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KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Eind 2014 had
het bestuur van Shopping
Mijdrecht een fraaie auto
als prijs verbonden aan een
kerstactie van dat jaar. Echter,
dezelfde actie is dit jaar wederom gelanceerd via Facebook,
compleet met een foto van de
auto die bij Van Yperen is gemaakt en waarop ook Hans
Rensink staat. Dat is een misleiding! Trap er niet in, want u
kunt de auto niet winnen. Die
actie van vorig jaar is namelijk
een gepasseerd station!
Hans van Veen van Shopping
Mijdrecht laat weten dat het
een zogenaamde Like & Win
actie is die in samenwerking
met Mitsubishi Nederland zou
zijn gelanceerd, maar op onwaarheid berust. “Wat hebben
ze gedaan: iemand heeft onze foto gebruikt van Shopping
Mijdrecht van vorig jaar. Daar
hebben ze een Facebookpagina van gemaakt compleet met
logo’s. Daarop staat gepost dat
’wij de eer hebben om namens
Mitsubishi Nederland tijdens
deze (voorbije) kerstdagen een
mooie splinternieuwe Mitsubishi Spacecar te verloten. Wil je
een kans maken like dan onze
pagina.’ Dat is een grote nep!
Dan zie je de kracht van de social media en met name Facebook weer, want in twee dagen tijd hebben 1.200 mensen daarop gereageerd. Mensen geloven zoiets meteen! Wij
zijn samen met Van Yperen en
de juridische afdeling van Mitsubishi Nederland bezig om te
zien of het er afgehaald kan
worden. Het is een grote misleiding. Het lijkt alsof Mitsubishi Nederland en Shopping
Mijdrecht er achter zitten, maar
dat is helemaal niet zo”, aldus
Van Veen. Dus niet meer op die
Facebookpagina reageren.

Ernstige
mishandeling
Mijdrecht - Zondagavond jl.
werd in de Raadhuislaan in
Mijdrecht een man gevonden met ernstig hoofdletsel.
Of de man gevallen is of midhandeld, dit laatste wordt vermoed, wordt mom enteel door
de politrie onderzocht. Rond
de klok van 22.00 uur kwam
er een melding bij de politie
binnen van een getuigen die
een man zwaargewond hadden aangetroffen op de Raadhuislaan in Mijdrecht. Agenten
gingen erheen en zagen het
slachtoffer, die niet aanspreekbaar was, liggen op de weg. De
man werd met spoed naar een
ziekenhuis gebracht. Een getuige had een persoon, in donkere bovenkleding en een lichte joggingbroek, zien wegrennen op de Raadhuislaan. Een
burgernetactie werd opgestart,
maar er werd niemand gevonden die iets te maken kan hebben met de vermoedelijke mishandeling. Hoe de toestand
van het slachtoffer is, is op dit
moment niet bekend.
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Rechter beslist:

Avond en nacht 130
kilometer op de A2

Winkeliers Mijdrecht draaiden
met elkaar een record omzet
Mijdrecht - De actie van Shopping Mijdrecht ‘Spaar en Win’ met
de M-plakmuntjes die men op een
spaarkaart moest plakken om daarmee een van de zestien verrassingspakketten of een van de twintig fietsen te winnen, is een groot
succes geworden. Voor deze actie waren 500.000 M-plakmuntjes
gedrukt en verspreid over de deelnemende winkels in het koopcentrum. Bij elke besteding van 10 euro kreeg men 1 plakmuntje. Er konden 10 plakmuntjes op een spaarkaart worden geplakt. Volle spaarkaarten kon men inleveren bij een
van de verzamelpunten in het dorp.
Het is gebleken dat de consument
volop heeft deelgenomen aan de
actie hetgeen betekent dat, mochten alle punten uitgegeven zijn, er
5 miljoen euro is omgezet! Dat zou
50.000 volle spaarkaarten hebben
opgeleverd. Die zouden er wel kunnen zijn geweest, maar dat aantal is

niet ingeleverd. De schattingen lopen uiteen van tussen de twintig
en vijfentwintigduizend volle spaarkaarten die wel ingeleverd zijn in
die vijf weken. Dat is toch best veel.
Het laat zien dat de bewoners voor
het eerst sinds jaren weer fors in de
beurs hebben getast om volop te
genieten van de feestelijkheden in
deze decembermaand. Wij vroegen
Hans van Veen, die namens het bestuur van Shopping Mijdrecht vaak
het woord voert, om wat meer informatie.
Positief signaal
“Er waren nog een paar rolletjes
over met plakmuntjes, maar je kunt
wel spreken over een groot succes,
want bijna alle plakmuntjes zijn uitgegeven. Ook al omdat we er van
vorig jaar ook nog wat over hadden
en die zijn ook in het circuit verdwenen. Als je het zo bekijkt is dat dus
inderdaad tegen de 5 miljoen euro

omzet ook al kan je dat niet vertalen
in de hoeveelheid ingeleverde kaarten die hebben meegedongen naar
de prijzen”, vertelt Hans. “Overigens
hebben in tegenstelling tot vorig
jaar dit keer alle winkeliers meegedaan, dus ook de ketenwinkels als
AH, Boni, Blokker, Trekpleister, het
Kruidvat enzovoort en dat scheelt
enorm natuurlijk. Dat is ook een positief signaal naar de consument
geweest om aan te geven dat we
met elkaar in Shopping Mijdrecht
er voor hen willen zijn. Bovendien
is lokaal kopen een win-winsituatie
voor beide partijen. Wij zien in elk
geval weer dat zowel de consument
als de winkelier de spiraal naar boven weer heeft teruggevonden al zal
het nog wel even duren alvorens we
weer op het oude niveau zijn aangeland. In elk geval hebben we met elkaar een leuke actie gedraaid. Mensen waren blij met hun prijzen en de
winkeliers met hun klandizie.”

De Ronde Venen - De rechter heeft
beslist. Het verkeer op de snelweg
A2 tussen Utrecht en Amsterdam
mag vanaf heden in de avond en ‘s
nachts 130 kilometer per uur blijven
rijden. De gemeenten De Ronde Venen had samen met de gemeente
Stichtse Vecht een rechtszaak tegen
dit verkeersbesluit aangespannen.
Dit diende dinsdag en de gemeenten hebben deze zaak verloren. Volgens de gemeenten was bij de verbreding van de A2 met hen afgesproken dat er niet harder dan 100
kilometer per uur gereden zou worden op de snelweg, die nu zes banen in beide richtingen heeft. Harder rijden levert volgens de beide
gemeenten heel veel extra uitstoot
op, geeft erg veel geluidsoverlast
voor de omwonenden en het harde rijden levert nagenoeg geen tijdwinst op.
Schoner
Volgens minister Melanie Schultz
van Verkeer tonen onderzoeken aan
dat de uitstoot niet toeneemt, aangezien de auto’s tegenwoordig veel

schoner rijden. Deze 12 banen brede snelweg is volgens haar veilig
genoeg om harder te gaan rijden.
Bovendien raken weggebruikers
volgens de minister in de war, doordat ze ook tijdens stillere uren maar
100 kilometer per uur mogen rijden.
Dat blijkt onder andere uit de enorme hoeveelheid snelheidsbekeuringen die op de A2 wordt uitgedeeld.
Politieke keuze
Er zijn volgens de rechter geen juridische bezwaren tegen de snelheidsverhoging. De invloed van harder rijden op milieu, geluid en natuur
blijft binnen de geldende regels. Het
afwegen van negatieve tegen positieve effecten is niet de taak van de
rechter maar een politieke keuze, aldus de rechtbank dinsdag. Harder
rijden past binnen het kabinetsbeleid van ‘130 km/uur waar het kan’.
De Tweede Kamer stemde in oktober in meerderheid al voor een plan
om de snelheid ook overdag op het
snelwegdeel te verhogen. Daarover
wordt in 2016 een besluit genomen.
Foto: Autoweek

Bakker Westerbos ook met
oliebollen op de markt

Mijdrecht - Kwaliteitsbakker Jan
Westerbos staat donderdag Oudejaarsdag met een kraam op de markt
in de buurt van Rendez Vous, van
waaruit hij behalve de lekkerste oliebollen ook appelflappen, appelbollen, appelbeignets, ananasbeignets,
berlinerbollen en sneeuwballen ver-

koopt. Jan Westerbos zegt dat er
nauwelijks ‘geheime receptuur’ aan
zijn oliebol te pas komt, maar dat je
er vooral ‘veel liefde’ in moet stoppen. Daarom bakt hij ze nog altijd
zelf. Zijn winkel in winkelcentrum
De Lindeboom op het Haitsmaplein
biedt ze natuurlijk ook aan net zo-

als de andere lekkernijen. U kunt
dus kiezen wat u het beste uitkomt
op dat moment. Jan: “Als échte Nederlanders zijn wij tijdens oudjaarsavond natuurlijk gewend aan het
smikkelen van een oliebol die een
beetje warm op z’n lekkerst is. Maar
wat weten we nou eigenlijk over deze lekkernij? Een oliebol wordt doorgaans gemaakt van eieren, bloem,
gist, een snufje zout en lauwe melk.
Een oliebol van 75 gram bevat 135
kilocalorieën; een krentenbol van
hetzelfde gewicht bevat 167 kilocalorieën. Let echter wel op: poedersuiker doet de calorieën van een gemiddelde oliebol stijgen... Oliebollen
bewaar je na het bakken het beste
in een luchtdichte bak of een zak die
je luchtdicht afgesloten hebt. Zo kun
je oliebollen van Mens & Westerbos
vier dagen bewaren. Ingevroren blijven oliebollen twee tot drie maanden goed. Om ze daarna te eten laat
je ze eerst ontdooien en verwarm ze
dan nog even een minuut of 8 tot 10
in een voorverwarmde oven op 180
graden. In de magnetron kan ook:
verwarm ze dan op niet te hoog vermogen voor ongeveer 20 seconden.”

Kerstlichtjes bij Canadese oorlogsgraven
Wilnis - In navolging van de traditie bij de grote Canadese oorlogsbegraafplaats in Holten hebben leden van ‘Keep Them Rolling’ (KTR,
het rijdende Nederlandse oorlogsmuseum) op meer dan 140 andere begraafplaatsen in Nederland
op kerstavond lichtjes geplaatst bij
graven van gesneuvelde militairen
en verzetsmensen. Het initiatief verspreidde zich razendsnel onder leden van KTR in heel het land. Ook in
Wilnis is bij de drie Canadese graven een kerstlicht geplaatst. Mogelijk kan dit eerbetoon voor gesneuvelde militairen en verzetsmensen
in de komende jaren worden uitgebreid.

Kerst-Inn: Bijzondere klassieker
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - De combinatie van een beproefd recept, smaakvolle ingrediënten en zorgvuldige
bereiding van heerlijke gerechten
zorgde op eerste kerstdag weer voor
de kenmerkende Kerst-Innsfeer in
het bedrijfsrestaurant van Walraven
in Mijdrecht. Voor het vierde achtereenvolgende jaar en dankzij diverse gulle gevers konden vele vrijwilligers een grote groep gasten daar
volop laten genieten van hun gastvrijheid.
Een winters wonderlandschap was
dit jaar een brug te ver, maar wie
deze zachte namiddag van eerste
kerstdag het pand van Walraven
betrad wachtte letterlijk en figuurlijk een warm welkom.
Kerstklanken weerklonken uit de
kelen van de Dickenskoorleden

van Passion Uithoorn. De vele flakkerende vlammetjes gaven de glazen wanden een glinsterende gloed
en eenmaal na de garderobe en de
gang stond de dampende glühwein
en chocolademelk al klaar, net als
The Xmas Vocals uit Uithoorn met
hun nostalgische noten en kleurige
kostuums.
Voormalig vrek Ebenezer Scrooge
bleek moderne middelen te mixen
met de hang naar historie in zijn
‘pinguïnpak’, compleet met enorme
(echte eigen) bakkebaarden. Gasten die graag met hem bij de kerstboom op de gevoelige plaat vastgelegd wilden worden, konden hun eigen kleding (die soms al vrolijk fout
was) aanvullen met een kerstmuts.
(Vervolg elders in deze krant)
Foto: Anne Borkent
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

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

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

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn

Cursusmarkt vrijdag
15 januari 2016
De Ronde Venen - Op vrijdag 15
januari houdt het Cursusproject De
Ronde Venen weer haar halfjaarlijkse cursusmarkt in De Boei, Kerklaan
32 in Vinkeveen, van 19.30 – 21.00
uur. Op de markt kunt u kennis nemen van het cursusprogramma van
voorjaar 2016, en er zijn veel docenten aanwezig om u te vertellen over
de cursussen die zij gaan geven.
Er zal maar één toegangsdeur van
de Boei open zijn, nl. die aan de kant
van de parkeerplaats. Op verzoek
van velen worden ook weer nummertjes uitgereikt bij binnenkomst
in De Boei. De markt is de eerste mogelijkheid om in te schrijven.
Daarna kunt u zich ook inschrijven
via de website www.cursusproject.
nl/rondevenen.htm op de cursussen die nog niet zijn volgeboekt op
de cursusmarkt. Daar vindt u ook alle informatie en de manier van in-

De heerlijkste oliebollen
van Viribus Unitis
Wilnis - Ga nu smullend het jaar uit
met Viribus Unitis. Sinds jaar en dag
bakt de muziekvereniging uit Wilnis
op oudjaarsdag oliebollen en appelbeignets.
Viribus Unitis heeft een tevreden
klantenkring die ieder jaar een stukje groter wordt. Daarom houden zij
dit jaar op 31 december weer een
oliebollenactie. Geniet u dit jaar ook
mee van deze lekkernij? De opbrengst van deze oliebollenactie zal
gebruikt worden voor de aanschaf
van nieuwe instrumenten.
Losse verkoop vindt plaats in de bollenbakkerij van 7.00 tot 10.00 uur en
in de bollenkraam in de Dorpsstraat
in Wilnis van 9.00 tot 12.00 uur.
Op 2 januari a.s. organiseert Muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis, in samenwerking met De Zwart
dranken & delicatessen, Café de
Buurvrouw en de Baroness, “Hap-

sleutelhanger, kwamen de laatste
kopjes koffie en thee voor de sluiting van deze vierde KerstInn.

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
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op aanvraag

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
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1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
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pen en Stappen” door Wilnis dorp.
Hiervoor zijn nog kaarten te koop.
Voor 25 euro krijgt een 3 gangen
dinner met steeds een bij passend
drankje en gaat u letterlijk op een
culinaire tocht door Wilnis dorp.
De tocht eindigt bij het clubgebouw
van Viribus Unitis waar een spetterend nieuwjaars concert zal plaats
vinden.
Kijkt u op www.viribusunitis.nl voor
meer informatie of koop uw kaarten
direct bij De Zwart, De Baroness of
bij Café de Buurvrouw.
Het is ook mogelijk om alleen het
nieuwjaarsconcert bij te wonen.
Kaarten hiervoor kosten 5 euro per
stuk en zijn inclusief koffie met gebak en zijn alleen te bestellen via de
website van Viribus Unitis.
Wij zien u graag op 31 december
voor onze oliebollen en 2 januari in
Wilnis dorp!

KerstInn: bijzondere klassieker in De Ronde Venen

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie:
Nel van der Pol
correspondent:
André Veenstra

schrijven. Als u al weet op welke
cursus u wilt inschrijven is het handig om van te voren het inschrijfformulier van de website volledig in
te vullen, te printen, te ondertekenen en mee te nemen naar de cursusmarkt. Levert u dat samen met
het van de betreffende docent ontvangen machtigingsformulier (wat
u dan niet meer hoeft in te vullen)
in bij de inschrijftafel in de hal. Dit
machtigingsformulier heeft u dus
nog wel nodig, voor iedere cursist
een, ook als u voor 2 (maximaal)
personen inschrijft! U kunt ook inschrijven bij de servicepunten in de
gemeente De Ronde Venen. De inschrijvingen na de markt worden op
volgorde van binnenkomst verwerkt.
Het programma omvat 50 cursussen. We hopen u te mogen verwelkomen op de cursusmarkt en wensen u een goed 2016.

Vervolg van de voorpagina.
Met deze aanzet ademde de verdere
avond kerstsfeer alom, onder meer
door bijdragen van KerstInn-gasten
op het open podium, tussen de drie
menugangen door. Zoals een mooie
vertolking van het lied ‘Mag ik dan
bij jou’, kerstliederen en een bijzonder verhaal over de ‘man in de wolken’ met zijn speciale schilderij.
Kerstklassiekers kwamen voorbij tijdens de muzikale kerstbingo. Presentatrice Jenny van Huissteden en
zangeres Adriana Kegley maakten
er een echt feestje van samen met
een kleine honderd meezingers en
luisteraars. De bingokaarten deden
later op de avond opnieuw dienst in
de loterij om vele prijzen te verdelen
onder alle aanwezigen.

Tijdens een laatste uitdeling, in de
vorm van een kleine gloeilamp als

Dank aan sponsors
De bijzondere viering van eerste
kerstdag, die volgend jaar het eerste lustrum hoopt te beleven, is alleen mogelijk dankzij sponsoring
en (anonieme) donaties van onder anderen S.V. Argon, Bar Adelhof, Dickenskoor van Passion Uithoorn, Jumbo, Slijterij Vreeland, Rabo Dichtbijfonds, Royal Flora Holland, The X-mas Vocals Uithoorn
en Walraven. Plus de medewerking
van vele enthousiaste vrijwilligers!
KerstInn De Ronde Venen is een onafhankelijk initiatief en separaat onderdeel van Stichting Tympaan-De
Baat. Meer foto’s zijn te vinden op
de Facebookpagina van KerstInn De
Ronde Venen. (foto’s Anne Borkent)

IVN Vogelexcursie in de Waverhoek
Regio - Op zaterdag 9 januari 2016
organiseert de vogelwerkgroep van
IVN De Ronde Venen en Uithoorn
een mooie excursie naar de Waverhoek. Deze oase van rust is in beheer bij Natuurmonumenten en
vormt het laatste deel van de ecologische verbinding tussen de Nieuwkoopse plassen en de Botshol.
Dit plasdrasgebied met riet en ruigte
is zeer in trek bij vele vogels. Trekvogels en standvogels kunnen hier het
hele jaar rond naar hartelust foerageren. Nu, in de koudste en donkerste tijd van het jaar zouden we
de volgende wintergasten kunnen
aantreffen, tenzij er ijs ligt: wintertalingen, krakeenden, kuifeenden,
wilde eenden, smienten, slobeenden en verschillende ganzen. Mis-

schien enkele pijlstaarten of kleine
zwanen en wie weet een roofvogel
in de lucht.
Deze IVN excursie is gratis. Aanmelden is niet nodig. We vertrekken
om 8.30 uur bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in
Wilnis en verwachten daar om 12.00
uur weer terug te zijn. Per auto meerijden is mogelijk. Deelnemers kunnen ook direct naar de Waverhoek
gaan. Advies: neem een verrekijker mee en iets warms te drinken.
Trek waterdichte schoenen of laarzen aan. Afgelastingen staan ca. 1
uur voor de activiteit op de website: IVN.nl/afdeling/De-Ronde-Venen-Uithoorn. Voor inlichtingen
kunt u bellen met Gerda Veth tel:
0297-263656 of met Peter Betlem
tel: 0297-287635

Spelend Schilderen met
Diepgang
Uithoorn - Als je teveel met to do
lijstjes in de weer bent, dan sneeuwt
het creatieve deel van jou onder.
Je raakt je speelsheid, plezier en
het contact met jezelf kwijt. Tijdens
Spelend Schilderen maak je hoofd
leeg, terwijl je ervaringsgewijs schildersregels leert toepassen. Je leert
vrij te werken, en leert goed waar te
nemen.
Joke Zonneveld geeft in haar Atelier De Rode Draad (Prinses Margrietlaan 86, Uithoorn) schilderles
met een mindfulness karakter. Rond

de feestdagen 2 workshops: 28 december “Van Donker naar Licht”, 2
januari “Terug naar je Midden”. De
wintercursussen, Spelend Schilderen met Diepgang, zijn op maandag- en donderdagochtend en op
zaterdagmiddag. Op donderdagmiddag is er schilderles voor kinderen. Ga naar www.spelendschilderen.nl voor info en download het
gratis E-book over Spelend Schilderen. Het atelier is in deeltijd
te huur, paint@jokezonneveld.nl
of 020-6418680

De Vakantiebeurs 2016: je
zou zweren dat je er al was
Regio - De eerste dag van jouw ultieme vakantie start op het reizigersevent van het jaar: de Vakantiebeurs. Van 13 t/m 17 januari 2016
gaat de Jaarbeurs in Utrecht weer
los en guess what? Jij moet erbij
zijn! De Vakantiebeurs is levensechter dan óóit. Neusapen zoeken
in Maleisisch Borneo, duiken voor
de kust van Mozambique of met de
kinderen naar de leukste Vier Seizoenen Camping? Voorpret begint op de Vakantiebeurs en dit jaar
gaan we nóg een stapje verder. De
zinderende Afrikaanse belevingswereld en sprookjesachtige ‘Duizend en 1 nacht’ bazaar brengen je
in hogere vakantiesferen. Kom duiken, rotsklimmen of win een spectaculaire reis met jouw creatieve selfie. Laat je verleiden door de geuren en smaken van jouw droombe-

stemming in het kooktheater of sla
je slag op de food market met de
lekkerste DIY-wereldgerechten. Ben
je alleengaande of alleenstaande?
Vind je nieuwe reispartner bij het
meetingpoint of tijdens de speciale
culinaire route.
Ultiem relaxen doe je dit jaar op het
Wellness paviljoen. Of zak onderuit
in een strandstoel op het Reisfilmfestival, waar je jouw dag vol inspiratie met een tropische cocktail besluit. Vervelend hoor, zo’n dagje vakantie...
Vakantiebeurs, 13 t/m 17 januari 2016, Jaarbeurs I Utrecht. Openingstijden: dagelijks van 10:00
tot 18:00 en vrijdag tot 20:00. Kaarten aan de kassa kosten 15,50 euro.
Kijk voor het complete programma
en het laatste nieuws op Vakantiebeurs.nl.

Sfeervol kerstfeest voor
alleenstaande ouderen
Vinkeveen - Woensdag 23 december organiseerde St. Tjitze Hesselius een kerstfeest in De Boei in Vinkeveen. Bijna 150 alleenstaande ouderen werden verrast door o.a. het
Dickens ROM Koor en een optreden
van de Swinging Sleighbells.
De ruimte was prachtig versiert met
hulp van enkele maatschappelijke
stagiairs van het Veenlanden College. En het team van De Boei zorgde
ervoor dat de inwendige mens niets
te kort kwam.
Te gast op deze middag was Scrooge, een wat sikkeneurige oudere die
helemaal geen zin meer in een gezellig feestje had. Al dansend met
verschillende andere gasten vermaakte hij zich uiteindelijk prima. Bijzonder waren de serenades
die de Swinging Sleihgbells brachten aan enkele gasten, ze vertelden

hun verhaal en werden toegezongen met een toepasselijk lied, zeer
ontroerend. Maar er werd ook genoeg gelachen en lekker gekletst,
ander hoogtepunt was ongetwijfeld
het bezoek van de kerstman. Die
voor alle gasten een aardigheidje
had meegenomen waarmee de middag werd afgesloten. Bij het naar
huis gaan wachtte nog een laatste
verrassing: een kerstkaart met een
wens van een van de andere gasten.
Voor jou stond op de envelop, een
bijzondere afsluiting van een sfeervolle en gezellige middag.
Komende maanden ligt de nadruk weer op een aantal activiteiten rond lezingen over kunst en museum bezoek. Voor meer informatie
kunt u terecht op de website www.
tjitzehesselius.nl of onze facebookpagina.
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Eind januari inwonersbijeenkomsten over
tijdelijke woningen voor woningzoekenden

College: “Er is nog geen
enkel besluit genomen”
De Ronde Venen - De gemeente
De Ronde Venen organiseert eind
januari een aantal inloopbijeenkomsten waar met inwoners wordt gepraat over de plaatsing van tijdelijke woningen voor woningzoekenden. Op dit moment wordt voor verschillende locaties onderzocht of en
hoeveel tijdelijke woningen daar geplaatst kunnen worden. Daar is nog
geen besluit over genomen, het college van B en W wil daarover eerst
met omwonenden in gesprek. De
tijdelijke woningen zijn bestemd
voor woningzoekenden en voor statushouders, oftewel, vluchtelingen
met een verblijfsvergunning.
Het college heeft in november besloten voor een aantal locaties in de
gemeente te onderzoeken of plaat-

sing van tijdelijke woningen mogelijk is. Het gaat om de Stationslocatie in Mijdrecht, de Amstelkade 63
- 65 in Amstelhoek en de zogeheten restlocatie Grutto (nu Zwaluw)
in Mijdrecht. Deze locaties zijn beschikbaar en geschikt voor huisvesting van vergunninghouders en andere woningzoekenden, zoals starters. Verder onderzoek moet duidelijkheid geven of, en zo ja hoe, huisvesting hier inderdaad te realiseren is.
Tijdelijk
Per locatie onderzoekt de gemeente de ruimtelijke inpassing: staat het
bestemmingsplan tijdelijke woningbouw toe en past het in de omgeving? Daarnaast wordt gekeken of

tijdelijke bouw financieel haalbaar
is. Als derde wordt gekeken naar
draagvlak en de sociale inbedding,
wat betekent het voor de omgeving?
Op basis van deze uitwerking neemt
het college een nieuw besluit.
De afgelopen week is er in Amstelhoek enige onrust ontstaan over het
onderzoek dat momenteel plaatsvindt. Onder een aantal inwoners
leeft de veronderstelling dat het besluit is genomen 150 tot 200 asielzoekers op het perceel aan de Amstelkade te huisvesten. Dat is niet
juist en de onrust is wat het college betreft onterecht. Het college
van Burgemeester en Wethouders
benadrukt dat er op dit moment
nog geen enkel besluit is genomen,

Starlight pakt zilver op
het NK Twirlen

Regio - De Twirlafdeling van KnA
draait op volle toeren! Op 30 mei

verscheen team 3 voor het eerst op
wedstrijden met een nieuwe rou-

tine. Ze komen uit in het onderdeel junior pomteam. Deze routi-

eerst worden de resultaten van de
onderzoeken afgewacht. In de onderzoeken wordt nadrukkelijk gekeken naar het draagvlak in de omgeving.
Om daar een goed beeld van te krijgen worden eind januari voor de
verschillende locaties inloopbijeenkomsten georganiseerd.
De exacte data worden begin januari bekend.
Tijdens de bijeenkomsten willen
collegeleden met inwoners in gesprek om zoveel mogelijk vragen
die leven te beantwoorden. Daarnaast wil het college graag van inwoners horen hoe zij tegen tijdelijke
huisvesting aankijken van woningzoekenden en vergunninghouders
in hun omgeving.
ne bevat geen baton zoals we van
andere teams van Starlight kennen maar poms. De bekende glitter
bollen net als bij cheerleaders. Anders met twirlen is dat er een thema wordt uitgebeeld. Docente Sandra Verseput heeft de muziek en de
choreografie bedacht. Team 3 heeft
het thema waterspelen. Tijdens de
routine komen verschillende watersporten aanbod. Zoals wedstrijdzwemmen, waterpolo en synchroon
zwemmen.
Op 27 juni behaalde team 3 plaatsingspunten en dat geeft een ticket
naar het NK!
Ter voorbereiding werd er hard gewerkt tijdens de trainingen na de
zomer vakantie. Aandachtspuntjes
waren synchroniteit en meer kracht
tijdens de routine. Op 12 december
was het eindelijk zover. Om 11 uur
werden de meiden verwacht in de
kleedkamer. Na de haren en make
up te hebben gedaan, werd er nog
even ingetraind. De meiden hadden
een gezonde spanning. Om half vier
was het tijd en mochten de meiden
hun kunsten laten zien. Er waren
vele momenten waar het spatgelijk
ging, ook de ripple en de dansseries gingen heel goed. Wij waren als
een na laatste van de dag dus de
prijsuitreiking vervolgde snel. Team
3 van Starlight is geëindigd met
een prachtige 2e plaats. Met een
heel goed gevoel keerde de meiden weer huiswaarts. Een zeer geslaagde Kampioenschap van 2015
voor Twirlteam Starlight. Wil je ook
twirlen? Kijk dan eens op www.starlight-uithoorn.jouwweb.nl

Concert Neva Ensemble
in Johannes de Doperkerk
Regio - Op veler verzoek organiseren de Vrienden van het Monument Johannes de Doper weer een
concert met het Neva Ensemble uit
Sint Petersburg in de R.K. Kerk van
Mijdrecht en Wilnis, en wel op zondag 10 januari om 14.30 uur. Geboden wordt een gevarieerd programma, waar veel liefhebbers – niet alleen van de Russische zang - al
weer heel lang naar hebben uitgezien. De vriendenstichting organiseert dit concert inmiddels voor de
tiende keer in de monumentale kerk
aan het Driehuisplein en dit kan ook
nu weer op grote belangstelling rekenen van liefhebbers tot ver in de
omgeving. Het Russische ensemble bestaat uit vijf solisten van topniveau die er altijd weer in slagen hun
stemmen tot een uiterst muzikale en
harmonieuze eenheid te versmelten.
Het gedeelte voor de pauze bestaat
uit koorwerken in de Slavisch-By-

zantijnse traditie. Na de pauze staan
beroemde liederen uit de Russische
folklore op het programma, alsmede verschillende licht klassieke opera-aria’s en romances. De zangers
en zangeressen hebben allen een
hoogwaardige zangopleiding in hun
vaderland voltooid en zijn thuis op
de grote concertpodia in hun land.
Als zanggroep heeft het ensemble
zich een techniek eigen gemaakt
die uitmunt in vocaal evenwicht,
met een samenklank en volume die
niet te overtreffen zijn. Het Neva Ensemble trekt steeds volle kerken en
concertzalen tijdens de tournee van
drie maanden die ieder jaar door ons
land wordt gemaakt. De toegang tot
het concert is gratis, na afloop houden de leden van het ensemble zelf
een schaalcollecte bij de uitgang van
de kerk. Aldus mogen de bezoekers
zelf hun waardering voor het gebodene tot uitdrukking brengen.

Ruim 200 deelnemers aan
het oliebollentoernooi
Regio - Het was barstens druk afgelopen zondag op sportpark Randhoorn waar Legmeervogels weer
het traditionele Oliebollen voetbal
en klaverjastoernooi organiseerde. Zowel op het veld als achter de
klaverjastafels is weer gestreden
voor elk doempunt of klaverjaspunten. Tijdens dit evenement konden
de deelnemers genieten door de in
eigenbeheer gebakken oliebollen.
Ook dit jaar weer gebakken door
Legmeervogels eigen oliebollenbakker Harry Abma. Naast de oliebollen waren er ook weer de door
slagerij Bader, Zijldelwaardplein te
Uithoorn, aangeboden hapjes; om
je vinger bij af te likken. Na een dag
voor inspanning wordt dan de eindstand opgemaakt. Bij het klaver-

jassen zijn de prijzen als volgt verdeeld. Oliebollenkampioen is geworden Leo Nieuwendijk met 7735
punten. Bijna oliebollenkampioen is
geworden Marjan Duikersloot met
7470 punten. Op de 3e plaats is geeindigd Corrie Smit met 7360 punten.
Bij het oliebollenvoetbaltoernooi is
eerste geworden en mag een jaar
lang de titel Oliebollenkampioen van
Legmeervogels het team Drie Koningen dat bestond uit Jasper van
Gelderen, Jeffrey Riemslag, Ricardo Riemslag, Marcel majoor en Jordi van Gelderen. De laatste plaats is
gewonnen door het team Bommetjes dat bestond uit Fred Pattiasine, Rene van Gogh, Sascha van As ,
Jordi Holt en Mitchell Vershut.

D e allerbeste wensen

Met de nbesvaten:
wense

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Bewogen jaar met veel ups en
downs waarbij er op sommige punten goede samenwerkingen waren
tussen coalitie en oppositie.

Het college: is soms wisselvallig,
maar doet het op bepaalde punten
goed; maar stoeit met de coalitie.

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Mijn dochter.

Met de nbesvaten:
wense

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Gezondheid en geluk.

Met de nbesvaten:
wense

De jeugd: heeft de toekomst en is nu
nog onderbelicht op het gebied van
de transformatie.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Met veel plezier. Voor mij was het
een prima jaar.

Nick Roosendaal
gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor de VVD

Het college: en de raad proberen
om in goede samenwerking er het
beste te maken voor Uithoorn.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Vluchtelingenstromen door Europa.

Met de nbesvaten:
wense

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Mijn kleindochter. Zij heeft haar
zwemdiploma gehaald.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Gezondheid.
Maak de zin af:
Vluchtelingen: hebben recht op bescherming tegen vervolging.

gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor DUS

De jeugd: moet alle kansen hebben zich te kunnen ontplooien, op
school en op sportterrein.

Met de nbesvaten:
wense

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Jaar van Parijs, vluchtelingen, klimaat top, zwarte piet, maar gelukkig ook Sail Amsterdam, opening
waterlijn Uithoorn, Max Verstappen.
Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De grote stromen vluchtelingen die
naar Europa zijn gekomen.

Brenda Elgersma
gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor Ons Uithoorn

De jeugd: kan een goede toekomst
hebben, mits de huidige politiek de
juiste stappen neemt.
Het college: heeft een aantal goede
stappen gezet, kijken of ze dit in
2016 kunnen volhouden en doorpakken.

Met de nbesvaten:
wense

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat er een duidelijk en haalbaar
plan is voor het dorpscentrum met
historisch karakter en een mooi en
gezellig plein.

gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor het CDA

Met de nbesvaten:
wense

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Veel gezondheid, liefde en geluk
Maak de zin af:
Vluchtelingen: moeten snel weer
een veilig thuis krijgen.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Veelbewogen in alle opzichten, zoals in het land, stad en in ons dorp
Uithoorn-De Kwakel.
Wat is uw grootste wens voor
2016?
De gezondheid staat boven alles.

Herman Bezuijen
gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor Gemeentebelangen

Met de nbesvaten:
wense

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De geboorte van mijn kleinzoon
Remi.

Maak de zin af:
Vluchtelingen: dienen niet verward
te worden met migranten.
De jeugd: heeft er recht op, om te
groeien in een gezonde, veilige en
inspirerende omgeving. Dat is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Het college: heeft een pittig jaar achter de rug vanwege de decentralisatie van overheidstaken naar de
gemeenten. Ik wens hen succes in
het verdere proces.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Poeh… mijn wensenlijst is erg lang,
maar voor komend jaar: aan de slag
als zzp’er in deeltijd.
Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Ik wens iedereen gezondheid en
geluk toe en dat eenieder vertrouwen houdt, dan wel krijgt in de toekomst.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Politiek gezien een bewogen jaar.
Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen in Parijs.
Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Mijn vrouw.

De jeugd: blijkt bijzonder inventief
te zijn als het erom gaat.
Het college: heeft het afgelopen
jaar een aantal zaken goed moeten regelen: DUO plus organisatie,
decentralisatie en daarnaast een
sluitende begroting zonder verdere
bezuinigingen.

Maak de zin af:
Vluchtelingen: moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun
leven weer op de rails te krijgen. Als
wij kunnen helpen met tijdelijk onderdak is me dat veel waard.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Het was een jaar waarin veel processen in gang gezet zijn in de
gemeente, waarvan we in de komende jaren de vruchten zullen
plukken.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat iedereen een veilige plek op
de wereld heeft en een leven vol
gezondheid, ontwikkeling en uitdagingen krijgt.

De jeugd: de toekomst hangt af van
deze jeugd.

gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor Gemeentebelangen

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Heel positief, zowel in werk als
privé. 2015 was voor mij het eerste
volle jaar als raadslid en dat jaar begon ik het steeds leuker te vinden.

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Iedereen die zich op wat voor manier als vrijwilliger ingezet heeft is
wat mij betreft een kanjer.

Maak de zin af:
Vluchtelingen: moeten we altijd helpen als het echte vluchtelingen zijn.

Sjaak Verhaar

Maak de zin af:
Vluchtelingen: verdienen gesteund

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Heel veel gezondheid en persoonlijk geluk.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Heel veel goeds.

Het college: van Uithoorn is in mijn
ogen een goed uitgebalanceerd
team.

Het college: zet zich iedere dag in
om het beleid van de gemeenteraad uit te voeren, zodat we hier
met elkaar met veel plezier kunnen
wonen en werken.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Het verder aantrekken van de economie, waar ook de minderbedeelden van kunnen mee profiteren.

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Max Verstappen! En uiteraard mijn
vriendin.

Jordy Keimes

De jeugd: krijgt de ruimte om vrij
en veilig in Uithoorn op te groeien,
naar school te gaan, te stoeien en
te spelen. Uithoorn is goed voor de
jeugd.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Liefde, warmte en gezondheid en
dierbaren die om elkaar geven.

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Zonder twijfel mijn kleinzoon. Het is
een heerlijk mannetje en oma zijn is
zo leuk. Zijn komst heeft veel moois
gedaan in ons gezin.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat allen die mij lief zijn gezond
blijven.

Elfrieda Hensaat

te worden. Ook om naar een veilig
thuisland terug te keren. Actief helpen conflicten te beëindigen is een
opdracht aan alle regeringen.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Vrede, zodat iedereen in vrijheid
kan leven en zijn/haar toekomst
vorm kan geven.

Maak de zin af:
Vluchtelingen: zijn wat D66 betreft
welkom.

gemeenteraadslid in
De Ronde Venen
voor D66

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen in Parijs door extremisten die onze cultuur, samenleving en manier van leven kapot
willen maken. Dat zal ze niet lukken.
Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Al die vrijwilligers die zich in de ouderenzorg of op andere gebieden
belangeloos inzetten. Zij verdienen
een pluim.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat het voorzieningen niveau voor
de inwoners groter wordt.

Thijmen Klinkhamer

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Met een lach en een traan.

Rebecca Sterrenberg
gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor de VVD

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Een prachtig gezond en mooi 2016.
Maak de zin af:
Vluchtelingen: zijn een groot punt
van aandacht. In 2016 zal er zorgvuldig gekeken worden wat de
eventuele rol van de gemeente en

de inwoners zal zijn.
De jeugd: heeft onze aandacht. Gelukkig zijn er in 2015 vele leuke initiatieven gekomen in samenspraak
met de jeugd en dat is goed nieuws.
Het college: heeft dit jaar hard gewerkt aan diverse transities en loopt
prima op schema.
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KnA

muziekvereniging
Het gebeurt niet vaak dat een vereniging haar 100 jarig
jubileum mag vieren. De leden en het bestuur van KnA
zijn dan ook best trots op deze mijlpaal. 100 jaar muziek
maken. Gestart als fanfare en later ook als harmonie orkest,
drumband, majorettes, dweilorkest, samba band en andere
projectorkesten staat voor 100 jaar plezier. Samen muziek
maken verbindt en geeft een gevoel van geluk.
GeScHieDeniS
In 1916 waren de arbeiders aan het werk in de melkfabriek. Op
een zeker moment werden er na de arbeid wat oude instrumenten
opgetrommeld en begonnen enkele werknemers muziek te maken. Zij
noemden het ‘de kunst na arbeid’ en zo is de naam van de vereniging
in die tijd ontstaan. Dit groeide uit tot een echte fanfare. Het ontbrak
de leden niet aan enthousiasme, maar het lot wilde dat de melkfabriek
failliet ging. Voor directeur Verburg het sein om ook de fanfare Kunst na
Arbeid op te doeken en alle instrumenten te laten inleveren.
Wie dacht dat dit het einde van de fanfare zou betekenen heeft het
mis, want alle leden van KNA vormden daags na de ontbinding van de
fanfare een pressiegroep. De fanfare maakte een zo groot deel uit van
een stuk recreatie, dat die niet gemist kon worden. De directie kon in
die mening meegaan en de blaasinstrumenten kregen de bestemming
terug, waardoor het voortbestaan van de fanfare werd verzekerd.
In de beginjaren werden er voor de fanfare veel concoursen
georganiseerd door de toenmalige leider Dhr. Diepenbeek. Deze was
lid van het Concertgebouw orkest, maar had als hobby de fanfare te
ondersteunen.
Vanaf 1947 zwaaide dirigent Veerman de scepter en dit betekende
ook een verandering naar een geheel nieuwe bezetting: van de
fanfare naar een harmonie orkest. Er werden nieuwe instrumenten
aangeschaft waaronder enkele trommels. Een jonge Jantje Vork
meldde zich aan voor de trommellessen. Vele jaren later was Jan Vork
de nestor van de drumband en drumfanfare van KnA. Hij heeft vele
trommelaars opgeleid waarvan er op dit moment nog steeds een
aantal in het orkest spelen. Ook werd er een majorette groep opgericht.
Zowel het harmonie orkest als de fanfare, drumband en majorettes
maakten grote furore op de concoursen en speelden op het hoogste
niveau mee. Meerdere keren werd door deze groepen het Nederlands
kampioenschap behaald.

muzieKvereniGinG 1948

AvonD4DAAGSe 1971 met jAn vorK

KnA iS muzieK voor volwASSenen
Volwassenen zien het niet kunnen bespelen van een instrument op
latere leeftijd vaak als een gemis. Wat zou het mooi zijn om zelf trompet
te kunnen spelen, of klarinet, saxofoon of dwarsfluit. Strijkinstrumenten
als viool en cello, of juist piano, keyboard of gitaar. Alles kan bij KnA.
Eigenlijk ben je nooit te oud om een instrument te leren spelen, gezien
het feit dat 40, 50 en 60+ leerlingen met veel plezier en succes les
hebben genomen bij KnA.
Op latere leeftijd leer je nog steeds relatief snel een instrument
bespelen. Je begint met individuele lessen op een instrument dat KnA
in veel gevallen beschikbaar heeft. Al na ongeveer een jaar individueel
les nemen kan worden meegespeeld in het leerlingenorkest en wordt
het samen spelen met anderen geleerd. Zodra het niveau toereikend
is kan ook in het KnA orkest worden meegespeeld. Dit is doorgaans na
ongeveer een jaar meespelen in het leerlingenorkest.
Het orkest speelt zowel bekende en populaire muziek, als meer
uitdagende muziek voor orkest en muzikant die de muzikanten
steeds verder ontwikkelt in het bespelen van het door hen gekozen
instrument.

twirlteAm StArliGHt

voorzitter mArco leSmeiSter

SAxofoon KwArtet

KnA iS muzieK voor De jeuGD
Vanaf reeds jonge leeftijd (ongeveer 6 jaar) kunnen kinderen al muziek
leren maken. De docenten zijn opgeleid in het lesgeven aan kinderen
en ze leren al snel een instrument bespelen. Muziek maken is goed
voor de ontwikkeling van een kind omdat het vele aspecten van de
hersenontwikkeling stimuleert. Het feit dat ze iedere week weer meer

fAnfAre

mAjoretteS en fAnfAre

DweilorKeSt 2014

orKeSt GroepSfoto 2015

kunnen spelen stimuleert de kinderen om verder te gaan. Na 6 tot 12
maanden kunnen kinderen al meespelen in het leerlingenorkest, waar
ze in een grotere groep leren samenspelen.
Het samenspelen in een groep geeft nog meer mogelijkheden om
leuke en bekende muziek te spelen. Als beginnend muzikant is het
een geweldige ervaring om in een groep muziek te maken, omdat de
muziek heel vol en overweldigend klinkt.
KnA iS muzieK voor muziKAnten
Binnen KnA zijn alle muzikanten van Uithoorn en omgeving welkom.
Meespelen in het KnA Orkest, of spelen in een kleiner ensemble,
alles is mogelijk. Vele initiatieven zijn mogelijk om in verschillende
samenstellingen te spelen: saxofoonkwartet, dweilorkest voor feesten,
kerstensemble, popmuziek begeleiding van zangers, etc.
Vanwege het 100 jarig bestaan organiseert KnA het Music4All concert
op 5 juli. Het is een concert dat gegeven gaat worden door een orkest
waar iedereen in kan plaatsnemen. Lid of geen lid van KnA, muzikant
of voormalig muzikant. Als je zin hebt om eens mee te spelen, geef je
dan op via kna.secretariaat@gmail.com en doe mee op 5 juli. Het wordt
een concert met afwisselende muziek, voor jong en oud, populair en
klassiek, eenvoudig en pittig. Voor iedere muzikant wat wils dus!
KnA iS twirlteAm StArliGHt
KnA heeft ook een zeer fanatiek twirlteam genaamd Twirlteam
Starlight. Het twirlteam kent verschillende groepen vanaf 4 jaar.
Twirlen is een combinatie van ritmisch gymnastiek, ballet en
verschillende dansstijlen met een baton (de stok). We streven ernaar
om aan minimaal 6 wedstrijden per jaar deel te nemen en liefst ook
aan de Nederlandse Kampioenschappen. Starlight heeft een twirlteam,
danstwirlteams, een pomteam en verschillende solistische onderdelen.
Deze maand is Starlight nog 2e geworden op het Nederlands
kampioenschap!
jubileumAKtiviteiten
op 16 januari 2016 bestaat de vereniging precies 100 jaar.
Dit is ook de datum waarop een reunie van alle (oud)KnA leden
wordt georganiseerd.
op 23 januari volgt het jubileumconcert in de Schutse.
Tijdens dit concert zal een reis door de tijd gemaakt worden met
herkenbare stukken uit de verschillende decennia. De stukken komen
allemaal uit de bibliotheek van KnA dus voor de oud-leden een feest
der herkenning!
op 5 juli volgt het music4All concert.
Een eenmalig initiatief waarbij iedereen uit Uithoorn en omstreken
van harte uitgenodigd wordt om mee te spelen in dit orkest. Oudleden
maar ook andere muzikanten kunnen meedoen. Hiervoor kan men zich
nu reeds aanmelden via kna.secretariaat@gmail.com.
Gedurende het jaar 2016 worden nog meer activiteiten
georganiseerd, maar daarover later.
viSie op De toeKomSt
De huidige voorzitter, Marco Lesmeister, kijkt graag vooruit! Gedreven
door zijn liefde voor muziek en voor de vereniging timmert hij samen
met het bestuur aan de toekomst van KnA. Inmiddels is het KnA
gebouw uitgegroeid tot hèt muziekgebouw van Uithoorn.
“Samen muziek maken is zo ontzettend leuk! Het verbindt jong en
oud, muziek maken geeft 100% ontspanning en het leuke is dat je
ook op latere leeftijd nog een instrument kunt (leren) bespelen.”
Aldus Marco Lesmeister. “Wij staan open voor alle soorten muziek en
verhuren ook repetitieruimtes aan allerlei muzikanten die een plekje in
ons muziekgebouw hebben gevonden. Ik hoop in de toekomst meer
samen te werken met muziekverenigingen in de regio en muzikanten
van allerlei afkomst en niveau’s. Als er iets is dat de muzikanten met
elkaar verbindt, dan is dat samen komen om muziek te maken.”
Op deze manier staat KnA er goed voor om nog eens 100 jaar verder te
gaan als muzikaal verbindingspunt van Uithoorn en omgeving.
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De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt op
deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

Win een dinercheque bij
APK Garage Cees Mur
Mijdrecht - APK Garage Cees Mur
aan de Oosterlandweg 40 (hoek
Schattekerkerweg) gaat met een
leuke actie voor zijn klanten het
nieuwe jaar in. Elke klant die zijn
of haar auto bij Cees Mur in onderhoud geeft of na een APK reparaties
laat uitvoeren, maakt kans op een
dinercheque van 75 euro. Het idee is
gebaseerd op het principe van een
loterij. “Het nummer op de factuur
fungeert tevens als lotnummer. Aan
het einde van elke maand trekken
we uit een van die nummers van de
facturen die we in die periode verstuurd of aan de klant meegegeven
hebben, een winnaar. Die krijgt van
ons een dinercheque ter waarde
van 75 euro uitgereikt, te besteden
bij Rendez Vous op het Raadhuisplein,” legt Cees Mur uit die daarmee aan een stukje klantenbinding
wil doen. Wat meer is, zijn klanten
zullen bij hem sneller een prijs winnen dan met een lot uit de Staatsloterij. De winkans is immers relatief hoog.
Allround vakman
Cees Mur houdt al bijna dertig jaar
zijn garagebedrijf met succes en
zonder personeel draaiende. Hij
heeft zich in de loop van de jaren
gespecialiseerd in APK-keuring, onderhoud en reparatie van alle merken moderne auto’s op een breed
gebied, inclusief elektrische installatie, remmen, veren, schokdempers,
banden (zomer en winterbandenwissel en opslag), airco, enzovoort.
Maar ook met oudere auto’s en oldtimers kunt u bij hem terecht. Je
kunt zeggen dat Cees een allround
vakman op zijn gebied is. Hij is geen
dealer, verkoopt ook geen auto’s en
heeft geen schadebedrijf. Dat laatste besteedt hij uit. Cees is in zijn
doen en laten nog een ‘ouderwetse’ monteur met veel vakmanschap
in zijn bagage, APK-keurmeester
en lid van de Bovag. In de loop van
de jaren heeft hij een vaste klantenkring opgebouwd in de regio en
zelfs van daarbuiten. Het garagebe-

drijf van Mur is goed geoutilleerd en
heeft alle soorten (speciaal) gereedschap, meetapparatuur, testfaciliteiten (remmen), een schokdemperbank – als een van de weinige in de
regio - en een hefbrug ter beschikking. Het voordeel van kleinschaligheid is persoonlijke aandacht voor
de klant, allround vakmanschap en
ook reparaties die wat meer vergen
dan uitsluitend onderdelen vervangen. Dus ambachtelijke reparatieklussen. Dat kost tijd, maar de auto kan dan wel gerepareerd worden
waar andere grotere garagebedrijven het soms moeten laten afweten.
Elk jaar een onderhoudsbeurt
“Alles wat je kunt verzinnen wordt
hier gedaan binnen de mogelijkheden van reparatie, onderhoud
en APK-keuring,” gaat Cees verder.
“Dat geldt voor pakweg 90 procent
van zowel personenauto’s als kleine bestelwagens. Als het te ingewikkeld wordt doe ik een beroep op
de merkdealer. Met de huidige ontwikkeling van de techniek en vooral de elektronica moet je je soms
ook laten bijscholen om erachter
te komen waarom iets het laat afweten. Maar er is prachtige testapparatuur die mij daarbij een handje helpt. Zonder dat begin je vandaag de dag niks meer, uitzonderingen daargelaten, zoals bij oldtimers. Die zijn nog hoofdzakelijk
mechanisch toegerust,” licht Cees
toe. “Het is een wijdverbreid misverstand dat de moderne auto’s steeds
minder onderhoud nodig hebben,
Juist het omgekeerde is het geval.
Iemand die naar verhouding weinig
kilometers rijdt en na bijvoorbeeld
twee jaar een keer naar de garage gaat met zijn auto omdat hij dan
‘aan zijn kilometers’ toe is, kan nogal wat slijtage en dus onderhoud of
reparatie verwachten. Veel onderdelen vervuilen, gaan vast zitten (remdelen!) en ook de motorolie verliest
zijn smeerkracht, Helemaal als men
korte afstanden rijdt en de motor
niet warm genoeg wordt. De motor

Workshops schilderen
met acryl bij het AKM
Mijdrecht – In het afgelopen najaar
heeft Atelier de Kromme Mijdrecht
een serie workshops ‘tekenen voor
beginners’ georganiseerd. De belangstelling hiervoor overtrof de
verwachtingen. Het bestuur van het
AKM heeft nu besloten vanaf 13 januari een serie van 5 workshops
voor beginners aan te bieden die
zijn gericht op het schilderen met
acrylverf. De lessen zullen worden
gegeven op de woensdagavond en
vrijdagmorgen op vijf achtereenvolgende data, vanaf 13 respectievelijk
15 januari. Ook op vijf donderdagavonden, te beginnen op 3 maart,
zal de serie workshops worden gegeven. De kosten voor de serie lessen bedragen 50 euro, exclusief
materiaalkosten. Voor het materiaal
wordt tegen een kleine vergoeding
gezorgd en die kan in de les worden voldaan. De workshops worden gegeven in het atelier van het
AKM, in de voormalige basisschool
De Hoeksteen, De Eendracht 6 in
Mijdrecht. Inschrijven voor de cursus kan via mail, leden@atelierdekrommemijdrecht.nl, of telefonisch
op 0297-28 3917. Daar kunt u ook
terecht voor nadere informatie.
Belangstelling
De deelnemers aan de eerdere tekenworkshops waren zo enthousiast dat velen zich ook al voor deze serie workshops hebben opgegeven. Daarom is besloten deze op
drie dagdelen te organiseren, om
voldoende capaciteit te creëren en

enige keuze te bieden, die bij de beschikbare vrije tijd aansluit van hen
die graag een creatieve invulling
daaraan geven. De lessen worden
door bevoegde docenten verzorgd.
De woensdagavond-workshops vinden plaats op 13, 20, 27 januari, 3 en
10 februari. Deze duren van 20 tot
22.15 uur. De vrijdagmorgen-workshops worden gegeven op 15, 22, 29
januari, 5 en 12 februari. Voor degenen die de donderdagavond-workhops willen volgen zijn 3, 10, 17, 24
en 31 maart de te noteren data. Ook
die lessen vinden van 20 tot 22.15
uur plaats. Er is een maximum ge-

vervuilt dan en dat heeft zijn weerslag op de levensduur. Dat geldt ook
voor het airco-systeem. Die moet je
eerder vaker in de winter gebruiken dan in de zomer. In de winter
zorgt de airco voor drogere lucht
waardoor de ramen aan de binnenkant niet beslaan. De meeste mensen gebruiken de airco voornamelijk in de zomer om het in de auto
aangenaam koel te houden en dan
zetten ze het systeem ‘s winters uit.
Niet doen dus, gewoon in bedrijf laten. Dat voorkomt bovendien vieze luchtjes in de auto. Behalve als
je met de ramen open rijdt en als
de motor door omstandigheden te
warm wordt; dan zet je de airco uit.
Maar ook als je veel rijdt is het verstandig jaarlijks de auto een onderhoudsbeurt te laten ondergaan inclusief het aircosysteem. Tevens adviseer ik daarbij elke 20.000 kilometer de schokdempers te laten controleren. Slechte schokdempers beinvloeden het rijgedrag van de auto
in negatieve zin.”
Buiten het garagebedrijf zijn Cees
Mur en zijn vrouw Trinette persoonlijk verknocht aan het merk Alfa Romeo en specifiek aan het type Spider. Een dergelijke auto hebben ze
dan ook om er rally’s en tochten
mee te rijden in clubverband (Alfaclub). Trinette is voorzitter van de
evenementencommissie van de club
en organiseert jaarlijks heel veel ritten. Al met al verdient Cees Mur al
jaren lang zijn brood met het repareren en onderhouden van auto’s,
maar als hobby ervaart hij met de
Alfa Romeo Spider samen met zijn
vrouw bovendien ook veel plezier
van dit vakgebied. Beiden zijn gepassioneerd van auto’s en dat merk
je als klant bij Mur. Daar heerst liefde voor het vak. Veel klanten ervaren dat bij deze garage die hun auto
sinds jaar en dag hier voor een onderhoudsbeurt of reparatie aanbieden. En dat tegen betaalbare tarieven zoals Cees Mur die hanteert. Tel.
0297-593429 of kijk op de website:
www.garagemur.nl.
steld voor het aantal deelnemers
per dagdeel, om de kwaliteit van de
workshops te garanderen. Als u een
bepaalde voorkeur heeft, is het zaak
uzelf zo spoedig mogelijk aan te
melden. Dat kan op de eerder aangegeven manieren, of via de website, www.atelierdekrommemijdrecht.
nl.
Het AKM zal ook met een informatiekraam acte de présence geven tijdens de nieuwjaarsreceptie
op woensdagavond 6 januari in De
Boei in Vinkeveen.
Ook daar kunt u nadere informatie
krijgen of uzelf inschrijven voor zowel deze workshops als voor de reguliere cursussen. Voor de laatste
zijn op sommige dagdelen ook nog
enkele plaatsen beschikbaar.

nldoet 2016: iedereen doet mee!
Op 11 en 12 maart 2016 steken vele maatschappelijk
betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben je of
ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers
nodig zijn voor een leuke klus of activiteit? Of heb je zin
om samen met collega’s, vrienden of teamgenoten bij
een organisatie aan de slag te gaan? Doe dan mee met
NLdoet. Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale initiatieven. Met NLdoet stimuleert het Oranje Fonds
jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving
en zet vrijwillige inzet in de spotlights. Vorig jaar waren
al 300.000 Nederlanders actief tijdens NLdoet. In 2016
wil het Oranje Fonds nog veel meer mensen op de been
brengen.
samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwilligersactiviteiten te
doen. Het opknappen van een clubhuis, een dierenverblijf of een speeltuin. Een paar uur erop uit met ouderen
of gehandicapten. Tussen al deze klussen vind je vast en
zeker een mooie activiteit die je samen met je collega’s,
familie of je sportteam kunt doen. Ben je maatschappelijk betrokken en heb je zin om een dag(deel) de handen
uit de mouwen te steken? Meld je aan op www.nldoet.nl.
Er komen dagelijks nieuwe activiteiten bij!
een klus te klaren?
Ben je of ken je een maatschappelijke organisatie waar
vrijwilligers nodig zijn? NLdoet is de uitgelezen kans om
elke activiteit met hen aan te pakken. Meedoen betekent
extra handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid
voor je organisatie. Heb je een klus te klaren of wil je
tijdens NLdoet net dat beetje extra doen? Meld je klus
dan aan op www.nldoet.nl. Als je dit vóór 25 januari 2016
doet, dan kan het Oranje Fonds een bijdrage geven van
maximaal €400,-.
nldoet is een initiatief van het oranje Fonds
Vrijwilligerswerk vormt het hart van sociale initiatieven.
Daarom zet het Oranje Fonds met NLdoet de schijnwerpers op vrijwillige inzet. Zo laten ze zien hoe belangrijk
actieve burgers zijn voor de samenleving en dragen ze
bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Het
Oranje Fonds steunt sociale initiatieven binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dat doen ze met geld, kennis
en contacten. Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima zijn het beschermpaar van het Fonds. De Nationale Postcode Loterij steunt dit bijzondere initiatief met
een extra bijdrage.
meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws en
tips en inspiratie voor een fantastische NLdoet activiteit
kun je terecht op www.nldoet.nl.
activiteitenoverzicht januari 2016
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding via
het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders vermeld. Niet
alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. Kijk
voor een compleet actueel overzicht op: www.tympaandebaat.nl of bel naar: 0297-230280.
agenda
alzheimer café vinkeveen
Op woensdag 13 januari in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50, Vinkeveen van 19.30-21.00 uur. De zaal is
open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze avond is:
Vormen van dementie en de veranderingen in geheugen,
gedrag en stemming. Gastspreker is Judith van Schaik,
neuropsycholoog in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.
Brunch in de kweektuin
De eerstvolgende is op 7 februari vanaf 11.30 uur bij
De Kweektuin, Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Op
de 1e zondag van de even maanden is er voor 65+ers
uit De Ronde Venen gelegenheid om te brunchen bij de
Kweektuin in Mijdrecht. Men dient bij voorkeur zelf voor
vervoer te zorgen. De brunch duurt van 12:00 tot 14.00
uur. Kosten €5,-. Heeft u geen eigen vervoer dan kunt u
dit tevens melden. Voor €3,- kunt u dan door de PlusBus
worden opgehaald en weer thuisgebracht. Aanmelden
vanaf 18 januari.
eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 4 en 18 januari. Het begint om 17.00 en duurt
tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel. Adres: ‘t
Paradijs, Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via:
06-12888962 / hetpruttelpotje@gmail.com.
mantelzorgsalon de ronde venen
Op maandag 25 januari. Waar? Buurtkamer Mijdrecht G.
van Aemstelstraat 5. De middag begint om 13.30 uur en
eindigt om 15.30 uur.
open tafels
Op donderdag 28 januari in “’t Paradijs” Hofland 33. De
middag begint om 13.30 uur en eindigt om 15.30 uur.
repair café mijdrecht
Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Donderdag
14 en 28 januari is het Repair Café van 14.00-16.00 uur
open om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-288466 (tijdens
openingstijden). Een gratis kop thee of koffie staat voor u
klaar! U hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.

repair café vinkeveen
Maandag 18 januari. Elke 3e maandagochtend van de
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 uur
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
rollator spreekuur
Het rollatorspreekuur is op 13 januari in ‘Angstelborgh’
Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude. Bent u niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te komen en heeft u wel
hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met Angélique
Davis van Tympaan-De Baat. Tel. 0297-230280.

de nieuwste vrijwilligerswerk vacatures
per 16 december 2015 in uw buurt!
Careyn Maria-Oord uit Vinkeveen zoekt een maatje voor
een van hun bewoners. (vacaturenr: 15641)
Careyn Maria-Oord uit Vinkeveen zoekt ook een wandelmaatje voor een van hun bewoners. (vacaturenr: 15620)
Hou je van, en kun je lekker koken dan is Zideris uit Mijdrecht op zoek naar vrijwilligers. (vacaturenr: 15658)
Lijkt het je leuk om vrijwillig te komen begeleiden bij
de filmmiddag in verzorgingshuis Gerardus Majella uit
Mijdrecht. (vacaturenr: 15763)
Zideris uit Mijdrecht zoekt sportieve vrijwilligers die
onze cliënten willen begeleiden bij het bewegen en sporten. (vacaturenr: 15660)
Tevens is Zideris ook op zoek naar een maatje voor hun
cliënten met een licht verstandelijke beperking. (vacaturenr: 15659)
Vluchtelingenwerk Mijdrecht, Vinkeveen, zoekt maatschappelijk begeleiders voor hun spreekuur. (vacaturenr: 15702)
Evangelische boekhandel Kom en zie uit Wilnis die gerund wordt door vrijwilligers is op zoek naar een enthousiaste verkoopmedewerker. (vacaturenr: 15713)
Verpleegkundig kinderzorghuis De Biezenwaard zoekt
vrijwilligers voor hun zieke kinderen. (vacaturenr 15794)
Voor een nog veel groter vacatureaanbod kunt u terecht
op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Wilt u overleg over de vacatures en / of uw mogelijkheden? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.
Buurtkamers de ronde venen
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
(55 plussers).
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €8,50 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info:
Coördinator Pim Jongsma
(Wilnis/De Hoef/Mijdrecht),
0297-230280
Coördinator Annemarie Keja
(Vinkeveen), 0294-284824
mijdrecht, g. van aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. Eettafels:
dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (€5,-)
mijdrecht, tuinderslaan 4 tel. 0297-230280
(Karin van Dierendonck Bloemen). Elke 2e en 4e woensdag open inloop van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie bij
Pim Jongsma, p.jongsma@stdb.nl of bel.
vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00
uur. Eettafels: 1x per maand, laatste donderdag van de
maand €5,- euro en 4x per jaar eten in de Boei €8,50
(incl. drankje) 12.00-13.30 uur.
Wilnis, P. joostenlaan 24 tel. 0297-250692
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 12:0013:15 uur (€ 5,-)
de hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10:00-12:00 uur. Eettafels:
1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. margrietstraat 10 tel. 0294-291955
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.0013.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.
Uitreiking waardebon voor mantelzorgers

Programmaoverzicht januari 2016

aanmelden: tussen 10.00-12.00 uur via tel. 0297-760260
datum

activiteit

bestemming

ophalen v/a

kosten

Woensdag 6 jan
Donderdag 7 jan
Vrijdag 8 jan
Dinsdag 12 jan
Woensdag 13 jan
Donderdag 14 jan
Vrijdag 15 jan
Dinsdag 19 feb
Woensdag 20 jan
Donderdag 21 jan
Vrijdag 22 jan
Dinsdag 26 jan
Woensdag 27 jan
Donderdag 28 jan
Vrijdag 29 jan

Vislunch Kop van de Haven
Boodschappen + markt
Tuincentrum Het Oosten
Winkelen Stadshart
Buurtkamer in het Bloemenatelier
Boodschappen + markt
Het Pannenkoeken Paviljoen
Atelier Steengoed
PlusBus Diner Royal Ocean
Boodschappen + markt
Bibliotheek
Kringloopwinkel Dorcas
Buurtkamer in het Bloemenatelier
Boodschappen + markt
Lunch Café De Punt

IJmuiden
Mijdrecht
Aalsmeer
Amstelveen
Mijdrecht
Mijdrecht
Cruquius
Aalsmeer
Vinkeveen
Mijdrecht
Mijdrecht
Aalsmeer
Mijdrecht
Mijdrecht
Baambrugge

10.30 uur
13.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.15 uur
13.00 uur
09.30 uur
12.30 uur
16.30 uur
13.00 uur
13.30 uur
12.45 uur
09.15 uur
13.00 uur
11.00 uur

€ 20,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 13,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 7,00

Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.
u kunt het nieuwsblad van de PlusBus gratis afhalen op ons kantoor.
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Nieuw: IVN Opmerkzame
Wandelingen
Regio - De IVN-afdeling De Ronde Venen organiseert in 2016 elke
maand een zgn. Opmerkzame Wandeling. Dit is een nieuwe activiteit.
De eerste wandeling is op maandag
4 januari, start 10.00 u. Oude Spoorhuis hoek Spoorlaan/Demmerik in
Vinkeveen. De route leidt door de
Demmerikse Polder waar altijd iets
nieuws te beleven is. De opmerkzame wandelingen zijn opgezet met
het doel elke maand de veranderingen in de natuur langs eenzelfde
route op te merken, te zien, te horen, te proeven, te ruiken en aan te
raken. Elke maand zal de wandeling
op een ander tijdstip plaatsvinden
en op een andere dag in de week.

Het gaat om ‘wandelen met aandacht’. Iedereen die de rust èn de
dynamiek van natuur dichtbij huis
wil ervaren en opmerken is welkom. Houd de lokale media in de
gaten, kijk op de website van het
IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn , of bel natuurgids Elza Vis 06-23150498. Lengte:
ca 8 km.(2 ½ uur). De februariwandeling is zondag 7 februari om 14.30
u. Er is ook een groep op Facebook
onder de naam : IVN Opmerkzame
wandelingen. Het is een besloten
groep en je kunt daarvoor uitgenodigd worden zodat je ook de berichten kunt lezen en je kunt een verzoek sturen als je lid wilt worden.

Kerstkorfbaltoernooi

Groep 4 Proostdijschool
winnaars tweede prijs
De Ronde Venen - Maandag 21
december stonden er zes zenuwachtige toppers te popelen om te
beginnen aan het toernooi in sporthal De Phoenix. Britt, Julien, Babs,
Milan en Dagmar uit groep 3 en
Senne uit groep 4 waren deze toppers! Na twee trainingen op zaterdagmorgen bij de Kangoeroes van
Atlantis en een gymles geoefend
met de bal was het best spannend!
Coach Heidy, papa’s en mama’s,
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes
dachten dat alles verloren zou worden. Maar deze toppers wonnen de

eerste wedstrijd tegen Willespoort
met 1-0! Wat een blijdschap!
De tweede en derde wedstrijd werden gelijkspel en de vierde wedstrijd
tegen de Fontein werd met 2-0 gewonnen. Door één doelpunt meer
gescoord te hebben dan de Beatrixschool stonden deze toppers in de
finale! Wat een fantastische finale!
Er werd flink aangemoedigd vanaf de tribune, want beide scholen gingen gelijk op. De Hoflandschool scoorde één doelpunt meer,
zodat de mooie 2e plek beker voor
ons was.

Plaats 1 t/m 4 voor de
Beatrixschool
Wilnis - De Pr. Beatrixschool uit Wilnis heeft weer haar steentje bijgedragen aan het kerstkorfbaltoernooi
van Atlantis op 21 en 22 december jongstleden. Met maar liefst 8
teams was zij vertegenwoordigd. De
kinderen uit groep 4 deden voor het
eerst mee en behaalden de troostfinale, een geweldige prestatie. De
twee teams uit groep 5 deden het
helemaal geweldig door de tweede
en eerste prijs te behalen! Met een
finale van twee Beatrixteams konden er geen verliezers zijn. De tweede dag maakten groep 7 en 8 hun
opwachting met allebei één team.
De topcoaches Peter van der Wel en
Gita Geusebroek leidden hun teams
goed, maar de tegenstanders waren te sterk en er zat helaas geen

finaleplaats in. De kids hebben het
toch geweldig gedaan, ze hebben
met veel inzet en enthousiasme gespeeld. ’s Middags was groep 6 aan
de beurt, maar liefst drie teams deden hun best om een plek op het
podium te bemachtigen. Er was veel
concurrentie, maar Beatrix 1 wist
toch de derde prijs in de wacht te
slepen! Alle teams hebben enorm
hun best gedaan en een sportieve
prestatie neergezet; de kinderen en
hun coaches mogen trots op zichzelf en elkaar zijn! Veel dank aan iedereen die aan het toernooi heeft
meegewerkt, met name korfbalvereniging Atlantis omdat ze het voor
de kinderen van de basisscholen
mogelijk maakt om sportief met elkaar bezig te zijn.

Gezellige kerstdrive van
Hartenvrouw
Regio - De kerstdrive van 2015
werd gespeeld op dinsdagmiddag
22 december. Partycentrum Colijn
was prachtig aangekleed met fleurige kerstbomen en een plafond vol
ballen. Wij werden met koffie en gebak ontvangen in de gezellige zaal.
Na het praatje en kerstgedicht van
de voorzitter werden 3 rondes gespeeld. Toen volgde een korte pauze met een drankje en een bitterbal.
Ter verhoging van de kerstfeestvreugde droeg Tini Geling een geweldig stuk voor. Na nog twee rondes werden de punten door de wedstrijdleiding geteld en droeg Inger
weer een zelfgemaakt gedicht voor.
Deze middag werd topintegraal gespeeld en dit levert meestal verrassende uitslagen op. Deze keer was
dat niet anders. De dames die laag
scoorden zullen we niet noemen, de
eerste tien paren wel.

Op 10 Gerda en Nel, 9 Thecla en
Rees, 8 Bep en Hans, 7 Sonja en
Ank, 6 gelegenheidspaar Ank en
Jessie, op 5 Nel en An 55%, op 4 Inge en Thea 55,15%, 3 Geke en Margo 56,04%, 2 ook een gelegenheidspaar Josephien en Alice 56,75% en
op 1 Guus en Renske 64,65%. Dat
was bijzonder leuk omdat Guus na
lange afwezigheid eindelijk weer fit
genoeg was om mee te spelen. Gefeliciteerd dames, met de overwinning en de hereniging! Er werden
geen prijzen uitgedeeld maar alle dames kregen een fraaie pot hyacinten voor op de kersttafel. Eugenie heeft dit allemaal mooi verzorgd, waarvoor hulde. Op 5 januari
gaan we weer ladderen. Wilt u ook
sfeerproeven bij de gezellige damesclub Hartenvrouw? Bel Sandra
0297569910 of mail hartenvrouw
2015@gmail.com

Atlantis Kerstkorfbaltoernooi een groot succes!
Mijdrecht - Maandag 21 december
en dinsdag 22 december vond het
Atlantis Kerstkorfbaltoernooi 2015
plaats. Verschillende scholen uit
Mijdrecht en Wilnis gingen de sportieve strijd met elkaar aan. Met 90
kinderen voor de spelochtend voor
groep 1,2 & 3, negen teams voor
groep 4, tien teams voor groep 5,
dertien teams voor groep 6 en maar
liefst achttien teams voor groep 7/8
was er weer een grote opkomst. Onder begeleiding van veel enthousiaste vrijwilligers werd het toernooi
een groot succes! De groepen 1,2
en 3 werden op maandagochtend
vermaakt met een spelletjesochtend. Spelletjes als korfschieten,
lummelen, kat en muis, levend sjoelen, pionnen omgooien, baltikkertje,
ringgooien, estafette, pittenzakjes
mikken en huisje verwisselen, werden door de meeste jonge sporters
fanatiek gespeeld.
Maandagmiddag
De maandagmiddag bestond uit
de strijd tussen de groepen 4 en 5.
Na het spelen van spannende, leuke en goede wedstrijden ging de finale van groep 4 uiteindelijk tussen de Hoflandschool en de Proostdijschool, waarbij de Hoflandschool
uiteindelijk aan het langste eind
trok. De Willespoort 1 ging er met
de derde prijs vandoor. Bij groep 5
ging de finale tussenteams van één
school, namelijk Prinses Beatrix 1 en
Prinses Beatrix 2. Hierbij ging Prinses Beatrix 2 met de overwinning
naar huis. De derde plaats was be-

stemd voor de Fontein 2.
Dinsdagochtend
Op de dinsdagochtend speelden
de combinatieteams van groep 7/8.
De kleine finale tussen Fontein 2 en
Eendracht 3 is geëindigd met een
overwinning voor Fontein 2 en is
hiermee dus derde geworden. De
finale tussen Eendracht 4 en Fontein 3 was een spectaculaire finale waarbij Fontein 3 won en dus de
grote wisselbeker voor de kampioen van groep 7/8 mee naar huis
kon nemen. Hierna was het de beurt
aan alle groepen 6. De derde plek
ging naar Beatrix 1. De finale werd
gespeeld tussen de Eendracht 1 en
de Hofland. Deze spannende finale
ging gelijk op, maar in de laatste seconde wist de Eendracht 1 toch nog
te scoren en hierdoor de finale te
winnen. Voor de kinderen die na het
toernooi nog geen genoeg van korfbal hebben gekregen, worden er
vier gratis trainingen georganiseerd.
Aanmelden kan door je naam, leeftijd en telefoonnummer te mailen
naar aanmelden@kvatlantis.nl.
De organisatie wil graag alle vrijwilligers bedanken voor het fluiten, begeleiden van de spelochtend, omroepen, stand bijhouden, promoten
enzovoorts. Verder willen we alle
ouders bedanken die teams hebben
begeleid tijdens het toernooi en/of
de scholen hebben ondersteund bij
de organisatie van de wedstrijden.
En niet te vergeten; alle kinderen
die elk jaar zo leuk en sportief mee
doen! Zonder jullie geen toernooi!

Mooie strijd van UWTC
renners
Regio - Zondag 27 december is de
een na laatste wedstrijd van de Amsterdamse Crosscompetitie verreden bij WVA op Sloten. In verband
met de nieuwbouw van de kantine
was de inschrijving bij Olympia. Volgende week is de finale wedstrijd bij
Olympia op Sloten. Voor wie denkt
dat het parcours dan identiek zal
zijn, dat is niet helemaal waar. Gedeeltes zijn hetzelfde maar de start
en finish zijn totaal verschillend.
De plaats van het nieuwe clubhuis
werd vandaag gebruikt als zandbak.
Dat leverde een uitdagende passage op, want in het zand moest ook
nog eens 180 graden gedraaid worden. Voor de rest was het parcours
grotendeels identiek aan voorgaande edities. De ondergrond was aardig hard, dus het was een snelle
koers.
Bij de jeugd A was er een hele
mooie strijd gaande, want er zijn
nog diverse renners die in aanmerking kunnen komen voor de derde
podiumplaats. Hieronder ook Duuk
van der Haagen. Duuk ging vandaag sterk uit de startblokken en
dook als tweede het veld in, achter de sterke Nienke Veenhoven van
DTS. De finish was een echte fotofinish want Duuk kwam gelijktijdig
met concurrent Pelle van de Putte
over de streep. De jury plaatste Pelle op twee en Duuk moest genoegen nemen met de derde plaats.
Hierachter streden de trouwe ACC
crossers Teun Wahlen en Sen Haasbroek ook om de puntjes en ook
Siem van Smoorenburg was aanwezig. De uitslag van deze mannen:
8 Siem van Smoorenburg, 10 Teun
Wahlen, 15 Sen Haasbroek
Bij de jeugd B finishte de UWTC
renners vlak bij elkaar: 7 Danny
Plasmeijer, 8 Mees van Smoorenburg, 9 Sven Buskermolen. Sven en
Danny staan ook dicht achter elkaar
in het algemeen klassement op de
vierde en vijfde plaats.
In de 40- klasse was Tommy Oude
Elferink al vrij snel solo aan de leiding. Hierachter reed Teun Mouris (de Amstel) en daar weer achter Bart de Veer. Menno van Capel reed hierachter in een groepje. In de laatste ronde moest Bart
nog goed doorrijden om Dennis
Smit achter hem te houden. Winst

dus voor Tommy die hiermee nog
dichter achter Bart komt te staan in
het algemeen klassement. Een derde plaats voor Bart en voor Menno
de zesde plaats. Volgende week zal
de beslissende strijd tussen Bart en
Tommy zijn voor de winst in het algemeen klassement. Bart vanaf de
eerste wedstrijd in Nieuwveen de
koppositie gepakt in het algemeen
klassement en een ruime voorsprong opgebouwd in de moddercrossen. Tommy duidelijk sneller op
de ‘hardere’ parcoursen en nu weer
heel close achter Bart en gebrand
om zijn overwinning van de ACC
van vorig jaar te consolideren.
Bij de 40+ zien we iedere week
weer een leuke strijd tussen de
UWTC renners. Sjon van de Berg is
de snellere starter en Peter van Capel de diesel die eerst op gang moet
komen. Vandaag had Sjon geen
goede benen en was het gat tussen
de mannen groter dan normaal. Peter van Capel werd 15e, Sjon 25e en
Frank Jansen 30e.
Bij de nieuwelingen was vandaag
alleen Ian van de Berg aanwezig
en Ian reed een goede koers. Met
de 12e plaats pakte hij weer lekker
wat punten mee voor het algemeen
klassement.
Uitslag clubcross 27 december
40-: 1 Robin Leijgraaf, 2 Jeroen van
Pierre, 3 Lars Wiebes, 4 Bart van
Montfoort, 5 Sven Wiebes
40+: 1 Maarten de Jong, 2 Harry van Pierre, 3 Cock Fangmann, 4
Peter Wiebes, 5 Gijs Kostman, 6 Piet
Rewijk, 7 Leen Blom, 8 Joop Winter
jeugd 8-10 jr: 1 Bo Versteeg, 2 Jasmijn Wiegmans
jeugd 11-14 jr: 1 Flip van Walraven,
2 Jesse van Hattum, 3 Jesse Versteeg, 4 Raoul van Zijl
Veldritprogramma in januari
Komende donderdag kunnen de
die-hards zich weer uitleven op Sloten bij de Oliebollencross bij WVA,
daarna zondag 3 januari de finale
van de ACC bij Olympia, het weekend van 9-10 januari het NK in Hellendoorn, 3 en 10 januari de laatste clubcrossen en op 17 januari de
Fortcross op de Kwakel en 23 januari het NK voor de jeugd. De ACC
loopt op zijn einde, maar het cross
seizoen gaat dus nog even door!

Eendracht en Hofland groepen
6 spelen een zinderden finale
Mijdrecht - Na heel veel pittige
wedstrijden is het dan zover. Gespannen gezichtjes en rode wangen van de inspanning: team 1 van
OBS De Eendracht mag finale spelen tegen een ijzersterke ploeg van
RKBS de Hofland, het andere Eendracht team 2 – ook heel knap natuurlijk! – speelt tegen de Beatrixschool. In het midden van de sporthal staat al de tafel klaar met alle
bekers waarom het gaat en de burgemeester zal aan het slot van het
toernooi de prijzen uitreiken.
De teams zijn beiden sterk en stevig tegen elkaar opgewassen. Een
mooie en sportieve strijd die door
de scheidsrechters van Atlantis

met begrip voor de spanning van
de kinderen wordt gefloten. Helaas
is de Beatrixschool te sterk voor
de Eendracht en eindigen we eervol als vierde. Een knappe wedstrijd
en ook heel spannend, de Beatrixschool wint de derde prijs! Team 1
van de Eendracht vecht intussen tot
het laatst voor een overwinning ...en
dat lukt in de vierde seconde voordat het fluitsignaal gaat! Ze winnen
de finale en krijgen de prachtige
beker voor de eerste prijs uit handen van burgemeester Maarten Divendal! Wat een prachtige en sportieve middag, mede dankzij de goede organisatie van korfbal vereniging Atlantis!

Argon B6 winterkampioen
Mijdrecht - Argon B6 is een team
wat grotendeels al enige seizoenen
bij elkaar is. Ook dit seizoen zijn ze
weer enthousiast gaan trainen en
met nog meer inzet hun wedstrijden
gaan spelen.
Dat zie je dan ook terug in de resultaten. In zeer leuke wedstrijden tegen gelijkwaardige tegenstanders
werd er hard voor geknokt. Zo werden ineens achter elkaar wedstrijden gewonnen en stonden ze gedeeltelijk 1e met Forza uit Almere.
Die hadden op hun beurt ook alles
gewonnen maar dan met een heel
hoog doelsaldo. Toch waren ze niet
Argon B6 de baas. In een zeer goede wedstrijd om te zien werd het 1-1
gelijk. Het werd dus een nek aan
nek race.
Drie wedstrijden voor het eind met
een overwinning op Hillegom op
zak bleek Forza toch ook te kunnen
verliezen. Nog twee wedstrijden te
gaan voor Argon, maar nog eentje

voor Forza. De zenuwen namen de
overhand en Argon verloor 5-4 tegen de Dijk in Amsterdam, terwijl dit
makkelijk in 5-10 had kunnen eindigen. De paal had zijn eigen feestje….
Maar later bleek dat Forza het ook
moeilijk had gehad tegen Aalsmeer.
Een gelijkspel. Nu stond Argon dus
nog maar 1 punt achter en moesten
ze op de allerlaatste speeldag voor
de winterstop de laatste wedstrijd
spelen. Juist ja ook tegen Aalsmeer.
Het werd uiteraard zoals je het niet
wenst. Alleen winst was van belang en dan kom je eerst 1-0 achter.
Maar Argon B6 herstelde zich goed
en was geenszins van plan om het
vandaag nog af te laten pakken. Vijf
minuten gaf de scheids nog bij een
2-3 voorsprong en dan knijp je hem
nog wel even. Maar het feest werd
compleet. 2-4 en 2-5 en Argon B6
kon als echte winterkampioen naar
Mijdrecht terug!

D e allerbeste wensen

Met de nbesvaten:
wense

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Als een jaar met extreme tegenstellingen, en toenemende conflicten.
Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De beelden van stromen vluchtelingen.

De jeugd: verdient het om een
mooie toekomst te krijgen.
Het college: heeft werk gemaakt van
een goede overgang van de door
het rijk ingezette decentralisatie.

Met de nbesvaten:
wense

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Angela Merkel.

gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor de VVD

Met de nbesvaten:
wense

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Een bijzonder mooi en gezond jaar
waarin de tegenstellingen op respectvolle wijze besproken kunnen
worden.

Els Gasseling
gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor de PvdA

Maak de zin af:
Vluchtelingen: verdienen een respectvolle en warme ontvangst.

Met de nbesvaten:
wense

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Veel mensen op drift in de wereld:
wat een geluk hier te wonen.
Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen in Parijs.
Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Mijn vrouw.

Met de nbesvaten:
wense

Maak de zin af:
Vluchtelingen: hebben recht op een
plekje.

Arjan Koopmans

De jeugd: mag/moet hangen.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Met veel plezier, vooral op persoonlijk vlak.

De jeugd: is springlevend en zou in
het komende jaar meer van zich
moeten laten horen over wat ze willen binnen de gemeente.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Het belang van de dialoog om zo
onze democratische waarden te
waarborgen.

Het college: staat stevig in de schoenen en kan het komende jaar aan
de slag met een aantal uitdagende
zaken.

gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor Gemeentebelangen

Maak de zin af:
Vluchtelingen: zijn ook mensen en
dienen in de discussie ook zo behandeld te worden.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Liefde en gezondheid.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Wel met enige zorg ivm alle zorgtaken en bezuinigingen die de gemeente moest doorvoeren.
Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslag in Parijs en dat we hopelijk eindelijk eens iets aan klimaatverandering gaan doen.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Geluk, voorspoed en rust
Maak de zin af:
Vluchtelingen: die hulp nodig hebben, krijgen ook hulp.

Met de nbesvaten:
wense

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar
Als een druk jaar.
Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De zonnige avonden op het terras
aan de waterlijn.
Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Mijn vrouw en dochters die mijn
rustige thuisfront vormen.
Wat is uw grootste wens voor
2016?
Duidelijkheid over een groot aantal
zaken die te lang lopen.
Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Veel geluk.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Gezondheid voor iedereen.

Ferry Hoekstra

De jeugd: moet zich kunnen ontplooien, leren en plezier hebben.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Een eind aan de oorlog in Syrië.
Verdraagzaamheid, redelijkheid en
bereidheid om te delen.

gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor Groen Uithoorn

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Dat is er niet eentje, maar dat zijn de
mensen die zich elke dag opnieuw
inzetten om het leven van andere
draagzaam te maken door persoonlijke aandacht en verzorging.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Gezondheid voor iedereen.

Het college: werkt hard. Ik ben het
niet altijd eens met de keuzes die
gemaakt worden, maar heb waardering voor hun inzet.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat we in goede gezondheid, geluk
en vrede mogen leven. Laten we
elkaar respecteren en tolerant zijn.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Liefde en geluk.

gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor DUS

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Beelden van vluchtelingen in bootjes, verdronken kinderen en de aanslagen in Parijs.

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Alle vrijwilligers en met name mantelzorgers en mijn gezin.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat de behandelingen succesvol
zijn.

Peter Timmer

Maak de zin af:
Vluchtelingen: verdienen een goede
opvang, rust en vrede.

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Dat is mijn eigen partner, die een
grote steun voor mij was in een
moeilijke periode.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat we ons meer richten op wat
ons verbindt als mensen in plaats
van alleen de tegenstellingen uit te
vergroten.

Marcel van Haren

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Wat de Uithoornse politiek betreft
een vrij rustig jaar. Zelf had ik wat
gezondheidsproblemen. Gelukkig
gaat nu alles weer goed.

Frans Boonman
gemeenteraadslid in
Uithoorn
voor Ons Uithoorn

Maak de zin af:
Vluchtelingen: verdienen een veilige plek.
De jeugd: heeft de toekomst.
Het college: mag nu aan de slag met
een DUO organisatie.

De jeugd: heeft de toekomst. Als
overheid moeten we zorgen voor
goed onderwijs en werkgelegenheid.
Het college: heeft nog veel uitdagingen te overwinnen, maar we blijven
positief kritisch.

D e allerbeste wensen

Met de nbesvaten:
wense

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Binnen familiekring erg positief.
Sociaal Domein in De Ronde Venen
twijfelachtig. We weten nog niet
welke zorg er geleverd wordt en of
het kwalitatief goed is. In de wereld:
met ISIS zorgelijk.

De jeugd: heeft de toekomst en ik
hoop dat in De Ronde Venen iedere
jeugdige die echt hulp nodig heeft,
het ook krijgt.
Het college: zal nog een paar stappen moeten zetten om het collegeprogramma uit te voeren.

Met de nbesvaten:
wense

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Het huwelijk van mijn dochter en de
aanslagen in Parijs.
Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
De mantelzorgers en de dorpsraad
van Baambrugge.

Maak de zin af:
Vluchtelingen: je zou je eigen land
maar moeten uitvluchten.

Met de nbesvaten:
wense

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Met een gevoel van onbehagen.
Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen door IS in Parijs.
Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Alle vrijwilligers in onze gemeente,
in het bijzonder de vrijwilligers van
Inloophuis ’t Anker, waar mensen
met kanker terecht kunnen voor
lotgenoten contact.

Jan Rouwenhorst
gemeenteraadslid in
De Ronde Venen
voor het CDA

zorgen voor goede Nederlandse les
en werkstages.
De jeugd: Veel verlaat massaal onze
gemeente, vooral door gebrekkig
OV. Veel verenigingen en dus de
leefbaarheid zijn in gedrang hierdoor. Goed OV dus belangrijk.

Met de nbesvaten:
wense

Het college: is goed op weg, maar er
liggen nog een paar uitdagingen:
OV, sport- accommodatiebeleid en
natuurlijk transformatie voor de
WMO.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Goede gezondheid, dan komt de
rest vanzelf.

gemeenteraadslid in
De Ronde Venen
voor het CDA

Maak de zin af:
Vluchtelingen: verdienen onze
steun. Laten we bij aankomst in
onze gemeente van statushouders

Met de nbesvaten:
wense

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Een jaar waarin de VVD op uitstekende wijze invulling gegeven
heeft aan de rol vanuit de oppositie en vandaar uit veel voor elkaar
krijgt (bijvoorbeeld de zondagsopenstelling).
Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De achteruitgaande veiligheidssituatie in de wereld en in Europa in het
bijzonder, getuige de vele aanslagen en vluchtelingenstromen.
Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
– Mijn zoons Joost en Mark. Joost,
omdat hij is geslaagd voor zijn VWO
en Mark omdat hij brugklasser is
geworden.

Frans Lugtmeijer
gemeenteraadslid in
De Ronde Venen
voor de VVD

Met de nbesvaten:
wense

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat de veiligheidssituatie in de wereld verbetert, zodat we allemaal in
vrijheid kunnen leven.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Als een bewogen politiek jaar. Lokaal heeft de VVD voor elkaar gekregen dat de winkeliers zelf mogen
bepalen of ze zondag open zijn of
dicht. Hier ben ik erg blij mee.
Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen in Parijs en de terreurdreiging. Dit doet je beseffen
dat het geen vanzelfsprekendheid
is om te leven in vrijheid.
Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Voor mij zijn dat alle inwoners die
zich vrijwillig inzetten voor de leefomgeving. Kanjers! Of dit nu op de
sportclub gebeurt of de mantelzorgers, het is goed als je iets doet voor
een ander.

Yvonne Wetter
gemeenteraadslid in
De Ronde Venen
voor de VVD

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat het bomenbeleid Groener dan
Nu succesvol wordt gewijzigd, zodat er kan worden gekeken welke
boom op welke plek thuishoort.

De jeugd: zou zich meer ‘moeten’
roeren en of laten horen.
Het college: van B en W vormt samen
met de gemeenteraad het gemeentebestuur.

Meindert Brunie

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Een prettige, veilige gemeente om
in te wonen, een goede gezondheid
en heel veel geluk.
Maak de zin af:
Vluchtelingen: moeten bij voorkeur
in de regio worden opgevangen.
Bij opvang in Nederland dient dit
op sobere, maar wel menswaardige
wijze plaats te vinden.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Veel geluk en gezondheid en een
liberaal 2016.
Maak de zin af:
Vluchtelingen: zijn mensen die
vluchten voor oorlog. De opvang
hiervan kan het beste in de regio
worden geregeld. Als mensen hierheen komen moeten we ze helpen,
maar niet tegen elke prijs. Niet elke
plek is geschikt om veel mensen op
te vangen.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Ja, wel bij alle raadsvergaderingen,
dat hoort ook als raadslid, daar
moet je je best voor doen.

De jeugd: heeft de toekomst.
Het college: heeft het dit jaar heel
moeilijk gehad, als gevolg van het
grillige gedrag van de coalitiepartijen.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Een (positief besluit over) een nieuw
zwembad in Abcoude.

Met de nbesvaten:
wense

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Bewogen. Vluchtelingenstroom, de
aanslagen op onze vrijheid. Visieloze Europa, Charlie Hebdo en de
aanslagen in Parijs.

onze plicht als gemeente om aan
onze wettelijke verplichting te voldoen en mensen goed en prettig te
laten integreren.

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De aanslagen op onze vrijheid, in
Frankrijk en in Europa.

De jeugd: meer betrekken bij de politiek om te zorgen dat ze aanhaken
bij de politiek, zodat ze weten dat
wij er voor hun zitten. Dit geldt ook
voor ouderen.

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
De vrijwilliger die elke week voor
400 euro aan groente en fruit
schenkt aan de voedselbank.

Het college: een voorspoedig
Nieuwjaar te wensen en dat ze komend jaar met goede voorstellen
voor onze inwoners naar de raad
toekomen.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat onze inwoners de zorg krijgen
die ze nodig hebben.

Rein Kroon

Met de nbesvaten:
wense

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Gezondheid en liefde en een beetje
humor.
Maak de zin af:
Vluchtelingen: zoveel mogelijk opvangen in de regio. Wel hebben wij

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
We hebben als Ronde Venen Belang
met een enorme inzet van allemaal,
als team en als inwonerspartij, met
heel veel plezier en collegialiteit ons
volledig kunnen inzetten voor de
gemeente en de inwoners.
Wat blijft u altijd bij uit 2015?
Privé: mijn huwelijk op 2 juni op
Lesbos. Politiek: ondanks de stormen om ons heen, hebben we sterk
bestuur in De Ronde Venen.
Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Ik ken er meerdere: mijn vrouw,
mijn kinderen, vrienden, collega’s,
maar als ik namen zou noemen uit
de politiek: mijn collega’s uit de
fractie.

De jeugd: heeft de toekomst en mag
zich in De Ronde Venen best wat vaker laten zien.
Het college: toont weinig daadkracht. Te vaak vraagt het college
iets aan de raad zonder dat het zelf
een mening heeft. Het college moet
meer voor het eigen beleid gaan
staan.

Maak de zin af:
Vluchtelingen: zijn nieuwe inwoners
van Nederland en De Ronde Venen.
Ze verdienen een goede opvang en
een royale plaats in de voorzieningen.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Goede gezondheid en veel respect
van en voor de medemens.

gemeenteraadslid in
De Ronde Venen
voor het CDA

Hoge bomen waar het kan en lage
bomen waar het moet.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Met gemengde gevoelens. D66
heeft heel veel inbreng geleverd,
maar dat heeft te weinig opgeleverd.

gemeenteraadslid in
De Ronde Venen
voor D66

De jeugd: bepaalt hoe in de toekomst Nederland een mooi, vrij,
liberaal en democratisch land kan
blijven.
Het college: durft geen beslissingen
te nemen. Hierdoor ontstaat er een
disbalans tussen inkomsten en uitgaven, waardoor het voorzieningenniveau in de gemeente dreigt
achteruit te gaan.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Een goede gezondheid.

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Voor mij is dat raadslid Yvonne
van den Heerik, omdat zij vaak het
vergadervak aan haar laars lapt en
altijd zorgt voor een vrolijke noot
vergaderingen.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Dat mensen goed op elkaar letten
“nabuurschap”, interesse in elkaar
en als dat nodig is, elkaar helpen.

Simone Borgstede

Wat blijft u altijd bij uit 2015?
De terroristische aanslagen die gepleegd werden door criminelen die
zowel de islam als de vrijheid in de
westerse wereld misbruiken.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Veel mooie momenten voor iedereen en vooral samen met anderen.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Geluk en gezondheid.

gemeenteraadslid in
De Ronde Venen
voor het CDA

Maak de zin af:
Vluchtelingen: moeten zo snel mogelijk in hun eigen regio worden
opgevangen en de Europese Unie
moet het akkoord van Dublin onverkort blijven uitvoeren en naleven.

Wie is voor u de grootste kanjer
van 2015?
Mijn vrouw.

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Vrede tussen de mensen.

Ria de Korte

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Met verwondering: er gebeuren
veel onvoorziene dingen en gelukkig gingen veel dingen goed. 31 december 2014 zie ik als belangrijke
‘grens’.

Joppe de Ree
gemeenteraadslid in
De Ronde Venen
voor RVB

Wat is uw grootste wens voor
2016?
Inmiddels ben ik 61, gezond en gelukkig met iedereen om mij heen.
Ik wil dat zo houden, zonder dat iemand wegvalt.

Wat wenst u iedereen toe in 2016?
Humor, realiteitsvermogen, gezondheid, verdraagzaamheid en
geluk.
Maak de zin af:
Vluchtelingen: zijn ons in Nederland niet vreemd. Ik stam ook af
van vluchtelingen uit het verleden
(Joden, zigeuners, hugenoten) en ik
ben 100% Nederlander. Wij zijn een
natie op christelijke grondslag, die
normen en waarden zijn mij heilig,
ook bij opvang, zijn ze welkom.
De jeugd: moeten we koesteren,
stimuleren en de juiste begeleiding
geven. Daar zijn we als politiek ook
toe verplicht.
Het college: verdient respect voor
hun enorme inzet en resultaten.
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SV Hertha uit Vinkeveen viert de nieuwjaarsreceptie met het slaan
van de ‘eerste paal’ voor de nieuwbouw van de accommodaties.
De eerste speciale editie van de Nieuwe Meerbode is gewijd aan
het thema ‘onderwijs’. Voor welke school kiezen scholieren van de
basisscholen als zij straks instromen voor een verdere vorm van
voortgezet onderwijs en hoger? Tevens is er een uitgebreid overzicht van het Programma Cursusproject De Ronde venen.
Traditioneel wordt de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente met
aansluitend de kramenmarkt weer gehouden in Dorpshuis De Boei
in Vinkeveen.
Langs de A2 gaat Rijkswaterstaat bij de afslag Vinkeveen ook de
namen Mijdrecht en Uithoorn op de wegbewijzering plaatsen.
Samen met nog zeven ander regiogemeenten heeft De Ronde venen het contract ondertekend met een leverancier voor de verstrekking van WMO-hulpmiddelen.
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Voor het Cursusproject De Ronde Venen is weer massaal belangstelling. Er wordt volop ingeschreven op de 56 cursussen van het
voorjaarsprogramma.
Er is een grote meerderheid in de raad voor nieuwbouw van 9
landwoningen op het perceel Herenweg 112 in Vinkeveen wat al
jaren braak ligt.
In MIjdrecht is het nieuwe politiebureau aan Bozenhoven officieel
in gebruik genomen. Eerder was het politiebureau gevestigd in de
Anselmusstraat. Maar dat voldeed niet meer aan de eisen.
De Kringkoop aan de Constructieweg in Mijdrecht viert zijn 15-jarig bestaan.
Tijdens de sportverkiezingen 2014 is Daan Versteeg gekozen tot
Sportman van het jaar, Matthijs de Ligt tot sporttalent, Derk Cool
tot Sportvrijwilliger en Atlantis 1 tot Sportploeg van het jaar 2014.

Buurtbemiddeling is ook in 2015 mogelijk in De Ronde Venen. Buren die overlast van elkaar ondervinden kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken via buurtbemiddelaars. Stichting Tympaan-de
Baat zorgt voor de uitvoering. De gemeente en woningcorporatie
GroenWest financieren het project.
Raadslid Kees Klein van Ronde Venen Belang wordt beschuldigd
van mishandeling tijdens een uit de hand gelopen burenruzie.
In Dorpshuis De Willisstee in Wilnis wordt door de gemeente en
projectontwikkelaar Verwelius een informatieavond georganiseerd
over het uitwerkingsplan van de nieuw te bouwen woonwijk Marickenzijde. Daar blijkt veel belangstelling voor te bestaan. Meer
dan 300 inwoners laten zich informeren.
Het Rechthuis Eten & Drinken in Mijdrecht valt voor het tweede
achtereenvolgende jaar in de prijzen. Het wint de Zilveren Tapknop
van bierbrouwer Heineken voor uitzonderlijk vakmanschap, klantvriendelijkheid, service en het best getapte biertje in de regio Groot
Amsterdam.

Politieke partij Ronde Venen belang wil verzorgingshuis Vinkenoord open houden. Lokale samenwerking daarbij van de inwoners
kan voor een oplossing zorgen.
Voedselbank De Ronde Venen nam afscheid van haar oprichters
Sandra en Bert Koen.
Hoflandschool schenkt 1.100 euro aan Voedselbank De Ronde Venen.
Ontslagen bij Blokker in de regio vallen nog mee. Landelijk gaat
het om verlies van 440 arbeidsplaatsen.
Het college wil de vijf sportparken in De Ronde Venen op een toekomstbestendige en duurzame manier gaan beheren en exploiteren.
De VVD in De Ronde Venen gaat de zondagsopening van winkels
en bedrijven tijdens een commissie vergadering weer aan de orde
stellen Aanleiding is mede de boete van 50.000 euro die bouwmarkt Karwei de afgelopen twee maanden is opgelegd omdat die
de sluiting op zondag negeert en wel gewoon open is.

Hoewel er altijd veel gekwaakt wordt over de Prinses Irenebrug
blijkt er bij een inloopavond over het onderhoud en het verdere gebruik van de brug maar bitter weinig belangstelling te bestaan.
Raadsleden van Ronde Venen belang hebben kans gezien het
voortbestaan van Vinkeboord als woonzorgcentrum bij de Tweede
Kamer voor bespreking en debat op de agenda te krijgen.
Het is weer een urenlange discussie geworden of de winkels in De
Ronde Venen nu wel of niet open mogen op zondag. Het CDA lijkt
onder druk van de ondernemers en de publieke opinie nu toch een
beetje ‘om’ te gaan richting zondagsopening.
Er is een fusie van twee RK basisscholen Proostdij- en Twistvlied
op komst. Dat zal in 2016 zijn beslag moeten krijgen.
Voor de Winkeldijk Noord heeft het hoogheemraadschap AGV een
dijkverbeteringsplan vastgesteld.
De Prinses Irenebrug blijft ook na het groot onderhoud gewoon
open voor alle verkeer.

De Prinses Irenebrug in de N196 tussen Uithoorn en Amstelhoek
is de hele maand maart afgesloten voor alle verkeer wegens groot
onderhoud. Voor voetgangers en fietsers wordt een oplossing geboden.
De legakkers en zandeilanden dreigen onder water te verdwijnen
als door geld gebrek geen onderhoud meer aan de Vinkeveense
Plassen kan worden uitgevoerd.
De al lang geleden beloofde renovatie van het woonwagencentrum aan het Molenland kan van start gaan. Met alle bewoners zijn
overeenkomsten gesloten voor een grootschalige opknapbeurt.
Door de fusie met het Sint Antonius Ziekenhuis verdwijnen de komende drie jaar 225 banen bij het Hofpoort Ziekenhuis.
De VVD maakt zich zorgen om de veiligheid van de inwoners van
De Ronde Venen.

De VVD in De Ronde Venen wil geen onderzoek naar de standpunten van de inwoners en ondernemers aangaande de verruiming van de winkelopeningstijden, maar per direct de winkels
open op zondag.
Langs de N212 bij Wilnis Dorp is een kaalslag van groen en bomen
uitgevoerd. Volgens de Provincie was dit nodig omdat losse takken
van bomen gevaar voor het wegverkeer oplevert. Het groen herstelt zich vanzelf weer aldus de Provincie.
De veerpont over de Amstel tussen de mennonietenbuurt en de
Schans kan de drukte niet aan. Files van 1 km zijn geen uitzondering. De pont vaart voor voetgangers en fietsverkeer als gevolg
van de sluiting van de Prinses Irenebrug wegens een grote onderhoudsbeurt.
Met het oog op de verkiezing van de Provinciale Staten op 18
maart is er in Dorpshuis De Boei een verkiezingsdebat waar belangrijke zaken aan de orde komen die spelen in de regio, zoals de
files op de N201, het Openbaar Vervoer en het behoud van de legakkers en de zandeilanden in de Vinkeveense Plassen.
Na de raadsvergadering van 5 maart zijn de winkeliers die op de
publieke tribune zaten massaal weer teleurgesteld naar huis gegaan. Geen winkelopening op zondag. Eerst moet er een 25.000
euro kostend onderzoekje worden gedaan hoe de standpunten
liggen binnen de gemeente.

Er is kennelijk geld genoeg voor de Wilnisse Bovenlanden, maar
niet voor de Vinkeveense Plassen. De geldsmijterij in de polder
kent geen grenzen. Voorbeeld daarvan is de peperdure faunapassage onder de N212 die is aangelegd voor wat?...
Op 18 maart worden behalve verkiezingen voor de Provinciale Staten op dezelfde dag ook verkiezingen voor het Waterschap gehouden.
Op 16 maart was de Prinses Irenebrug al weer open voor het verkeer. Dit is twee weken eerder dan was aangekondigd (30 maart).
Een en ander tot ieders verbazing. Niemand die er van wist, de gemeente noch de Provincie. Over communicatie gesproken!.
Een CDA-raadslid klapt uit de school: “Over zes weken zijn alle
winkels op zondag open”.
De gemeente start met een bestemmingsplan Passengebied met
de intentie om het waardevolle gebied ook op lange termijn te kunnen behouden.
Al 11 jaar vecht ondernemer Van Asselen in Vinkeveen om aan de
Demmerik achter de IJsbeer een pannenkoekenhuis te mogen realiseren. De vraag rijst waarom dat steeds niet mag, terwijl de toenmalige gemeenteraad in 2006 de bouwaanvraag al had goedgekeurd.
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Deze maand zijn de winkels (legaal) alle zondagen open om de
consument daaraan te laten wennen. Ze heten daarom de ‘openop-zondag-wen-weken’. De ondernemers hebben de resterende
dagen van dit jaar dat winkels open mogen op zondag voor deze
mogelijkheid gebruikt.
In gebouw De Roeping in Wilnis is ter gelegenheid dat Nederland
70 jaar geleden werd bevrijd, door het Comité Herdenking 194045 Wilnis van 4 t/m 6 mei een uitgebreide tentoonstelling over de
Tweede Wereldoorlog georganiseerd.
Ter gelegenheid van Koningsdag hebben acht inwoners van De
Ronde Venen een Koninklijke Onderscheiding gekregen.
De Provincie Utrecht peinst er niet over om een rechtstreekse busverbinding tussen De Ronde Venen en Utrecht te realiseren. De
huidige afspraken met de NS laten dat niet toe.
Koningsdag bracht in De Ronde Venen vanwege het (onverwachte)mooie weer veel inwoners op de been. Het is een geslaagde
‘Oranjedag’ geworden.

De Jumbo supermarkt in Vinkeveen aan de Plevierenlaan gaat
veertien dagen dicht voor een grote verbouwing. Op 22 april wordt
hij feestelijk heropend.
Winnaar van de Onderneming van De Ronde Venen 2015 is in de
categorie groot VOBI geworden; in de categorie klein werd dat
Keurslager Bader; bij de starters werd ‘Dat Kleine Winkeltje’ de
winnaar.
Een onverwachte hevige voorjaarsstorm heeft voor veel overlast
gezorgd in De Ronde Venen alhoewel het met ernstige vormen van
schade wel meeviel.
De Zonnehuisgroep Amstelland tekent voor een goede ouderenzorg in De Ronde Venen. Ondanks alle bezuinigingen blijft de
groep het voor kwetsbare ouderen mogelijk maken beschermd te
blijven wonen.
Walraven Mijdrecht heeft samen met een handelsmissie China bezocht en heeft zich daar met succes in de markt gezet voor het vervaardigen en afzetten van producten ten behoeve van de woningen utiliteitsbouw in China.

april

De Ronde Venen gaat deelnemen aan ene project waarbij eigenaren van koopwoningen de mogelijkheid geboden krijgen om hun
woning energieneutraal te maken.
Het officiële onderzoek naar de mogelijkheid de winkels ook op
zondag in De Ronde Venen toe te staan om geopend te zijn is van
start gegaan.
Directeur Museum De Ronde Venen Maarten Kentgens krijgt in
het provinciehuis in Utrecht een Advies-op-Maat cheque uitgereikt. De Adviescheque staat voor een aantal dagdelen advies van
een deskundig adviseur die verbonden is aan een stichting met
gepensioneerde professionals die hun tijd inzetten voor culturele
organisaties in Nederland.
Waar sprake is dat de Uithoorn (tram)lijn mogelijk van Amstelveen-Westwijk naar Uithoorn/Busstation wordt verlengd, wordt
de tramlijn volgens Stadsregio Amsterdam (voorlopig) niet naar
Mijdrecht doorgetrokken.
Hondenpoep blijft overlast geven in de gemeente. Dat zou niet nodig zijn als hondenbezitters de poep van hun hond opruimen zodra
deze zijn behoefte heeft gedaan.

In Wilnis werd op 5 mei op het terrein voor de Ontmoetingskerk
door burgemeester Maarten Divendal het Bevrijdingsvuur ontstoken. Elf lopers van de gemeente De Ronde Venen hadden het vuur
daarvoor in een estafetteloop vanuit Wageningen opgehaald.
De Provincie Utrecht heeft gezegd te willen investeren in het behoud van de Vinkeveense Plassen, de legakkers en de zandeilanden als andere partijen daar ook aan mee betalen.
Voetbalster Anouk Hoogendijk heeft het boek ‘Balverliefd’ geschreven en overhandigde het eerste exemplaar aan Humberto
Tan in de kantine van voetbalclub CSW waar Anouk ooit haar carrière begon.
Zorg- en wooncentrum Vinkenoord op het Terrein van Maria Oord
wordt door zorgaanbieder Careyn ‘onttrokken’ aan de woonmogelijkheid van Vinkeveense ouderen. Politieke partij Ronde Venen
Belang ziet het als een sterfhuisconstructie van de lokale ouderenzorg.
Jumbo super Vinkeveen in winkelcentrum Zuiderwaard heeft er
door een verbouwing 500 meter winkelruimte bijgekregen. In totaal bedraagt die nu 1.750 vierkante meter.

mei

Vertegenwoordigers van projectontwikkelaar Tympaan en Adelaar
Herenweg Vastgoed (AHV) ondertekenen een overeenkomst voor
de herontwikkeling van de locatie Adelaar Betonwaren Industrie
aan beide kanten van de Herenweg in Vinkeveen.
De gemeente De Ronde Venen heeft haar zaken wat betreft de veranderde zorgverlening goed op orde en behoort tot de weinige gemeenten in het land waarbij het goed geregeld is.
Het college van B&W stelt in een raadsvoorstel aan de raad voor
dat de winkeliers zelf mogen bepalen of zij op de zondag open willen.
Op de Wagenmaker in Wilnis mogen 15 winnaars van de Postcodeloterij 462.500 euro verdelen.
De traditionele gondelvaart in De Hoef was weer een prachtig
schouwspel.
Voetbalclub CSW uit Wilnis is kampioen geworden van de 2e klasse zaterdag in een knotsgekke wedstrijd tegen Argon. Laatstgenoemde gaat via de nacompetitie trachten ook nog te promoveren.

Er is in dorpshuis De Boei veel belangstelling voor de workshop
flexwoningen. Die maken deel uit van de toekomstige woonwijk op
Vinkeveld, het voormalige Westerheul 4 in Vinkeveen.
Op zaterdag 13 en zondag 14 juni zijn bij Fort Amstelhoek bevrijdingsfeesten en tentoonstellingen in het kader van Nederland 70
jaar geleden bevrijd. Ook Keep Them Rolling verleent met diverse
voertuigen zijn medewerking.
Op 6 juni vindt voor de 30e keer de Taptoe Mijdrecht plaats waaraan diverse show- en marchingbands aan deelnemen.
De restauratie van de RK Heilig Hart kerk in Vinkeveen is na vijf
jaar voltooid.
Fase 2 in de nieuwbouw van appartementen aan de Pijlstaartlaan
in Vinkeveen kan van start gaan. SPF Beheer en BéBouw Midreth
hebben daartoe overeenstemming bereikt. Er worden 59 energiezuinige appartementen in de vrije huursector met een halfverdiepte parkeergarage gerealiseerd.
De gemeente De Ronde Venen wil ook oud papier gaan inzamelen,
wat geld oplevert. Daartoe krijgen de inwoners een mini-container
geleverd. De gemeente wil in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden hebben.

juni
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De gemeenteraad had er niet veel tijd voor nodig: met een ruime
meerderheid van stemmen is de raad akkoord gegaan met de zondagsopening voor winkels in De Ronde Venen. Niet moeten maar
mogen!
Voor de eerste keer is er bij dorpshuis de Willisstee een ‘VW-keverdag’ georganiseerd waaraan 200 VW-kevers van diverse modellen
en uit verschillende jaren aan deel namen. Het evenement trok veel
bekijks.
Ondanks de tegenvaller voor de ChristenUnie/SGP dat de zondagsopening van winkels nu ook in De Ronde Venen een feit is,
blijft de partij deel uitmaken van de coalitie.
De nieuwe rotonde bij de kruising ir. Enschedeweg/Pastoor Kannelaan krijgt nog een laatste afwerkingsbeurt. De rotonde werd
begin november vorig jaar in gebruik genomen.
Er is groeiende onvrede over de ‘verminking’ van de polder Groot
Wilnis-Vinkeveen achter de Bovendijk, waar 470 ha mooie boerennatuur wordt ‘omgebouwd’ naar een nieuwe natuur die pas over 6
tot 18 jaar weer het aanzien waard is.
Het gaat weer goed met de polder Groot-Mijdrecht Noord die men
eerst onder water wilde zetten als gevolg van ziekelijke hersenkronkels van natuurfanaten.

Het CDA wil meer aandacht voor wonen en zorg voor ouderen in
de gemeente. Samen met RVB en D66 heeft de partij ene motie
daarvoor ingediend die in de raad is aangenomen.
De besluitvorming door het college van B&W inzake het al dan niet
toestaan van een Pannenkoekenrestaurant aan de Herenweg in
Vinkeveen (bij de IJsbeer) is stroperig. Keer of keer blundert het
college bij de toepassing van de regels.
Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht gaat van de nieuwe
eigenaar Hoorne Vastgoed een opknapbeurt krijgen. Het verhaal
doet de ronde dat winkelketen ‘Action’ op de bovenverdieping een
vestiging gaat krijgen.
Stichting De Bovenlanden viert haar 30-jarig bestaan.
SV Argon is net als CSW gepromoveerd van de 2e klasse zaterdag
naar de 1e klasse.
De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organiseerde weer het traditionele
haringhappen voor een goed doel. Dit keer werd 5.600 euro bijeen
gehapt. Het werd in twee delen (2 x 2.800 euro) toegekend aan de
stichting Jongeren Actief en de stichting De Rondeveense Uitdaging.
De brugbediening op en naar de Vinkeveense Plassen krijgen ruimere bedieningstijden gedurende het toeristenseizoen.
De gemeenten De Ronde Venen, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater, Woerden en Stichtse Vecht hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om gezamenlijk op te trekken in
de veranderingen binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein.
Het behoud van de Vinkeveense Plassen vergt een gezamenlijke
inspanning. Op 24 juni kunnen alle belanghebbende in en om Vinkeveen een gesprek met elkaar en de gemeente aangaan om alle
neuzen wat betreft ideeën en meningen, dezelfde kant op te krijgen. De gemeente wil naar een duurzaam behoud en exploitatie
van de Plassen voor een periode van 40 jaar. In 2017 moet een
nieuw bestemmingsplan daarvoor gereed zijn.
Het college van B&W wil de komende jaren komen tot een structurele aanpak en oplossing voor alle taken waar de gemeente zich
voor gesteld ziet. Een en ander wordt verwoord in de Voorjaarsnota
2015. Dit met als motto: ‘Aanpakken en niet doorschuiven’.
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Er is een grote opkomst en een goede sfeer tijdens de bijeenkomst
in dorpshuis De Boei in Vinkeveen over de toekomst van de Vinkeveense Plassen.
De voetbalsters van CSW zijn Nederlands kampioen straatvoetbal
geworden.
Het plan om bij Amstelhoek een nat bedrijventerrein te realiseren
worden weer uit de ijskast gehaald.
Gemeentesecretaris van De Ronde Venen, Alexander Meijer, vertrekt. Hij gaat deze functie bij de gemeente Amstelveen vervullen.
De bouw van het nieuwe zorgcentrum ‘Zonnehof Mijdrecht’ op de
voormalige locatie van Nieuw Avondlicht is weer een stapje verder.
Er is ook een voorlopig ontwerp van het nieuwe pand.
De Nieuwe Meerbode heeft weer een fantastische Tour de France
bijlage met interviews en wetenswaardigheden over de Tour, een
prijsvraag en de mogelijkheid van het winnen van mooie prijzen.
Bewoners in De Ronde Venen zijn niet verplicht een papiercontainer van de gemeente af te nemen.

Hoogvliet Beheer blaast het project Molenhof niet af maar gaat
door met een nieuw plan dat ook in laagbouw van de supermarkt
voorziet.
Vierentwintig jongeren starten in de zomervakantie hun eigen bedrijf in het kader van Zomerondernemers.
Politieke partij Ronde Venen Belang heeft een nieuwe fractievoorzitter: Rene Bultena. Joppe de Ree die tot dan fractievoorzitter was,
blijft raadslid. De heer Jaap Jan Bulthuis is tot partijvoorzitter gekozen. Hij volgt in die functie Wim Koolhaas op die na 10 jaar het
stokje overdraagt.
Er eerste en meteen ook de zwaarste zomerstorm sinds 100 jaar
heeft ook in de regio heel veel schade veroorzaakt aan voornamelijk bomen en gewassen.
De 77 jarige Agnet-Schönhage-Willems uit Mijdrecht heeft voor de
17e keer de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Dat is een geweldige prestatie.

De financiële positie van de gemeente De Ronde Venen is niet florissant te noemen.
Het college wil de veerpont in Nessersluis renoveren.
De eerste hittegolf in de regio is een feit. Temperaturen tot 35
graden zijn geen uitzondering. Dat leidt tot massale uittocht van
bewoners naar de Vinkeveense Plassen, op en aan de Kromme
Mijdrecht en de Amstel.
Het ondernemersfonds Koopcentrum Mijdrecht (Bedrijven Investeringszone- BIZ) is voor de komende jaren weer opgewaardeerd.
De ondernemers gaven hun instemming met de gemeentelijke
heffing op basis van de WOZ-waarde van hun panden. De heffing
wordt omgezet in een subsidie waarmee de ondernemers in hartje
Mijdrecht leuke evenementen kunnen organiseren en financieren
voor een leefbaar centrum.
Ondanks de droogte van de afgelopen weken vindt het Hoogheemraadschap het (nog) niet nodig extra dijkinspecties uit te laten voeren. Wel worden de dijken in de gaten gehouden.

juli
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Door de droge zomer voert het hoogheemraadschap extra inspecties van de veendijken uit in de regio.
Vanwege de zomerstorm moeten veel wegen en straten ontdaan
worden van gevallen takken en omgewaaide bomen. Volgens een
gemeentelijke woordvoerder zijn er meer dan honderd bomen in
de gemeente gesneuveld door het natuurgeweld.
Raadslid Kees Klein (RVB) is door het OM vrijgesproken van vermeende openbare geweldspleging tijdens de jaarwisseling.
Traditiegetrouw is in Wilnis weer het Wilnis festival gehouden. Een
feest voor jong en oud.
De stichting Paraplu houdt haar jaarlijkse Open Dag om belangstellenden te informeren over het nieuwe activiteiten programma
2015/2016.
Het ziet er naar uit dat het in 2011 naar buiten gebracht plan door
de Caransa Groep om op de hoek van de Groenlandse kade en de
N201 een nieuw hotel te bouwen, nu toch bewaarheid gaat worden. Er is een groot bouwbord geplaatst waarop staat aangegeven dat de bouw van Hotel Vinkeveen zal worden uitgevoerd door
bouwbedrijf De Vries en Verburg.
Sportvereniging Argon is niet blij dat de aanleg van een kunstgrasveld op haar terrein wordt uitgesteld wegens een kort geding dat
door een betrokken partij is aangespannen.
Tijdens het Wilnis festival konden inwoners van Wilnis bij een gemeentelijke stand op het terrein argumenten aandragen om prettig
te kunnen wonen in hun wijk. Ruim 130 mensen reageerden hierop.
De fractieassistenten van Lijst 8 Kernen, Stef Koorn en Iris van
Broekhuijsen, hebben besloten uit functie per direct neer te leggen. Reden is het verschil van inzicht in de aanpak van het raadswerk.
Hobbywinkel Hobby Dee bestaat dit jaar vijf jaar en koppelt dit lustrum aan activiteiten voor een goed doel: de dierenambulance.
De traditionele jaarlijkse Vakantiespeelweek in Vinkeveen die voor
de 35e keer is gehouden, was weer een daverend succes! Gemiddeld hebben 200 kinderen per dag deelgenomen aan de activiteiten die over vier dagen waren verdeeld.

Uit onderzoek is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan een
rechtstreekse busverbinding tussen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen
en omstreken met de stad Utrecht. Wethouder Aldrik Dijkstra
maakt zich er hard voor bij GS van Utrecht.
Lilian Schreurs is de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente
De Ronde Venen. Zij is sinds 1998 werkzaam bij de gemeente en
was al directeur en eerste locosecretaris.
Ruim anderhalf jaar na de opening van de Waterwolftunnel in de
N201 wordt deze vier nachten afgesloten omdat het wegdek wordt
voorzien van nieuw ‘stil’ asfalt. Dat reduceert de geluidsoverlast
voor de omgeving.
De Caransa Groep is gestart met de bouw van een nieuw hotel op
de hoek van de N201 en de kruising met de A2 waar vroeger hotel
Bilderberg Vinkeveen stond.
Mijdrecht beleeft een zeer druk bezochte tiende editie van de Culinaire Venen.

De gemeente De Ronde Venen zegt haar begroting voor 2016 sluitend te hebben. Er is zelfs een klein positief saldo van 30.000 euro.
Willeke Alberti zorgt voor een sprankelend optreden in dorpshuis
De Willisstee voor 180 enthousiaste senioren uit de Rondeveense zorgcentra. Zonnehuisgroep Amstelland was de initiatiefnemer
voor de organisatie ervan.
Gaat het Mijdrechtse hertenkampje verdwijnen? De gemeente
stopt met de jaarlijkse subsidie van 7.500 euro. Dit leidt tot commotie bij de inwoners.
De Zonnehuisgroep Amstelland gaat weer meer doen voor haar
bewoners in de zorgcentra en is daar positief over gestemd.
De Zonnehuisgroep Amstelland presenteert de zorgrobot ‘Zora’ in
Gerardus Majella. De robot wordt ingezet bij de behandeling van
dementerende ouderen en is uniek in De Ronde Venen.
Het modeweekend in een zonovergoten Mijdrecht is weer een succesvolle happening geworden.

De EHBO-vereniging Wilnis en de Brandweer hebben een grote
oefening gehouden.
De Open Dag van de zelfpluktuin De Heksenketel op de Oosterlandweg in Mijdrecht is een overweldigend succes geworden.
De Najaarsmarkt in Wilnis heeft 250 euro opgebracht voor het
goede doel, namelijk de stichting Jongeren Actief.
Twee echtparen in de gemeente die dat kenbaar hebben gemaakt,
hebben deze maand hun 60-jarig huwelijk gevierd: Jan en Corrie
van Dijk-Bakker en Hendrikus en Gerda Oussoren-Reemst.
Mister ‘Hertha’ Harry van Genderen heeft voor zijn niet aflatende inzet voor ‘zijn sportvereniging’ een Koninklijke onderscheiding
gekregen en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Het college van B&W ziet het liefst nieuwbouw van het Museum
De Ronde Venen op de huidige locatie van Borger in Vinkeveen.
Die overweegt het terrein te gaan herontwikkelen.
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JAAROVERZICHT
Er is veel commotie ontstaan in Mijdrecht over het mogelijk verdwijnen van het hertenkamp dat er dit jaar 45 jaar is aan de J. van
Lochemstraat. De gemeente heeft voor 2017 het jaarlijkse subsidiebedrag van 7.500 euro geschrapt uit de begroting. Er kwamen
heel veel reacties op dit bericht.
De kunstgrasvelden voor de sportverenigingen in De Ronde Venen
kunnen worden aangelegd. Een rechterlijke uitspraak heeft de gemeente in het gelijk gesteld op het bezwaar dat een van de betrokken partijen voor de aanleg van de velden had aangespannen.
Er zijn plannen om de N201 bij Loenersloot uit te breiden van 2
naar 4 rijstroken. Tevens komt er een nieuwe brug bij. Een en ander om een snellere doorstroming van het verkeer ter plaatse te
bevorderen en filevorming tegen te gaan.
De EHBO-vereniging Wilnis is Nederlands kampioen geworden.
De Stationslocatie Mijdrecht gaat opnieuw in de verkoop. De vorige verkoopronde is mislukt.

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis gaat fuseren met St. Antonius en
raakt zijn status als ziekenhuis kwijt. Het CDA in De Ronde Venen
uit hierover haar bezorgdheid.
De Caransagroep is begonnen met de bouw van een nieuw hotel
op de hoek van de Groenlandse kade hoek N201 nabij het viaduct
met de A2. Een eerste indruk geeft een positief beeld.
De VVD De Ronde Venen opent een meldpunt ‘bomenoverlast’
voor de inwoners die last zeggen te hebben van (te) hoge bomen
en ander wildgroei in het groen.
ChristenUnie en SGP vieren 25 jaar samenwerking.
De oplossing voor het landbouwverkeer over de Amstel lijkt een
stapje verder nu het onderwerp van snelheidsverhoging van tractoren ter bespreking ligt bij de Tweede Kamer.
Wilnis Klopt wil een snellere ontsluiting van de woonwijk De Maricken richting het oude dorp.
De Ringdijk 2e Bedijking lijkt een levensgevaarlijke weg te zijn in
de buurt van de wegversmallingen (chicanes).
GroenWest stopt per direct met de verkoop van sociale woningen.

De Tweede Kamer wil dat er komend jaar ook op de hele A2, dus
ook op het stuk van Amsterdam tot Utrecht, 130 km/u kan worden
gereden. Of dat zal gebeuren is nog de vraag, gelet op de afspraken die er bij de aanleg met de omliggende gemeenten zijn gemaakt.
De gemeente De Ronde Venen heeft geen ruimte en mogelijkheden voor grootschalige opvang van vluchtelingen.
Als het allemaal doorgaat heeft gerberakweker Simon Zwarts in
Mijdrecht straks een landelijke primeur met energiewinning uit riet
en gemaaid natuurgras. Doel: op een duurzame manier bloemen
kweken.
Tijdens de raadsvergadering waar over de gemeentelijke begroting werd gediscussieerd, is het Mijdrechtse hertenkamp waar zoveel beroering over is geweest, buiten schot van de bezuinigingsronde gebleven. Het is dus (voorlopig althans) gered.
Ook de Boomplantdag wordt niet wegbezuinigd.
De gehele oppositie stemt tegen de gemeentebegroting 2016.
Hoewel er naast de Mijdrechtse Zuwe naast en achter het Esso
tankstation in Amstelhoek wordt gewerkt aan de nieuwe aansluiting naar de Ringdijk 2e Bedijking, zijn het slechts grondverplaatsingen. De zandlaag moet een jaar blijven liggen om de onderliggende grondlaag te laten inklinken. Dan pas kan de geplande rotonde worden aangelegd.

Tot grote schrik en ontsteltenis van de inwoners is in de nacht van
zaterdag 28 op zondag 29 november partycentrum De Meijert door
brand geheel verwoest.
Hoogvliet Beheer presenteert in het gemeentehuis een aangepast
plan voor het project Molenhof. De eerste reacties van bewoners
zijn positief.
Burgemeester Maarten Divendal reikt het certificaat Voedselveiligheid uit aan de Voedselbank De Ronde Venen.
Op verschillende wegen in de gemeente wordt de stabiliteit van
bomen onderzocht of deze wel goed geworteld zijn in de grond.
De gemeente plaatst de eerste 130 kroonringen aan palen waaraan bewoners hun zakken kunnen ophangen met afval van plastic,
blik en drinkpakken. Dat voorkomt wegwaaien van de zakken over
straat.
De kogel is door de kerk: de winkelketen Action gaat een vestiging openen in Mijdrecht en wel op de eerste verdieping van winkelcentrum De Lindeboom zodra dat voor dit doel geschikt is gemaakt.
Het kerstweekend bij Shopping Mijdrecht is een geslaagd evenement genoemd worden ook al kom er hier en daar wat meer in gespeeld worden op het kerstgebeuren voor wat betreft de kenmerkende versiering en aanbod.

Wilnisse ondernemers willen (weer) een koopavond op donderdag
instellen in de Dorpsstraat.
Mijdrecht loopt bijna helemaal uit bij de verwelkoming van Sinterklaas en zijn 40 Zwarte Pieten op het Raadhuisplein.
Op de begane grond van het voormalige zusterhuis Maria Oord dat
verbouwd is tot appartementencomplex is duizend vierkante meter
beschikbaar voor kleinschalige commercie, culturele en kunstzinnige activiteiten. De ruimte heeft de naam ‘Drukte van Belang’ gekregen gelet op de belangstelling die er voor is.
GroenWest wil levensloopbestendige appartementen laten bouwen aan de Prins Bernhardlaan in Mijdrecht.
Het college van B&W heeft vergaande voorbereidingen getroffen
en plannen gemaakt om vluchtelingen met een verblijfsvergunning
te huisvesten in De Ronde Venen.
Het meldpunt bomenoverlast wat de lokale VVD op haar website heeft geplaats is een groot succes geworden. Er zijn meer dan
tweehonderd meldingen van bewoners op binnengekomen.
Er is een nieuwe (dikkere en steviger) afvalzak beschikbaar voor
PMD-afval als plastic, blik en drinkpakken.
Hoogvliet Beheer toont een aangepast plan voor de ontwikkeling
van het project Molenhof tijdens een druk bezochte inloopavond in
het gemeentehuis.

De brandweermannen Pelle van Walraven en Cock Ramson hebben in Mijdrecht tijdens een feestelijke bijeenkomt in de brandweerkazerne door loco-burgemeester David Moolenburgh vanwege hun verdiensten voor de lokale brandweer een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen. Zij zijn benoemd als Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
De gemeente De Ronde Venen gaat voor duurzaam. Op 8 december zijn er weer 29 zonnepanelen op het dak geplaats bij de 36 die
al waren geplaatst. Het geheel produceert nu 14.500 kWh elektrische stroom per jaar. Een hoeveelheid energie die 4 à 5 huishoudens op jaarbasis verbruiken.
De ontwikkeling door de projectgroep WOEV van de ‘Broedplaats’,
de benedenverdieping van het appartementencomplex Maria Oord
in Vinkeveen, is door het ondertekenen van een intentieverklaring
met woningcorporatie GroenWest weer een stap verder. Men mag
met de invulling van de benedenverdieping voor sociaal-maatschappelijke en culturele doeleinden doorgaan.
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