin 2018 stond Zeilschool
Vinkeveen op de Vakantiebeurs,
BOOT Düsseldorf, HISWA Amsterdam Boat Show en in het najaar op de HISWA Te Water. Uit gesprekken met bezoekers van deze beurzen bleek heel verrassend,
dat met name de Nederlandse
toerist niet weet dat je om te watersporten niet per sé naar Friesland hoeft! Er is dus werk aan de
winkel en daarom is ook dit jaar
de zeilschool weer present op de
internationale beurzen.

eens doorgenomen zodat iedereen de plekken voor zeker wist.
De sfeer in de groep was goed, iedereen hielp elkaar. Ze gingen er
gewoon voor!
Dance
Na het ensemble was alleen Sanne van TwirlPower nog met haar
dance. Op de voorronden was ze
hiermee 2e geworden en nu was
het zaak om deze plek vast te
houden! De show liep echt heel
goed! Maar 2 drops en dolblij
stormde Sanne de vloer weer af.
Dan is het wachten op de prijsuitreiking. En na wat gezellige dans
partijen, begon deze. Sanne heeft
het gedaan! Met haar 1-baton
had ze zich bewezen en ontving
een bronzen medaille. Nummer 3
van Nederland! Naomi heeft haar
doel ruim behaald. Zij behaalde
een 7e plaats! Zeker geen laatste! Het ensemble. Wat een kracht
had de show getoond! Zij behaalden een gedeelde 4e plaats!! Met
zulke ingrijpende veranderingen
is dit een top prestatie! En dan
Sanne met haar dance. Ook hier
heeft ze stand gehouden. Ze behaalde een 2e plaats en dus zilver!
En de trainster? Die is zo verschrikkelijk trots op iedereen van
TwirlPower! Wat een prestaties!

Gloednieuw
Op BOOT Düsseldorf, de grootste
watersportbeurs ter wereld, presenteert de zeilschool een gloednieuw ontwerp uit Groot Britta-

nië: de Maverick, SUP, zeilboot en
windsurfset in één. Samen met de
familieboot Fusion (onlangs besproken in Telegraaf Vrij) zal de
zeilschool een breed scala beursbezoekers naar de opvallend
kleurrijke stand weten te lokken.
Want de zeilschool is ook Vinkeveen Haven, watersportbedrijf en
Maverick en Fusion dealer voor de
Benelux en Duitsland. Is een watersporter zich aan het oriënteren om een (tweedehands) boot
te kopen, dan zijn de Vinkeveense Plassen bovendien ideaal water
voor een testvaart. Interessante
informatie vindt zowel de beursbezoeker als de thuisblijver in een
groot artikel in het VDWS-magazine (wereldwijd verspreid), het [recreatie]magazine Vinkeveen en
omgeving en de website van het
Toeristisch Informatie Punt. Zo
weet de zeilschool De Ronde Venen te presenteren als toeristische
bestemming voor potentiële nieuwe bezoekers uit Nederland, Europa en de rest van de wereld. Gaat
u naar BOOT Düsseldorf? Kom dan
gezellig een Hollands bakje koffie
drinken bij stand 15/D01!

Elk optreden staat in de top 10!
En 2 optredens waren goed voor
het ere podium! Zilver en Brons
voor Sanne!

Zoë Salemi kwalificeert zich voor NK Junioren Schaatsen
Regio - Afgelopen week streden
de kampioenen van de toekomst

tijdens de NK Sprint voor Junioren A en B op IJsbaan Twente te

Enschede. Dit beloofde een spectakel te worden volgens de KNSB
omdat er al zeer snelle tijden worden gereden die niet veel meer
verschillen met die van de senioren.. Schaatsbelofte Zoë Salemi uit Nieuwkoop, gesteund door
TTU-sponsor James Mijdrecht,
had zich door hard trainen bij het
Talent Team Utrecht gekwalificeerd voor dit NK.
Tijdens dit gecombineerde toernooi werd de NK Sprint (2x 500
meter, 2x 1000 meter) voor Junioren A en Junioren B verreden. Verder waren er nationale afstandstitels te behalen op de 3000 meter voor de dames junioren A en B
en heren junioren B. De dames en
heren junioren A mochten tevens

de 5000 meter rijden. Er was ook
een Teamsprint waar de 16-jarige
Zoë aan mee mocht doen, maar
door wat pech ging ze onderuit.
Uiteindelijk is ze 19e geworden
in het eindklassement van de 500
m en 1000 m. Voor de teamsprint
werd ze samen met haar team
gediskwalifiseerd. Ze verzekerde
ons echter dat we meer van haar
gaan horen in de toekomst! Paul
Dros, eigenaar van James Auto
Service Mijdrecht, gevestigd aan
de Oosterlandweg in Mijdrecht,
verzekerde op zijn beurt weer
twee jaar sponsoring! “Sportiviteit is ook om kunnen gaan met
tegenslagen” voegde hij nog
even toe. “Natuurlijk is het voor
ons en haar het streven om in de
top mee te draaien!”
zijn van non-contact tot en met
full-contact met beschermers, dit
is afhankelijk van de graduatie.

Horangi Taekwondo examens geslaagd

Regio - De examens vinden bij
Horangi 2 keer per jaar plaats. Deze keer werden de examens afgenomen door de trainers Bas
Bokkes en Remko van Gerven,
met ondersteuning van Martien
Hoogenboom, Casper Bulterman
en Otto Koedoder.
Het taekwondo examen bestaat
uit verschillende onderdelen.

Het eerste examenonderdeel is
poomse, dit is een stijlvorm waarbij verschillende technieken in
een vaste volgorde worden gedaan. Tijdens de stapsparring
valt een persoon aan en de ander
maakt een verdediging en tegenaanval. De examenkandidaten
lieten zien dat zij hun technieken
ook in relatie tot een tegenstan-

der prima beheersen. Bij het onderdeel sparren hebben de examenkandidaten de examinatoren
ervan overtuigd dat ze veel variatie in huis hebben. Zowel aanvallend door zelfverzekerd en doelgericht te zijn als verdedigend
waarbij het gaat om snel en doordacht te reageren op een aanval.
De sparring vormen

Hogere banden
Voor de hogere banden moeten de examenkandidaten verschillende realistische zelfverdedigingen laten zien tegen vastpakken of stokaanvallen. Voor deze hogere graduaties staat er ook
een breektest op het programma, waarbij een houten plankje
met een trap of stoot moet worden gebroken. Jasper en Nando
moesten dit spannende en spectaculaire onderdeel laten zien en
zij hebben beide met een technisch goede schop een plankje gebroken. De trainers kijken
terug op een geslaagd examen,
waarbij iedereen geslaagd is. De
trainers feliciteren alle geslaagden en bedanken de andere examinatoren!
Voor meer informatie over taekwondo of Horangi kunt u www.
horangi.nl of de facebookpagina
bezoeken.
Hieronder een overzicht
van de geslaagden:
Gele slip:
Ruben Verbaan, Sander Verbaan
Gele band:
Esmee v/d Laan, Didier Bosman
Groene slip:
Eugenie Eisen, Rubing Dong, Jaimy Eisen.
Groene band:
Ayden van Varsseveld, Aimee van
Varsseveld.
Blauwe slip:
Guang van den Bosch
Blauwe band: Nando Bosman
Rode slip: Jasper van der Elsken.
Rode band:
Gaelle Sakes

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 20 december was de Kerst drive. Het bestuur en de feestcommissie hadden weer fantastisch uitgepakt.
Er was voor iedereen een prachtige prijs, zie ook bijgaande foto. Henk bedankte namens alle
leden terecht het bestuur en de
feestcommissie voor hun inspanningen en hoopte dat zij het nog
vele jaren zouden volhouden. Iedereen mocht een lootje trekken
om de prijs op te halen. Het was
waarschijnlijk een revanche van
de wedstrijdcommissie, omdat ik
vorige week suggereerde dat zij
zichzelf in de makkelijkste poule
hadden ingedeeld, dit keer trouwens weer, dat uw nederige literaire medewerker het laatste
lootje kreeg. Maar toch nog een
prachtige prijs kreeg, heel erg bedankt. Maar al met al was het een
genoeglijke ochtend waar vrijuit
gebridged werd. De wedstrijdleiding had het plan opgevat, om
alle paren alvast te laten wennen
aan de nieuwe cyclus, de paren
in te delen in de lijn waar zij volgend jaar in gaan spelen. Er werd
op tien tafels gebridged, helaas
was er nog een stilzit in de B-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Greet en Henk met 74,48%,
we zullen dit in de annalen van de
club moeten controleren, maar
het kon wel eens een club record
zijn. De tweede plaats was voor
Addie en Jeannet met 61,98%, dit
paar staat weer op de plaats waar
zij mijn inziens recht op hebben.
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De derde plaats is voor het paar
Leny en Phini met 53,65%, dit
paar zijn nieuwkomers in de top
van de A-lijn, heel knap.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor Ciny en Herman met 66,25%,
dit was al weer de tweede keer
dat zij bij de eerste drie eindigen,
het zal wel terecht zijn, de toekomst zal het leren.
De tweede plaats is voor Ada en
Roelie met 60,42%, dit paar is zo
goed op elkaar ingespeeld, volgens mij bridgen die met hun
ogen dicht.
De derde plaats is voor het paar
Corry en Netty met 60,00%, dit
paar speelt ook steeds bovenin
de lijn mee. Deze week dus geen
competitie standen.
Volgende week is er geen bridge
in verband met de feestdagen.
Wij wensen dan ook iedereen hele fijne feestdagen en een prachtige jaarwisseling.
Veel gezondheid en geluk in het
nieuwe jaar, al weer 2019.
Op 3 januari gaan wij er weer vol
goede moed tegenaan..
Als U interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in het Buurtnest om kennis te maken met het
zo edele maar moeilijke spel.
Ook als u de prachtige prijzen
ziet, zal dat een extra stimulans
zijn om te komen.
Wij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur, dus U heeft
de hele middag nog om zelf in te
vullen.

