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Opknapbeurt voor Geitenweitje in Mijdrecht  

Knuffelweitje met geitjes 
en fruit plukken van bomen

Wethouder Kiki Hagen: ,,Voor veel 
jonge inwoners is het geitenwei-
tje een van eerste plekken waar ze 
met dieren in aanraking komen. 
Het is een rustige plek aan de rand 
van Mijdrecht waar kleine kinde-
ren geitjes kunnen knu� elen en 

ze verwennen met een stukje fruit. 
Het is kleinschalig, maar vervult 
een grote rol in de leefbaarheid 
van een wijde omgeving.’’ Het gei-
tenweitje heeft sinds enige tijd een 
nieuwe beheerder. Met hem is ge-
sproken over de toekomst van het 

weitje en hoe het de plek kan blij-
ven waar veel mensen makkelijk 
naartoe gaan en plezier aan bele-
ven. Daarom komen er fruitbomen 
waarvan bezoekers de vruchten 
kunnen plukken en een klaphek-
je aan de Prins Bernhardlaan zo-
dat kinderen makkelijk bij de geit-
jes kunnen komen om ze te aaien.  
Ook het schuurtje op het terrein 
krijgt een opknapbeurt. De geitjes 
hebben dan een aangename plek 
waar ze ’s nachts rustig kunnen 
slapen.  Het opknappen gebeurt 
door leer-werkplaats Pallas. 

Mijdrecht - Het geitenweitje in Mijdrecht krijgt een opknapbeurt. 
Speciaal voor de kleintjes komt er een grasveldje waar ze de geit-
jes kunnen knu� elen. En in het najaar geven nieuwe fruitbomen 
heerlijke vruchten. Aan de Prins Bernhardlaan komt een nieuwe 
ingang zodat kinderen makkelijk naar binnen kunnen. Het gei-
tenweitje blijft daarmee de plek waar ouders, opa’s en oma’s met 
hun (klein)kinderen van dieren kunnen genieten. 
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CDA: Gratis 
kinkhoestprik 
moet ook hier 

beschikbaar zijn
De Ronde Venen - Sinds 16 
december kunnen zwange-
re gratis een vaccinatie ha-
len om de baby direct na de 
geboorte te beschermen te-
gen kinkhoest. Deze prik is 
in ieder geval de komen-
de 6 maanden niet in De 
Ronde Venen beschikbaar. 
Zwangere moeten voor de 
vaccinatie nu naar de GGD 
in Maarssen. Ria de Korte 
(CDA): “Dat is echt onwense-
lijk. Als zwangere ver moe-
ten reizen om een prik te ha-
len kan dit een belemmering 
zijn. Mogelijk blijft daarmee 
de vaccinatiegraad onno-
dig laag”. Daarom heeft het 
CDA tijdens de raadsverga-
dering een motie ingediend. 
De motie roept het college 
op om deze gratis vaccina-
tie, liefst binnen twee maan-
den, in De Ronde Venen mo-
gelijk te maken. Huisartsen 
versterken de vaccinatie na-
melijk niet gratis.
Kinkhoest voor baby’s is een 
ernstige ziekte waardoor zij 
ernstig benauwd kunnen 
worden en eventueel her-
senschade kunnen oplopen. 
De pasgeboren tot twee 
maanden waren tot nu toe 
niet beschermd tegen kink-
hoest. Al in 2017 heeft het  
Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu geadvi-
seerd om zwangere na 22 
weken te vaccineren en in ie-
der geval twee weken voor 
de bevalling. De GGD  heeft 
deze opdracht van de over-
heid gekregen. 
Volgens Ria de Korte-Ver-
hoef zou het mooi zijn als 
de verloskundigen ook de-
ze gratis vaccinatie kunnen 
geven. Op dit moment is 
dat niet mogelijk, de minis-
ter heeft dit verboden. Toch 
vraagt het CDA aan de wet-
houder om die mogelijk-
heid voor de toekomst te 
onderzoeken. Hoewel diver-
se fracties zich afvroegen of 
de wethouder daar invloed 
op zou kunnen hebben, gin-
gen ze mee met deze ‘sym-
pathieke motie’. Ook de wet-
houder gaf aan haar best te 
gaan doen en in gesprek te 
gaan met de GGD. 
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BEZORGERS/STERS

 

Mijdrecht:  Omgeving Houtzaagmolen, Viergang 
 (270 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Wethouder Kiki Hagen op het Geitenweitje in Mijdrecht, ,,voor veel jonge inwoners een van de eerste plekken 
waar ze met dieren in aanraking komen.’’

Wilnis - Zoals ieder jaar kwa-
men ook dit jaar de kinderen van  
‘buurschool’ Willespoort hun ei-
gen versierde kerstboompjes aan 
de bewoners van het Johannes 
Hospitium brengen. Door van el-
ke groep 2 leerlingen werden 
de 6 boompjes of voor de deur 
van de kamers neergezet of per-
soonlijk aan de verraste bewo-

ners overhandigd. En zij brach-
ten niet alleen de boompjes maar 
kwamen ook met de opbrengst 
van hun kunstwerkjes, die ze aan 
ouders en belangstellenden ver-
kochten. Een mooi bedrag van 
ruim € 250,- dat dankbaar in ont-
vangst werd genomen. 
Het was voor meester Jos van 
de Jagt de 21ste keer dat hij zijn 

leerlingen naar het hospice be-
geleidde en tevens ook zijn laat-
ste keer. Hij nam als directeur de-
ze week afscheid van ‘zijn’ school 
om van een welverdiend pensi-
oen te gaan genieten. Wij zwaai-
den de leerlingen uit met goede 
wensen voor de feestdagen en 
voor meester Jos het allerbeste 
voor de toekomst.

Kerstboompjes voor de 
bewoners van het hospice

De Ronde Venen - Het zal je maar 
gebeuren... zit je in opperste con-
centratie naar de rekenles te luis-

teren, komt ineens wethouder Ki-
ki Hagen binnen met een enor-
me bos bloemen. En dan blijken 

die bloemen ook nog voor klas-
genoot Lucas Koorn te zijn. Groep 
7 wil wel eens weten waarom hij 

Lucas Koorn van De Eendracht één 
van de nieuwe kinderburgemeesters

die bloemen krijgt? Kiki legt aan 
de leerlingen uit dat Lucas één 
van de twee nieuwe kinderbur-
gemeesters is die in januari 2020 
worden geïnstalleerd als kinder-
burgemeester. Deze installatie zal 
worden verzorgd door Ronde Ve-
nen burgemeester Maarten Di-
vendal. Wat een eer en wat een 
feest! Later mag de groep vragen 

stellen aan Lucas over zijn sollici-
tatie en hoe hij denkt een goede 
kinderburgemeester te zijn. De 
kinderen mogen gedurende het 
jaar ook ideeën aan hem voorleg-
gen die hij dan weer kan indienen 
bij de wethouders en de burge-
meester. Hij zit er heel ontspan-
nen bij en lijkt nu alvast te genie-
ten van alles wat er gaat komen. 



De Ronde Venen - Vrijdagavond 
20 december straalden de dans- 
en zangleerlingen van docent Ka-
rin Dieters tijdens de kerstpresen-
tatie in de Willisstee. Een moment 
van gezellig samenzijn vlak voor 
de Kerst waarbij alle leerlingen 
aan ouders én elkaar lieten zien 
waar ze de laatste tijd aan heb-
ben gewerkt. In de mooi versier-
de culturele zaal van de Willisstee 
vol theater- en kerstverlichting 
werd de avond geopend door de 
jongste kleuters. Zij dansten op 
het nummer “10.000 luchtballon-
nen” van K3. Ongelofelijk leuk om 
te zien wat deze jonge dansers al 
geleerd hebben na pas 4 maan-
den les. De kleuters uit groep 2 
dansten heel stoer op het num-
mer “Powercheck” van Kinderen 
voor Kinderen en verraste het pu-
bliek met een heuse lift waarbij 
ze elkaar optilden. De dansers uit 
groep 3 dansten de “Verjaardags-
dans” waarbij de dansers de ka-
dootjes uitbeeldden. De dansers 
uit groep 4 en 5/6 lieten zien dat 
klassiek ballet ook heel spannend 
en cool kan zijn tijdens twee spet-
terende dansen. De Sing & Dance 
groep zong dit jaar voor het eerst 
live voor publiek met een micro-
foon op het nummer “Eigen tem-

po” van Kinderen voor Kinderen. 
De dansers van het nieuwste de-
moteam “Danceteam STARS” lie-
ten hun choreografie “Dreams” 
zien waarmee ze recent ook deel-
namen aan het “Shell We Dance 
Event”. 

Zelf gemaakt
Naast deze groepsdansen waren 
er ook dansen te zien die door 
kinderen zelf zijn gemaakt. Maar 
liefst 10 eigen gemaakte dan-
sen werden gepresenteerd door 
13 dansers in de leeftijd van 7 – 
11 jaar in gevarieerde dansstij-
len van streetdance tot modern 

en ballet. De avond werd specta-
culair afgesloten met een geza-
menlijke lichtjesdans waaraan al-
le dansers meededen. Heb je ook 
zin gekregen om te dansen? Kom 
dan eens langs voor een proef-
les. Dansen bij Karin Dieters van 
Kunst Rond de Venen betekent 
dansen en zingen met veel ple-
zier, persoonlijke aandacht voor 
iedere leerling, goed onderwijs 
met een duidelijke leerlijn en 
vooral veel genieten! Er zijn les-
sen voor iedereen, van kinderen 
tot volwassenen. www.krdv.nl / 
www.karindans.nl / info@karin-
dans.nl Foto: Lennard Bakker)

Regio - Op veler verzoek organi-
seren de Vrienden van het Monu-
ment Johannes de Doper weer 
een concert met het Neva Ensem-
ble uit Sint Petersburg, en wel op 
zondag 5 januari om 15.00 uur. 
Toegang open om 14.30 uur. Ge-
boden wordt een gevarieerd pro-
gramma, waar veel liefhebbers – 
niet alleen van de Russische zang 
-  al weer lang naar hebben uitge-
zien. De vriendenstichting heeft  
dit concert inmiddels al vele ma-
len georganiseerd in de monu-
mentale kerk aan het Driehuis-
plein en  ook nu weer wordt ge-
rekend op grote belangstelling 
van liefhebbers tot ver in de om-
geving. Het Russische ensemble 
bestaat uit  vijf solisten van top-
niveau die er altijd weer in slagen 
hun stemmen tot een uiterst mu-
zikale en harmonieuze eenheid 
te versmelten. Het gedeelte voor 
de pauze bestaat uit koorwerken 
in de Slavisch-Byzantijnse tradi-
tie. Na de pauze staan beroem-
de liederen uit de Russische fol-
klore op het programma, alsme-
de verschillende licht klassieke 

opera-aria’s en romances. De zan-
gers en zangeressen hebben al-
len een hoogwaardige zangop-
leiding in hun vaderland voltooid 
en zijn thuis op de grote concert-
podia in hun land. Als zanggroep 
heeft het ensemble zich een tech-
niek eigen gemaakt die uitmunt 
in vocaal evenwicht, met een sa-

menklank en volume die niet te 
overtreffen zijn. De toegang tot 
het concert is gratis, na afloop 
houden de leden van het ensem-
ble zelf een schaalcollecte bij de 
uitgang van  de kerk. Aldus mo-
gen de bezoekers zelf hun waar-
dering voor het gebodene tot uit-
drukking brengen.

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

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

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt vol-
ledig gedrukt op FSC-
Mix papier van verant-
woorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Rom-koor weer in kerststemming
Regio - Donderdagavond 19 de-
cember konden de vele bezoe-
kers van de zeer goed gevulde 
Janskerk in Mijdrecht weer vol-
op genieten van het inmiddels 
traditionele kerstconcert van het 
ROM-Koor.
Ook dit jaar was het concert weer 
bijzonder sfeervol én verras-
send! Afgestemd op het veelzijdi-
ge kerstprogramma was het koor 
voor de pauze gekleed in zwart 
met rode accenten en na de pau-

ze in een verrassend bonte verza-
meling van ‘foute’ kersttruien. Wat 
een heerlijk spektakel om te zien 
en vooral om te horen. Onder lei-
ding van dirigent Ferdinand Beu-
se en begeleid door een com-
bo bestaande uit de vaste pianist 
van het koor James Pollard, Gijs 
Wagenaar op bas en Michiel van 
Putten op drums, werden beken-
de en minder bekende kerstme-
lodieën ten gehore gebracht en 
zoals elk jaar waren er ook weer 

enkele nieuwe kerstnummers. 
Een leuk nieuwtje dit jaar was dat 
er er tijdens het concert voor het 
eerst gedichten te horen waren. 
Uit de inzendingen n.a.v. een op-
roep in de pers zijn originele ge-
dichten voorgedragen van Mar-
ja Bijlhouwer, Amanda te Cate 
en Anton Teunissen. Het in gro-
ten getale toegestroomd publiek 
werd in de hal al verwelkomt 
met X-Mas Carols door een Char-
les Dickens-groepje. Deze groep-

jes leveren, door optredens voor 
scholen en bedrijven in de kerst-
tijd, een belangrijke bijdrage aan 
de financiën van het koor. Dat is 
ook nodig, want de grote pro-
ducties van het ROM-koor, zo-
als onlangs de uitvoering van Ti-
tanic de Musical in Schouwburg 
De Meerse in Hoofddorp, kosten 
veel geld. Na afloop van het con-
cert konden we alleen maar en-
thousiaste reacties horen. Com-
plimenten aan het koor en de or-
ganisatie van dit prima kerstcon-
cert. Heeft u het concert gemist? 
Het ROM-koor heeft een websi-
te; www.romkoor.nl en een Face-
bookpagina waar u ongetwijfeld 
foto’s en filmpjes zult gaan vin-
den. En noteer alvast de donder-
dagavond voor Kerst 2020, want 
dan brengt het ROM-Koor u on-
getwijfeld weer graag in kerst-
stemming!

Ze komen weer, het Neva Ensemble

Workshops beelden 
boetseren
De Ronde Venen - Op de zaterda-
gen 11 en 18 januari organiseert 
Atelier de Kromme Mijdrecht 
een uit twee lessen bestaande 
workshop ‘Beelden Boetseren’ in 
haar atelier aan de Karekiet 49 
in Mijdrecht. Daarmee treedt het 
AKM voor het tweede jaar buiten 
het vaste programma dat norma-
liter twee-dimensionale kunst be-
treft: tekenen en schilderen. Voor 
de workshop kun je kiezen uit 
twee verschillende thema’s. Eén 
daarvan is een vogel, de ande-
re een ‘Vrolijke Dikke Dame’ ‘De 
workshops vinden op beide da-
gen van 9.15 tot 11.45 uur plaats. 
De lessen worden gegeven door 
Angelique Streefkerk van Lique’s 
Creations & More. Deelname is 
mogelijk voor € 22,50, plus mate-
riaalkosten. Voor de ‘ Vrolijke Dik-
ke Dame’ zijn die € 40 en voor de 
vogel € 30. De deelnamekosten 
dienen vooraf te worden over-
gemaakt op rekening NL98 INGB 
0000 7685 33, ten name van Ate-
lier de Kromme Mijdrecht, onder 
vermelding van naam deelnemer 
en vermelding ‘Workshop Power-
tex 2020’. Vermeld daarbij tevens 
of je de dame of de vogel wilt 
gaan maken, opdat Angelique 
vooraf de benodigde frames en 

hulpmaterialen kan bepalen. Het 
materiaal kan bij aanvang van de 
workshop contant met haar te 
worden afgerekend.

Powertex
Naast schilderen is het beelden 
van klei maken de grote pas-
sie van Angelique Streefkerk. Zij 
maakt haar beelden van Power-
tex klei, een zelf-hardende klei, 
die zij zelf maakt. Wanneer de 
klei is uitgehard, is het werkstuk 
zelfs geschikt om buiten neer te 
zetten. Om mee te doen heb je 
geen ervaring nodig, deze work-
shop is geschikt voor beginners 
en gevorderden. Je maakt het 
beeldje dat op een stenen sok-
kel is gemonteerd. Laag voor laag 
bouw jij je creatie op en na afloop 
heb je een mooi, eigen gemaakt 
kunstwerkje. Je wordt geadvi-
seerd een schort en kleding aan 
te trekken, waar klei en verf op 
mogen komen. Neem een doosje 
mee waarin het beeldje na afloop 
meegenomen kan worden.
Ben je geïnteresseerd in deelna-
me aan deze workshop, meldt je 
dan aan via een email aan leden@
atelierdekrommemijdrecht.nl of 
via het contactformulier op www.
atelierdekrommemijdrecht.nl.

Dans- en zangleerlingen van Karin 
Dieters stralen in de kerstpresentatie
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Bijna net zo zeldzaam als een 
Witte Kerst is een jaarwisse-
ling in winterse sferen met 
sneeuw en ijs, alsmede stren-
ge vorst. Na de strengste 
winter van de vorige eeuw, 
1962/63, is dat nog maar 
twee keer voorgekomen en 
wel in de winter van 1978/79 
en die van  1996/97 .
Het is vooral de lange duur 
van de kou geweest die de 
winter van 1962/63 tot de 
strengste van de vorige eeuw 
heeft gemaakt. 
De dooi kon er bijna niet aan 
te pas komen. Ruim tien we-
ken lang, van 22 december 
tot en met 3 maart, heeft het 
winterweer geduurd. Tijdens 
de jaarwisseling van 1996/97 
stond er een krachtige  oos-
tenwind, die het bitterkoud 
maakte. 
Schaatsers werd aangeraden 
niet het ijs op te gaan. Ja, dat 
moet je tegen een Fries zeg-
gen. Uitermate spectacu-
lair verliep de vorstinval, ge-
paard gaande met veel wind 
en neerslag in de ochtend van 
30 december 1978. Het leken 
wel Amerikaanse toestanden. 
De temperatuur bleek ge-
daald te zijn van + 10 naar 
-10 à -15 graden. Talrijke  au-
tomobilisten hadden ‘s och-
tends de grootste moeite in 
de auto te komen, omdat 
er een dikke laag ijs op het 
slot zat. Hoe ging dat nu al-
lemaal in z’n werk? Al enke-
le dagen voor Oudjaar  lag 
heel dichtbij Noord-Neder-
land de scheidingslijn tus-
sen zeer koude lucht vanuit 
het noordoosten, opgesla-
gen in een blokkerend Scan-
dinavisch hoog, en zeer zach-
te lucht, die met zuidwes-
telijke winden richting Mid-
den-Europa stroomde. Op 29 
december begon de koude 
lucht heel langzaam terrein te 
winnen, hetgeen goed viel af 
te lezen aan de stationsover-
zichten die middag. 
Alle stations in het midden en 
zuiden van Nederland meld-
den geheel bewolkt, soms 
met regen en een tempera-
tuur van 10 à 11 graden. In 
Den Helder ijzel  bij 4 graden 
en in Eelde sneeuwde het bij 
2 graden. 
Even na 18.00 uur die avond 
begon de temperatuur in on-
ze regio rap te dalen. Het mi-
nimum op de 30e kwam uit 
op ongeveer -10 graden en 
de regen had plaats gemaakt  
voor sneeuw en ijs. Op Oud-
jaar nam de vorst nog verder 
toe en in de ochtend van 1 ja-
nuari 1979 bleek het streng 
tot zeer streng gevroren te 

hebben. Ziehier enkele mini-
ma: De Kooy: -18,8 gr., Eelde: 
-18,7 gr., De Bilt: -16,9 gr., Vlis-
singen:  -8,3 gr. en Beek (LIm-
burg): -15,9 gr. Zo’n winter als 
die van 1962/63 komt gemid-
deld maar één keer in de 100 
jaar voor. En misschien nu al 
helemaal niet meer. 
Eigenlijk kwam deze winter 
al op 19 december op gang. 
Op veel plaatsen zou het bij-
na drie maanden achtereen 
elke dag vriezen, terwijl het 
noordoosten al die tijd on-
der de sneeuw lag. De Bilt 
had vanaf 22 december een 
serie van 13 ijsdagen, da-
gen dus waarop de tempe-
ratuur ook overdag onder 
nul bleef. Het IJsselmeer was 
vóór Kerst dichtgevroren. Tij-
dens de jaarwisseling woed-
den er zware sneeuwstor-
men bij een temperatuur van 
rond de -10 graden. Er wer-
den dorpen afgesloten van 
de buitenwereld. De sneeuw-
duinen bereikten een hoogte 
van 3 meter. De jaarwisseling 
van 1996/97 deed zeker niet 
onder voor die van 1962/63. 
Er stond een stevige oosten-
wind. In Twenthe vroor het 20 
graden. Maar ook de vorst in 
Mijdrecht mocht er zijn: -13,6 
graden.

Strenge tot zeer strenge vorst 
met minima  tussen -10 en 
-20 graden mag je ‘s winters 
in Nederland verwachten als 
aan de volgende condities 
wordt voldaan: 
1) De lucht moet van origine 
rechtstreeks uit het Poolge-
bied komen; ze moet van zo-
geheten arctisch oorsprong 
zijn. Deze luchtsoort bereikt 
ons via de Noorse Zee, Scan-
dinavië of Noord West Rus-
land, 
2) het moet vrijwel windstil 
zijn. Als er wind staat wordt 
de koude lucht aan de grond 
vermengd met wat minder 
koude lucht uit de hogere de-
len van de atmosfeer, 
3) Het moet kraakhelder zijn 
en er mag geen wolkje te be-
kennen zijn. Wolken houden 
de uitstraling tegen. Zodra 
er bewolking komt zie je de 
temperatuur oplopen. 
En 4) Als het zojuist ge-
sneeuwd heeft. Vers geval-
len  sneeuw bevat veel lucht 
en geleidt de warmte slecht. 
Vandaar dat de aarde met ver-
se sneeuw bedekt moet zijn 
om het hard te laten vriezen. 
Op 13 december jongstleden  
‘s ochtends een bijzonder la-
ge barometerstand op het 
weerstation Mijdrecht van 
972 hPc.

 IJskoude
jaar-

wisselingen 

Oprichters Ponderosa 
leggen hun functie neer
Regio - Cor Floor en Stef Veer-
huis, de oprichters van buurthuis 
Ponderosa in Uithoorn leggen 
hun functie na 48 jaar neer. Zij 
hebben Ponderosa opgebouwd 
van een houten lokaaltje, waar 
alleen werd gekaart, tot een ge-
bouw met diverse activiteiten. Zo 
waren er eens diverse activitei-
ten voor de jeugd, maar ook o.a. 
volksdansen en line-dance. Nu 
kan men terecht voor de Weight 
Watchers, Yoga, vergaderingen, 
kaarten en biljarten. Onder de 
bezielende leiding van Cor en 

Stef werden in de jaren tachtig de 
Polenacties gehouden en de zes-
kamp bij de NCRV, waarmee zij 
Uithoorn op de kaart zette. Heel 
Uithoorn deed of leefde mee. 
Tijdens een speciale kerstbijeen-
komst met de vrijwilligers bena-
drukte Cor de functie van Ponde-
rosa, een buurthuis, speciaal voor 
de buurt en Uithoorn.
Met een vernieuwd bestuur ziet 
zij kansen voor de toekomst van 
hun buurthuis met vertrouwen 
tegemoet. Cor en Stef leggen per 
1 januari hun functies neer.

De Ronde Venen - Bent u nog 
steeds op zoek naar uw voorou-
ders?
Als u er prijs op stelt, helpen wij 
een handje. U moet maar den-
ken: ‘Twee weten meer dan één’ 
en bovendien steekt u er altijd 
wat van op’. 
De eerste Helpdesk van ons voor-
seizoen 2020 staat gepland voor 
donderdagavond 9 januari a.s. 
om 19.30 uur in de oudheidka-
mer van de historische vereni-

ging De Proosdijlanden aan de 
Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. 
De Oudheidkamer is open vanaf 
19.15 uur en de toegang is gratis. 
Vooraf wel even aanmelden a.u.b. 
U kunt een mailtje sturen naar 
stef.veerhuis@outlook.com
Dit is nodig vanwege het aantal 
beschikbare werkgroepleden en 
het aantal computers.
Iedereen is welkom, lid of geen 
lid. TIP: neem zo mogelijk uw ei-
gen laptop of een USB-stick mee.

Eerste inloopavond 
genealogie 2020

De Ronde Venen - In opdracht 
van de Gemeente organiseert Se-
nior Sportief Actief een Vitaliteits-
test voor mannen en vrouwen 
vanaf 60 jaar, die mogelijk niet 
of te weinig bewegen. Maar dat 
doen zij niet alleen, ook twee di-
etisten, fysiotherapeuten en een 
verpleegkundige van Mayor Apo-
theken dragen een steentje bij.
Meten is weten. Bent u 60 jaar of 
ouder en heeft u het voornemen 
om (meer) te gaan bewegen? Of 
wilt u weten hoe het met uw vi-
taliteit is gesteld? Dan bent u van 
harte welkom uit om deel te ne-
men aan de Vitaliteit-test. Na af-
loop hoort u meteen hoe u er-
voor staat, vergeleken met uw 
leeftijdsgenoten.

De test bestaat uit de 
volgende onderdelen:
•  6 minuten wandelconditietest
•  reactievermogentest 
•  krachttest voor benen en
 armen
•  lenigheidstest 
•  cognitietest
•  balanstest
• meting spier/vet massa door   
 gewichtsconsulente.
•  meting bloedglucose: d.m.v.   
 een vingerprikje

Vitaal worden en …. blijven.
Naast de uitslag van de test komt 

in het adviesgesprek ook een (be-
weeg)aanbod ter sprake.
Senior Sportief Actief en de part-
ners bij deze Vitaliteits-test heb-
ben allerlei mogelijkheden om 
uw vitaliteit op peil te brengen en 
te houden.

≠≠≠Zij bieden u aan:
Een aantal proeflessen bij de ge-
varieerde groepslessen van Seni-
or Sportief Actief
Bij Optisport kunt u kennismaken 
met krachttraining
Cursus Valpreventie bij VB Fysio
Cursus Cognitieve Fitness : move 
your body, sharpen your brain
Fysio praktijk De Bron organiseert 
weer de Diabeteschallenge
Gratis consult bij een van de May-
or Apotheken om uw huidige me-
dicatie door te nemen

Gratis
De test wordt op vrijdagavond 
17 januari  gehouden in de Willis-
stee. Na aanmelding wordt u in-
gedeeld op een bepaald tijdstip.
Meedoen aan deze test is koste-
loos. U kunt zich aanmelden door 
een e-mail te sturen naar  HY-
PERLINK “mailto:projmed@seni-
orsportiefactiefdrv.nl” projmed@
seniorsportiefactiefdrv.nl  of bel 
naar 06-22 13 06 26.
Voor meer info zie advertentie el-
ders in deze krant.

Doe mee met de 
Vitaliteits-test

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

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor 
natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & 
Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Haat en Liefde in de polder
Schapen alleen hebben verdriet

Elke dag liep of reed ik erlangs: 
een klein weitje. Er is een hek 
en daarachter een bruggetje 
naar de weg.
In het weitje liepen drie scha-
pen. En die drie schapen de-
den hun gewone schapendin-
gen: samen lopen,  een stukje 
rennen, af en toe even tegen el-
kaar duwen.
En verder natuurlijk rustig gra-
zen en liggen en herkauwen.
Zo was het jaren lang.
Er straalde een absolute rust 
van ze uit. Het viel me trouwens 
op dat ze tevreden waren met 
zo’n klein weitje. 
Maar op een dag was er op-
eens nog maar één schaap. 
Van de boeren in de omge-
ving heb ik altijd geleerd: een 
schaap alleen is sneu. Toen ik 
zelf nog schapen had in voor-
jaar en zomer kwamen er altijd 
twee of drie. Met natuurlijk hun 
lammetjes. Mijn schapen de-
den alles samen: vooral natuur-
lijk het voer ophalen dat ik ze 
iedere avond gaf. Of de noten 
en rozebottels die ze erg lekker 
vonden. 
Dus ik vroeg me af hoe dit goed 
moest komen, één schaap al-
leen in de wei.
Het schaap stond elke dag met 
haar kop tegen het hek. 
Alsof ze wilde zeggen: kom mij 
nu halen.  Maar er kwam blijk-
baar niemand . Want de vol-
gende week stond ze daar nog: 
neus tegen het hek en staren.

Elke week werd ze een beet-
je magerder. Na een week of 
vijf was ze nog maar een uit-
gemergeld schaap. Ze stond 
niet meer bij het hek maar was 
voor het hek gaan liggen. Ik 
wist dus dat een schaap alleen 
ongelukkig wordt. Maar dat ze 
zózeer het gezelschap van an-
dere schapen zou missen wist 
ik niet.
Nog een paar weken later was 
het weitje leeg.
Maar gelukkig. Twee weken la-
ter hoorde ik, dat het schaap 
terug was tussen haar zussen, 
nichten en andere familieleden.  
En dat ze alweer goed was op-
geknapt. Ze had een besmette-
lijke ziekte gehad en moest dus 
even apart gehouden worden. 
Maar er werd wel aan haar ge-
dacht.

Catherine

Afbeelding van Erbs55 via
Pixabay 

Zeeverkenners gaan 
weer oliebollen bakken
Uithoorn - Ook dit jaar bakken de 
zeeverkenners van Scouting Ad-
miralengroep weer oliebollen op 
31 december. De opbrengst van 
dit jaar gaan de zeeverkenners 
gebruiken om de toiletten aan 
boord van hun wachtschip de 

Olympus op te knappen. Elk jaar 
gaan de zeeverkenners in de zo-
mer een week op kamp met hun 
wachtschip. Het schip wordt dan 
door de groep naar een mooie lo-
catie gevaren en dient geduren-
de het kamp als uitvalsbasis voor 

de zeeverkenners om allerlei ga-
ve activiteiten te ondernemen. 
Aan boord zijn de nodige voor-
zieningen aanwezig waaronder 
ook een tweetal toiletten. Helaas 
is een van de twee toiletten de-
fect waardoor er nu maar 1 toilet 
bruikbaar is. Daarnaast valt er ook 
op het gebied van ergonomie wel 
de nodige winst te boeken. De 
toiletten zijn erg krap waardoor 
het niet bepaald een pretje is om 
“op het galjoen” naar het toilet te 
gaan, zeker niet als er net iemand 
je voor is geweest… En die kans 
is best groot als je met 25 scouts 
maar van 1 toilet gebruik kan ma-
ken. Om daar voor het komen-
de zomerkamp verandering in te 
brengen sparen de zeeverken-
ners geld bij elkaar om de toilet-
ten op te knappen. Heeft u olie-
bollen nodig voor oudjaar? Koop 
ze dan bij Scouting Admiralen-
groep en help de zeeverkenners 
uit de stank! De oliebollen kosten 
slechts 60 cent per stuk. Als u nu 
al weet hoeveel u er wilt hebben, 

wilt u dan uw bestelling mailen 
naar oliebol@admiralengroep.nl 
dan zorgen wij ervoor dat uw be-
stelling op tijd klaar staat. Afhalen 
kan op 31 december in ons club-
huis vanaf ongeveer 10:00. Adres: 
J.A. van Seumerenlaan 3.
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Inwoners pakken de regie!
We zitten in een verandering van tijdperk. Het systeem was in de 
vorige eeuw, na de oorlogen, ontzettend goed voor onze maat-
schappij. Maar het heeft zijn beste tijd gehad. Dit wordt in ieder 
geval door de overheden aangegeven. Zij willen dat inwoners 
centraal komen te staan en zij geven aan dat de inwoners de re-
gie moeten pakken over hun leven. 

De plank wordt misgeslagen
Het gaat de (lokale) overheid vooral om de kosten (van de 
verzorgingsstaat) omlaag te kunnen krijgen. Met name in 
de dienstverlening staan de zorgkosten, woonlasten, scho-
len, verenigingen etc. onder grote druk. In deze verandering 
van tijdperk geven veel inwoners aan, dat juist hier de plank 
wordt misgeslagen. De last komt steeds meer op het bord-
je van de inwoners. Men komt dan ook vaker in opstand te-
gen het beleid.
Steeds meer chaos
Er ontstaat steeds meer chaos. Zo protesteren de boeren in 
heel Europa, bouwvakkers gaan laten hun onvrede horen. 
Zelfs scholieren gaan demonstreren voor de klimaatdoelstel-
lingen. Men ziet onder ogen dat het de verkeerde kant op 
gaat en men wil dat we ingrijpen om de aarde niet te vernie-
tigen. En de jeugd ziet hun toekomst in het geding komen. 
Ook het personeel in de zorg, de leerkrachten in het onder-
wijs en het politieapparaat zijn aan het protesteren vanwe-
ge de hoge werkdruk en de hoge managementkosten. Men 
wil minder regels en controle en meer vertrouwen en handjes 
op de werkvloer. Het is nu vaak dweilen met de kraan open. 
Ook van bovenaf weet men dat de boel aardig onder druk 
komt te staan. De economen geven aan dat er de komende 
jaren geen koopkracht verbeteringen zullen zijn en het pen-
sioenstelsel kraakt in zijn voegen. Het pensioenstelsel wat 
jaren als beste ter wereld werd gezien is momenteel steeds 
meer een onzekere factor aan het worden. Men is niet meer 
gerust op een zorgeloze oude dag. 
De (lokale) overheid geeft steeds vaker aan dat het financieel 
allemaal niet meer te behappen is en doet steeds vaker een 
beroep op de inwoners.  
Zelfredzaamheid 
In verschillende media kanalen stuurt de overheid aan op 
zelfredzaamheid in de vorm van de regie bij de inwoner neer 
te leggen. Zodat de (overheid) kosten kunnen dalen.
De protesten laten vooral zien dat zelfredzaamheid niet de 
oplossing is, maar dat samenredzaamheid de kracht is die no-
dig is om deze verandering aan te gaan. 
Samenredzaamheid
De samenleving zal het samen moeten doen. Ten eerste zul-
len de inwoners samen gaan optrekken en oplossingen zoe-
ken. Dat kan samen met ondernemers, maar ook samen met 
de overheid. Juist die overheid gaat, zoals de bedoeling is, fa-
ciliteren in basisbehoeften. Denk aan zorg verlenen, open-
baar vervoer mogelijk maken voor iedereen, wonen voor 
jong en oud bereikbaar maken, zorgen dat studie niet alleen 
voor de elite wordt, gezondheid betaalbaar blijft, de (duurza-
me) energie betaalbaar houden, etc.
De koers van de laatste jaren!
Dit zijn toevalligerwijs ook de zaken die de overheid in rap 
tempo geprivatiseerd heeft in de laatste decennia. Er komen 
steeds meer vrijwilligers aan te pas om het betaalbaar te hou-
den. Omdat we steeds langer zullen moeten werken en pas 
op latere leeftijd eventueel nog vrijwilligerswerk kunnen 
doen lijkt dit in de toekomst niet houdbaar. Dan hebben we 
ook nog de mantelzorg voor onze naasten op ons bordje ge-
kregen. Deze hebben ons hard nodig en kunnen we niet aan 
hun lot overlaten. Dan heb je het dus niet over vrijwilligheid 
maar over moreel besef. We kunnen allemaal begrijpen dat 
het inderdaad een verandering van tijdperk is.
Te kort aan vrijwilligers 
De oplossing is dat inwoners zich gaan verenigen en oplos-
singen aandragen. We zullen de overheid erop aanspreken 
dat zij dit horen te faciliteren. Een nieuwe aanpak onder re-
gie van de inwoners, want de elite / kapitalisme heeft aange-
toond dat zij juist individueel denken en niet aan de samen-
leving. Wat ons betreft de uitdaging voor de inwoners om de 
gewenste participatiemaatschappij die de overheid ons voor 
houdt vorm te gaan geven. We zullen ze dan ook houden aan 
deze verandering die zij zelf in gang hebben gezet en we kun-
nen er dan voor zorgen dat de overheid ook financieel bij-
draagt want de (zorg)kosten onder regie van inwoners zal im-
mers verminderen.. 
Mooi voornemen voor 2020
De inwoners moeten dus gaan opstaan en met samenred-
zaamheid zaken gaan oplossen. We zullen dan wel mogelijk-
heden nodig hebben om elkaar op te zoeken en elkaar we-
ten te vinden. IVI wil daar graag een rol in spelen en een po-
dium bieden (website, pagina in deze krant, magazine en bij-
eenkomsten)aan de inwoners om zo de samenredzaamheid 
vorm te gaan geven. Wat IVI betreft een goed voornemen 
voor 2020.

Hier is die dan! De IVI-Pagina van en voor de inwoners
Zoals u allicht weet is de Nieuwe Meerbode een echte inwoners 
weekblad. Vanaf 2020 hebben zij maandelijks een hele pagina 
beschikbaar gesteld voor de inwoners. IVI mag deze inwonerspa-
gina samen met de inwoners gaan vullen. Iedere eerste week van 
de maand zal er een IVI pagina in De Nieuwe Meerbode te lezen 
zijn van en voor de inwoners.

Het is de bedoeling dat inwoners 
deze pagina gaan vullen. De in-
woners krijgen hiermee een po-
dium om hun stem te laten ho-
ren en hun verhaal te vertellen. 
Dat kan van alles zijn. Een mooi 

initiatief, een leuke activiteit, een 
klacht, een idee, een oproep, een 
ergernis, een vraag of gewoon 
een mooi verhaal. Inwoners kun-
nen voor deze pagina copy aanle-
veren bij IVI.

IVI selecteert vervolgens maan-
delijks drie of vier artikelen om te 
publiceren op de IVI-pagina. Dit 
gaat dus echt de pagina worden 
van en voor de inwoners. Mooi 
dat De Nieuwe Meerbode deze 
mogelijkheid biedt aan de inwo-
ners. Pak die kans! Ook zal op de-
ze IVI-pagina de bekende IVI-co-
lumn worden geplaatst. Mocht 
u ook eens een column willen 
schrijven laat het IVI gerust weten 
en wie weet bent u in de volgen-

de editie de columnist! Want IVI 
dat zijn wij als inwoners allemaal. 
Samen komen we verder! Laten 
we er samen een mooie IVI-pagi-
na van gaan maken. 

IVI is op zoek naar inwoners die wekelijks in Mijdrecht en 
Abcoude en/of Baambrugge komen voor woon-werkverkeer
Rijdt u elke week van Mijdrecht 
naar Abcoude en/of Baambrug-
ge of juist andersom? Omdat 
u bijvoorbeeld in de ene kern 

werkt en in de andere woont dan 
zijn wij op zoek naar u. Wekelijks 
rijden wij speciaal naar Abcoude 
en Baambrugge toe om er voor 
te zorgen dat de inwoners aan 
de andere kant van de A2 ook 
de Nieuwe Meerbode kunnen le-
zen. Tot voor kort was de krant 
daar namelijk niet te verkrijgen. 
IVI heeft er voor gezorgd dat er 
nu zowel afhaalpunten zijn in Ab-
coude ( Angstelborgh en Super-
markt Koot) en Baambrugge (De 

Vijfbogen en Dagwinkel van der 
Wilt) waar inwoners de krant kun-
nen ophalen. Dit wordt erg ge-
waardeerd door de inwoners van 
Abcoude en Baambrugge. Het 
is nu echter wel zo dat er speci-
aal een auto heen en weer moet 
rijden (CO2) om de krant daar te 
krijgen. Het zou natuurlijk veel ef-
ficiënter en milieu vriendelijker 
zijn als iemand die er toch naar 
toe moet even de krant afgeeft 
bij de afhaalpunten. Het is maar 

1x in de week op de donderdag 
en u maakt er een hoop mensen 
blij mee.

Herkent u zich in het profiel 
van onze reddende IVI bezor-
ger, onze lokale kranten held 
en bent u de inwoner voor in-
woners die wij zoeken?

Laat het IVI weten en stuur een 
mail naar : Info@inwonersvoor-
inwoners.nl

Wonen in De Ronde Venen voor jongeren nu onmogelijk

Hoe sociaal is de Gemeente De 
Ronde Venen als het gaat om 
wonen voor jongeren?

Lukt het vandaag de dag om de 
schrijnende wachttijden voor 
een redelijk betaalbare sociale 
huurwoning in te krimpen? Zijn 
er genoeg koopwoningen voor 
starters? Eigenlijk niet. 

De gemiddelde wachttijd voor 
een sociale huurwoning bedroeg 

van woningen en de leefbaarheid 
binnen de gemeente. 
Nu nog wat afspraken maken 
over betaalbare koopwoningen 
voor jongere Rondeveners dan 
hoeven zij niet elders hun woon-
geluk te zoeken. Laat De Ronde 
Venen geen senioren gemeente 
worden met alle zorg van dien. 
Met de jeugd heb je immers de 
toekomst. Een afspraak maken is 
één maar afspraken nakomen is 
twee. 
IVI wil dit graag op de voet vol-
gen en het lijkt ons een goed idee 
als alle jongeren onder de 30 jaar 
die op zoek zijn naar een woning 
(huur en/of koop) zich aanmel-
den bij IVI via: info@inwoners-
voorinwoners.nl IVI gaat dan bij-
houden hoeveel daarvan er in 
2020 een huis hebben gevonden 
en houden de lezers/inwoners 
hiervan op de hoogte.

in 2017 meer dan 8 jaar. Dat zijn 
de meest recente, beschikbare 
cijfers van de gemeente zelf. Dat 
is nu niet veel beter.
Een huis kopen voor alleenstaan-
den of ‘n jong stel in De Ronde Ve-
nen is ook al geen optie.
Het aanbod van betaalbare koop-
woningen voor deze groep is 
gering. Er worden wel een aan-
tal nieuwbouwprojecten her en 
der in de gemeente gerealiseerd 
maar slechts een klein percenta-
ge is betaalbaar voor jongeren.
Het merendeel van de huizen 
in zo’n project zitten boven de € 
300.000,-.  In Vinkeveen lijkt een 
vraagprijs van een miljoen zelfs 
heel normaal. Ondanks de lage 
rente stand is het voor veel jon-
geren bij de bank niet moge-
lijk om een hypotheek voor dit 
soort hoge bedragen te krijgen. 
Dus moeten zij noodgedwongen 

bij paps en/of mams blijven wo-
nen of elders gaan kijken om een 
huis voor zichzelf te betrekken. 
Het gevolg kan zijn dat veel jon-
gere onze gemeente verlaten om 
die reden. 
Dan vergrijzen we in De Ron-
de Venen in rap tempo. Wat zijn 
hier de gevolgen van voor de toe-
komst? Ik kan er wel een paar be-
denken en u als lezer waarschijn-
lijk ook wel.
Maar wat belangrijker is dat de 
lokale overheid hier eens over 
gaat nadenken. Wethouder Rein 
Kroon, de  directeur van Groen-
West en een voorzitter van de 
huurdersvereniging hebben re-
cent prestatieafspraken voor 
2020 ondertekend. 
De gemaakte afspraken gaan on-
der andere over de nieuwbouw 
van sociale huurwoningen, de 
betaalbaarheid en duurzaamheid 

IVI wil samen met inwoners 
zitbankjes adopteren
U kent ze vast wel die zitbankjes die her en der door de gemeen-
te staan. Vaak groen van kleur en heel vaak ook leeg. IVI wil daar 
verandering in gaan brengen want zitbankjes zijn om op te zitten!

Dat de bankjes vaak niet ge-
bruikt worden is eigenlijk niet zo 
heel gek. Ze zijn namelijk hele-
maal niet zo aantrekkelijk om op 
te gaan zitten. Ze zijn vaak heel 
slecht onderhouden. Dit terwijl 
wij denken dat de bankjes best 
een sociale functie kunnen inne-
men als ze wat meer aandacht 
krijgen. 
Daar heeft IVI eigenlijk wel he-
le goede ideeën over. IVI zou 
dan ook heel graag de bankjes 
wel willen adopteren en ze wil-
len onderhouden. Daarnaast wil 
IVI rondom de bankjes allerlei ac-
tiviteiten gaan organiseren voor 
jong en oud. Hoe leuk is het niet 
om voor de ouderen bijvoor-
beeld een wandelroute te maken 

waar de zitbankjes een rustpunt 
zijn en tegelijkertijd een ontmoe-
tingsplek. Dan geef je een func-
tie aan de bankjes en los je gelijk 
een aantal zaken op. Want oude-
ren gaan bewegen, komen bui-
ten en ontmoeten leeftijdsgeno-
ten. Het is dan niet ondenkbaar 
dat IVI dan ook een kopje kof-
fie komt schenken met een ech-
te koffiekar.
Zeg maar net als vroeger op kan-
toor dat de koffiedame met een 
koffiekar langs kwam voor een 
kop koffie en een praatje. Dat is 
nog eens een leuke baan! En die 
werkplek kunnen we misschien 
invullen met een inwoner die via 
het werkcentrum een leuke baan 
zoekt. Met wat creatieve gedach-

tenspinsels kan een simpel bank-
je wel eens het middelpunt wor-
den van een heleboel oplossin-
gen. Bovendien is het, volgens 
een ingediende motie van vorig 
jaar, mogelijk om de bankjes te 
laten sponsoren.
Daar weet IVI ook wel invulling 
aan te geven en gaat daar graag 
mee aan de slag. Van de inkom-
sten en van deze sponsorgelden 
kunnen de bankjes dan keurig 
worden onderhouden en zorgen 
wij als inwoners er voor dat de in-
wonersbankjes er veel mooier bij 
staan dan nu het geval is. Maar IVI 
heeft nog veel meer leuke plan-
nen met de bankjes. 
Maar alles begint natuurlijk of de 
gemeente mee wil werken en de 

bankjes wil gunnen aan de inwo-
ners. Uit betrouwbare bron we-
ten we dat het onderhoud nu ook 
wat kost en wij als inwoners het 
voor dezelfde kostenpost mis-
schien wel veel beter en efficiën-
ter kunnen doen.
Vindt u dit een mooi idee van IVI? 
Ondersteunt u dit IVI bankjes pro-
ject? Laat het IVI weten want dat 
helpt als wij in gesprek gaan met 
de gemeente.
Wilt u meedenken of helpen aan 
dit mooie project dan horen we 
dat ook graag. Stuur een email 
naar: info@inwonersvoorinwo-
ners.nl 

IVI bankjes van en voor de
inwoners!
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Wilnis Doet Muzikaal
Wilnis - Om het begin van het 
nieuwe jaar te vieren, organiseert 
Stichting Wilnis Doet “Wilnis Doet 
Muzikaal”. Op zaterdag 11 janua-
ri speelt het ArtEZ/HKU Saxopho-
ne Orchestra een Nieuwjaarscon-
cert in de PKN Ontmoetingskerk 
van Wilnis. Het ArtEZ / HKU Saxo-
foon Orchestra is een ensemble 
bestaande uit twintig muziekvak-
studenten klassiek saxofoon van 
het ArtEZ Conservatorium Zwol-
le en het HKU Utrechts Conser-
vatorium. De studenten hebben 
allemaal verschillende nationali-
teiten. De studenten komen uit 
Nederland, België, Griekenland, 
Spanje, Duitsland en Polen. On-

der leiding van hoofdvakdocent 
Johan van der Linden verzor-
gen de studenten ieder jaar een 
kamermuziek programma. Het 
programma is uiteenlopend van 
Brahms tot Stevie Wonder, van 
Mahler tot Queen. Een bijzonde-
re beleving voor iedere muziek-
liefhebber!
Stichting Wilnis Doet nodigt jou 
uit voor dit Nieuwjaarsconcert! 
Kaarten (€10) zijn te koop bij: 
Brasserie De Waard, De Zwart 
Dranken & Delicatessen, Feel 
Good Salon Wilnis en Nant Har-
tel sieraden en horloges. Kaarten 
zijn ook te bestellen via stichting-
wilnisdoet@hotmail.com.

Gemeente, GroenWest en huurdersvereniging 
ondertekenen prestatieafspraken 2020
De Ronde Venen – Afgelopen 
week ondertekenden wethou-
der Rein Kroon van gemeente De 
Ronde Venen, directeur-bestuur-
der Karin Verdooren van Groen-
West en voorzitter Jan Pelten-
burg van huurdersvereniging 

Weidelanden de prestatieafspra-
ken voor 2020. Gemeente, wo-
ningcorporatie en huurdersver-
eniging zetten zich samen in om 
huurders, van jong tot oud, goed 
te laten wonen. Daarover maken 
zij periodiek prestatieafspraken.

Herontwikkeling Twistvliedschool:
Bouwen voor 
Rondeveense jongeren
Mijdrecht – Donderdag jl. is er 
heel wat gepraat over de plan-
nen van het college om op de 
plaats van de Twistvliedschool 
appartementen te gaan bouwen 
voor starters. De fractie van PvdA-
GL vroeg zich af waarom er ge-
bouwd moest worden voor star-
ters hoewel er uit alle onderzoe-
ken naar voren komt dat er voor 
senioren gebouwd moet worden. 
Punt een omdat je op die manier 
doorstroming genereerd want de 
meeste senioren wonen in een-
gezinswoningen en punt twee  er 
zijn meer senioren dan jongeren 
in deze gemeente. Maar de mees-
te kritiek kwam er op het parke-
ren. Voor elk appartement werd 
gerekend voor 1 parkeerplaats en 
dat vonden de meeste fracties ei-
genlijk te weinig. “Er is al niet al te 
veel parkeerruimte in deze wijk 
en 1 parkeerplaats per apparte-
ment lijkt ons erg weinig.
Het mogen dan starterswonin-
gen zijn en men gaat er maar 
vanuit dat er dan 1 persoon in 
gaat wonen, geloof maar dat er 
ook stelletjes in gaan wonen”. 
Het CDA was erg blij met het 
plan. “Bouwen voor starters staat 
hoog op het verlanglijstje bij ons. 
We zijn daarom ook heel erg blij 
dat de locatie van de voormali-
ge Twistvliedschool hiervoor in 
aanmerking komt. Na het bou-
wen voor senioren aan de Gose-
wijn van Aemstelstratt en de Prins 
Bernhardlaan nu 50 starters wo-
ningen, huur en koop in het soci-
ale segment.
Eindelijk een plek waar onze ei-
gen kinderen kunnen wonen. 
Vooral ook de intentie om de wo-
ningen eerst lokaal aan te bieden 
is een goede stap, het is voor het 
CDA belangrijk dat wij de jonge-
ren in onze gemeente binnen de 

gemeentegrenzen kunnen hou-
den”, aldus het CDA. 

Parkeren
Het CDA had ook niet zo’n pro-
bleem met de parkeernorm van 
1 per woning: “Als je betaalbare 
woningen wilt bouwen moet je 
ergens anders iets laten, dus als 
je er eentje wilt kopen dan bete-
kend dat ook wat. 1 parkeerplek 
per woning lijkt voor velen onder 
ons onhaalbaar. Wij denken dat 
dat best kan. Dat het voor de om-
wonenden een aanpassing is mo-
ge duidelijk zijn, woningen zijn 
wat anders dan een school. Voor 
het CDA is het goed om in het 
voorstel te lezen dat de omwo-
nenden proactief zullen worden 
geïnformeerd als de ontwikkelaar 
aan de slag gaat. 

VVD
Ronde Venen Belang had de 
meeste moeite met de parkeer-
norm, kwam zelfs met een ander 
voorstel, maar zij vonden geen 
steun in de raad. Wethouder Rein 
Kroon 
Was duidelijk: “1 parkeerplaats 
per woning is de enige manier 
om zo te bouwen. Ook onder 
starters is er woningnood, zij wil-
len ook graag voor hun dertig-
ste het huis uit.”, aldus wethou-
der Kroon. En dat er zo snel met 
zijn tweeën in deze woningen ge-
woond gaat worden zag de wet-
houder ook ander: “Je gelooft 
toch niet dat je met zijn tweeën 
gaat wonen in een woning van 45 
m2. Misschien een maandje als je 
nog heel erg verliefd bent, maar 
daarna loop je elkaar in de weg 
en ben je dat zo zat”. De gemeen-
te kan nu verder met het uitwer-
ken van de plannen.
Wordt vervolgd.

Kerstviering Jozefschool 
nieuwe stijl
Vinkeveen - Dit jaar organiseer-
de de Jozefschool eens een kerst-
viering die anders dan anders 
was. Heel Vinkeveen was uitge-
nodigd in de sfeervolle katholie-
ke kerk, waar Concordia de instru-

mentale omlijsting verzorgde. Ie-
dereen werd welkom geheten 
door een dame in prachtig An-
ton Pieck-kostuum en de directri-
ce. Alvorens te gaan zitten moch-
ten alle kinderen een echt kaars-

Fotoworkshop De Ronde Venen 
presenteert:
De Kracht van Beeld
De Ronde Venen  - De traditio-
nele Open Avond van de Foto-
workshop De Ronde Venen staat 
op 10 januari 2020 in het teken 
van World Press Photo. De World 
Press Photo wedstrijd beloont het 
beste dat in visuele journalistiek 
getoond en met digitale verha-
len gerealiseerd wordt. Het is de 
meest prestigieuze fotowedstrijd 
ter wereld. De Fotoworkshop is 
bijzonder trots dat Lars Boering, 
directeur van World Press Photo, 
bereid is gevonden deze avond 
over de kracht van beeld te pre-
senteren.  Lars Boering zal ons de 
kracht van beeld laten ervaren 
aan de hand van iconische foto’s 
en visuele verhalen uit de rijke 
geschiedenis van de World Press 
Photo wedstrijden en exposities. 
Tijdens de presentatie krijgt ook 
het publiek een actieve rol en 
worden de aanwezigen uitge-
daagd om mee te praten over de 
kracht van beeld.

World Press Photo: 
‘Connecting the world to 
stories that matter’.
Sinds 1955 werkt de World Press 
Photo organisatie vanuit de over-
tuiging dat het tonen en bekij-
ken van visuele verhalen van ho-
ge kwaliteit zeer belangrijk is. In-
middels zijn meer dan 3.000 ex-
posities en 130 evenementen ge-
organiseerd in 522 steden in 122 
landen. Nieuwe media en techno-
logieën hebben het vertellen van 
visuele verhalen veranderd en de 
missie van World Press Photo ver-
breed met opleidingen, educa-
tie en speciale projecten. Tot de-
ze programma’s behoren o.a. het 
6x6 Global Talent Program en de 
Joop Swart Masterclass.
De jaarlijkse World Press Photo 
expositie opent in april in Amster-
dam en toont in een 10-tal cate-
gorieën het beste op het gebied 
van visuele journalistiek uit het 
voorgaande jaar. Na Amsterdam 

gaat de tentoonstelling op we-
reldtournee naar meer dan 100 
steden in 45 landen. 

Directeur
Sinds 2015 is Lars Boering direc-
teur van de Stichting World Press 
Photo. Voordien werkte hij o.a. als 
curator fotografie en algemeen 
directeur bij de Stichting Beel-
dende Kunst Amsterdam. In 2008 
ging Boering aan de slag als on-
afhankelijk adviseur en onderne-
mer in fotografie en richtte hij Lux 
Photo Gallery op. Hij adviseer-
de fotografen over financiering, 
bedrijfsvoering, auteursrecht en 
carrièreplanning en werkte met 
verschillende mediabedrijven en 
uitgeverijen. Tijdens zijn carriè-
re werkte Boering eveneens als 
gastdocent op academies en in 
masterclasses, en als curator en 
producent van diverse festivals, 
musea, uitgeverijen en andere 
culturele instellingen. Hij startte 
in 2010 de ‘advanced storytelling’ 
masterclass in Noorderlicht.com, 
waar hij nog steeds les geeft.
Voor meer informatie over World 
Press Photo: www.worldpressp-
hoto.org.
Enthousiaste fotografen zijn van 
harte welkom bij de Fotowork-
shop De Ronde Venen. Info over 
de vereniging en de activiteiten 
is te vinden op www.fotowork-
shopdrv.nl.

Wethouder Kiki Hagen en raadslid Coos Brouwer op de Pastoor Kannel-
aan. De weg is sinds kort voorzien van ledverlichting

Energieverbruik daalt met 50 procent
Gemeente krijgt 
ledverlichting
De Ronde Venen - Dinsdag-
avond 17 december stemde de 
gemeenteraad unaniem in met 
het beleidsplan voor de openba-
re verlichting.
Belangrijk doel van het beleids-
plan is besparing van energie, 
zonder dat dit ten koste gaat van 
veiligheid. De hele gemeente 
krijgt binnen enkele jaren ledver-
lichting. Daarmee halveert de ge-
meente in 2030 de helft van het 
energieverbruik.
De gemeente is als eigenaar ver-
antwoordelijk voor de verlich-
ting van de openbare ruimte. De 
gemeente verlicht vrijliggende 
voet- en fietspaden alléén als er 
geen verlichte alternatieve rou-
te beschikbaar is. Wordt bij de-
ze paden tóch verlichting aange-
bracht, dan wordt bij het lichtont-
werp rekening gehouden met 
het voorkomen van schijnveilig-
heid.

Lichtvervuiling voorkomen
Met het instemmen van de ge-
meenteraad, komt er eenduidig-
heid in het straatbeeld door een 
zelfde soort lantaarnpalen. Wet-

houder Hagen: ,,De gemeente wil 
zo min mogelijk verlichten. Het 
gebeurt nog veel te vaak dat ver-
lichting op wegen, parkeerter-
reinen en reclameborden onno-
dig aanstaat. Met dit plan voorko-
men we zoveel mogelijk lichtver-
vuiling. Natuurlijk brandt de ver-
lichting wel op belangrijke fiets-
paden en gevaarlijke (kruis)pun-
ten.’’

‘Stap in goede richting’
Ook een goed uitgangspunt van 
dit beleidsplan is de duurzaam-
heidsambitie. Coos Brouwer, 
raadslid namens het CDA, diende 
eerder een motie in die het col-
lege opriep om volledig over te 
gaan op ledverlichting. De mo-
tie heeft een plek gekregen in het 
beleidsplan. ,,Dit is een stap in de 
goede richting,’ zegt Coos Brou-
wer. ,,Zoals hier op de Pastoor 
Kannelaan, is straks onze hele ge-
meente voorzien van led. Echt 
een mooi gezicht!. Bovendien 
zorgt dit plan er voor dat wij on-
ze duurzaamheidsambitie halen; 
in 2030 besparen we al de helft 
aan energie.’’

Op de foto van links naar rechts: Karin Verdooren (directeur-bestuurder 
GroenWest), Jan Peltenburg (voorzitter huurdersvereniging Weidelan-
den) en Rein Kroon (wethouder De Ronde Venen).

De gemaakte afspraken gaan on-
der andere over de nieuwbouw 
van sociale huurwoningen, de 
betaalbaarheid en duurzaamheid 
van woningen en de leefbaarheid 
binnen de gemeente. Zowel ge-
meente als corporatie zetten zich 
in om meer sociale huurwonin-
gen te realiseren en om de door-
stroom te bevorderen.
Op die manier vergroten de par-
tijen de slaagkans voor woning-
zoekenden om een passende en 
betaalbare woning te vinden. 
Daarnaast voert GroenWest groot 
onderhoud uit bij haar woningen 
in Abcoude, Mijdrecht, en Wilnis. 
Al deze woningen hebben hierna 
energielabel A.
Ook zetten corporatie en ge-
meente zich in om huurschulden 
te beperken en om de leefbaar-
heid in wijken te verbeteren. Bij-

voorbeeld door het voeren van 
een proactief incassobeleid, nog 
meer in te zetten op de preven-
tie van schulden en armoede en 
het schoon en veilig houden van 
wooncomplexen en de directe 
omgeving door onder andere de 
samenwerking met de politie en 
zorg- en welzijnsorganisaties te 
intensiveren. 
Wethouder Rein Kroon: “Met het 
ondertekenen van de prestatie-
afspraken 2020 hebben we een 
mooie basis gelegd om het ko-
mende jaar ons gezamenlijk in 
te zetten voor een goede woon- 
en leefomgeving voor onze inwo-
ners die een woning huren of op 
zoek zijn naar een betaalbare en 
passende huurwoning.” De pres-
tatieafspraken zijn na te lezen op: 
www.derondevenen.nl/prestatie-
afspraken

je aansteken. Directeur Els open-
de de viering met een terugblik 
op het voorbije jaar en het be-
danken van de vrijwilligers die al-
le extra activiteiten van de school 
mogelijk maken. Daarna vertel-
de Elza Vis het klassieke kerstver-
haal met hier en daar een verge-
lijking met het heden, zodat ook 
de kinderen het allemaal begre-
pen. Tussendoor zongen de kin-
deren moderne kerstliedjes on-
der leiding van Angela Strubbe. 
Ademloos luisterden de beretrot-
se ouders, opa’s en oma’s, vrien-
den, kennissen en buren van de 
Jozefschool. Middels het kaarsje 
waren in gedachten ook dierbare 
overledenen present en de aan-

wezige jongere broertjes en zus-
jes gaven deze kerstviering een 
nog meer ontspannen sfeer. Alle 
juffen en hun klassen hebben in 
zeer korte tijd een enorme presta-
tie geleverd met het aanleren van 
de nieuwe liedjes.
Op het muisstil luisteren volgde 
dan ook een daverend applaus! 
Als echte artiesten verlieten de 
kinderen de bühne door het mid-
denpad om helemaal achterin de 
kerk een kaars met mooie kaart 
in ontvangst te nemen. In opge-
wekte kerstsfeer verliet iedereen 
de kerk en ging vlug naar bed, 
want op vrijdagochtend om 8 uur 
ving het kerstontbijt op school al-
weer aan!
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

10 30 december 2019

Winter 2018-2019
De winter was de zesde keer 
op rij zachter dan normaal. 
Deze keer was de afwijking 
anderhalve graad. Daarmee 
was het de warmste van de 
zes, met vooral dank aan fe-
bruari , die een lente-ach-
tig slot kende. De neerslag 
kwam op normaal uit. De zon 
scheen iets meer dan gemid-
deld .  Het aantal vorstdagen  
(temperatuur beneden nul 
graden ) kwam in Mijdrecht 
uit op 15, de helft van nor-
maal. In 14 nachten vroor het 
licht en in één nacht (21 ja-
nuari) matig: -5,9 gr, de laag-
ste temperatuur van de win-
ter. Op 22 januari bleef het de 
hele dag vriezen (-0,2 gr.), een 
zogeheten ijsdag.

December 2018 was zeer 
zacht en aan de natte kant.  
Overdag lag de temperatuur  
gemiddeld op een niveau van 
8 graden en ‘s nachts gemid-
deld ruim 4 graden. De eer-
ste tien dagen van de win-
ter was de stroming weste-
lijk en heerste er wisselvallig 
weer met temperaturen die 
meerdere malen 12 à 13 gra-
den bedroegen. Vrijwel da-
gelijks viel er in deze perio-
de regen, totaal bijna 50 mm. 
Na de doorkomst van een ac-
tief koufront met windstoten, 
gevolgd door een paar dagen 
met hagelbuien, kwamen we 
onder invloed van een ho-
ge drukgebied boven Scan-
dinavië en werd het droog en 
koud met in een paar nach-
ten lichte vorst, maar lager 
dan -0,7 gr. (12e) kwam de 
temperatuur niet. Een uitge-
sproken  koude dag was de 
15e; na een minimum tem-
peratuur va n 0 gr. kwam daar 
overdag slechts 1 graad bij. 
Vooral de wind maakte het 
die dag onaangenaam. Alvo-
rens de stroming op de 16e 
zuidwestelijk werd, had zich 
in de ochtend nog net een 
heel dun sneeuwdekje  van 
1 cm kunnen vormen. Tot en 
met de 23e was het wisselval-
lig, zacht en nat waarbij circa 
30 mm regen viel. Daarna flin-
ke hoge drukinvloed met op 
Eerste Kerstdag een barome-
terstand van 1035,5 hPc.

Januari 2019 was twee gra-
den kouder dan december. 
Toch was ook deze maand te 
zacht. Er viel ongeveer de nor-
male hoeveelheid neerslag. 
Het nieuwe jaar ging som-
ber en zacht van start onder 
regie van een hoge drukge-
bied nabij de Britse Eilanden, 
die de druk bij ons deed op-
lopen tot 1041 hPc (3e). Van-

af de 10e kregen lagedrukge-
bieden meer vat op het weer 
en viel er regelmatig regen. 
Het bleef wel zacht. Onder in-
vloed van een hoge drukge-
bied stabiliseerde het weer en 
vroor het in zeven achtereen-
volgende nachten vnl. licht. 
Alleen in de vroege ochtend 
van 21 januari was de vorst 
in Mijdrecht matig met bijna 
-6 graden. Op 22 januari bleef 
de temperatuur ook overdag 
met -0,2 onder nul, een zo 
geheten ijsdag. Het was de 
meest winterse dag van het 
seizoen. Bovendien viel er 2,5 
cm sneeuw. Ook op 30 janu-
ari werd nog een sneeuwvlok 
gesignaleerd. In de laatste ja-
nuariweek verdween de vorst 
en maakte plaats voor de-
pressieweer met regen. Voor-
al 27 januari was een kletsnat-
te dag met in Mijdrecht bij-
na 14 mm regenmeter. Groot 
was het barometerverschil 
tussen de eerste en derde de-
cade van de maand, respec-
tievelijk 1031 en1003 hPc.

Februari 2019 gaf ons al een 
voorproe�e wat ons ther-
misch te wachten stond in 
de zomer. De maand was uit-
zonderlijk zacht met een ge-
middelde maximum tempe-
ratuur van precies 12 gra-
den. Zo’n warme februari-
maand is sinds met metingen 
is begonnen in Mijdrecht ,in 
1983, nimmer voorgekomen. 
Op liefst 19 dagen steeg het 
kwik overdag tot in de dub-
bele cijfers. De eerste dagen 
leken nog een beetje op de 
winter met wat lichte vorst in 
de nacht en op 1 februari nog 
1,5 cm sneeuw. De eerste tien 
dagen verliepen wisselvallig  
met vooral op de 10e en 11e 
veel regen (26,5 mm). Daar-
na stabiliseerde het weer en 
brak er een langdurige perio-
de aan met overwegend  zon-
nig en droog weer met gro-
te verschillen tussen dag- en 
nachttemperatuur. Van 25 tot 
en met 27 februari werden in 
de Ronde Venen de hoogste 
maxima bereikt: 19 à 20 gra-
den. De minima lagen net bo-
ven het vriespunt, waardoor 
er tussen dag en nacht een  
temperatuurverschil optrad 
van 17 à 18 graden. In Mijd-
recht werd op de 26e op de 
thermometer een tempera-
tuur afgelezen van 20,7 gra-
den. Daarmee werd een re-
cord geboekt, zowel voor de 
hoogste februari- als winter-
temperatuur.

Lente 2019 
Dertien maanden achteren is 
er sprake geweest van een te 

- Zowel record hoge winter- 
als zomertemperatuur -

Het meteorologische jaar 2019, dat loopt van 1 december 2018 tot 
en met 30 november 2019, week wat de temperatuur betreft niet 
veel af  van vorig jaar. Evenals in 2018 waren twee maanden (iets) 
te koud. Werkelijk een topper was februari, die niet veel  onderdeed  
voor een lentemaand. Het was beduidend natter dan vorig jaar. 
Het waren vooral de drie herfstmaanden die �ink wat regen brach-
ten. Toch was de zomermaand juni het natst.

warme maand. Daar bracht mei 
een einde aan. De bloeimaand 
van 2019 was bijna vijf graden 
kouder in De Ronde Venen dan 
het jaar daarvoor. Het was april 
dat ons dit jaar verraste met veel 
zon en hoge temperaturen. De-
ze maand telde negen dagen, 
waarop de temperatuur in De 
Ronde Venen 20 graden en meer 
bedroeg, zo geheten warme da-
gen. Normaal zijn dat er voor 
april twee. Met een neerslagsom  
van 169 mm zat de lente prak-
tisch op de normaalwaarde.

Maart 2019 had dezelfde ge-
middelde temperatuur overdag 
als februari. ‘s Nachts was het 
een paar graden warmer. Opval-
lend was dat de hoogste tempe-
ratuur een halve graad achter 
bleef bij die van de vorig maand. 
Qua temperatuur dus kon maart 
het nauwelijks winnen van fe-
bruari, maar was desondanks 
toch aan de zachte kant. Tot en 
met de 18e hadden wij te maken 
met een westcirculatie en dat 
betekende een komen en gaan 
van storingen vanaf de Oceaan 
naar onze omgeving, soms ge-
paard gaande met veel wind. 
Het natst was de 10e met 17 
mm, daags daarna was de wind 
stormachtig. In deze periode viel 
ook alle neerslag. Want vanaf de 
19e kregen hoge drukgebieden 
boven onze omgeving de over-
hand. Er volgde een langdurige 
droogteperiode. Vorst kwam al-
leen voor op de 19e, maar meer 
dan -0,4 graden vroor het niet in 
Mijdrecht. Op 22 maart werd het 
in Eindhoven 19,8 gr. Diezelfde 
dag werd het op Terschelling 8,7 
gr. in langdurige mist. Bij ons liep 
het kwik op tot 17,5 gr. Het laag-
ste maximum wat in Mijdrecht 
in 37 jaar van metingen op 22 
maart is geregistreerd bedraagt  
4,7 gr. (2013), het hoogste: 20,6 
gr. (2014).

April 2019 was evenals de  gras-
maand van 2018 duidelijk te 
zacht. Ook was ze aan de droge 
kant. Toch had de maand nog-
al wat grillen. Zo begon april 
zonovergoten met 16 graden in 
Mijdrecht, maar op de 2e pas-
seerde in de loop van de dag een 
actief koufront met regen en on-
weer. De volgende dag vielen er 
buien met windstoten. Over bei-
de dagen viel 18,5 mm, de helft 
van de totale maandsom. Hierna 
bleef het tot en met de 23e ge-
heel droog. Wij kwamen onder 
invloed van Scandinavische ho-
ge druk. Dat betekende een oos-
telijke stroming, waarmee zach-
te licht werd aangevoerd. Op 
7 en 8 april steeg het kwik bij 
ons tot 23 graden. Vanaf 9 april 
werd de stroming meer noord-
oostelijk en werden werd aan-
merkelijk koudere lucht aange-
voerd. Op 13 april bedroeg het 
maximum slechts 10,4 gr. Boven-
dien in De Ronde Venen in twee 
nachten lichte vorst. Halverwe-
ge de maand werd de stroming 
meer zuidoostelijk. Dit was het 
begin van een tiental dagen met 
droog, zonnig en warm weer. 
Van 18 tot en met 24 april la-
gen de temperaturen boven de 
twintig graden. Daarvan waren 
er vier zomers warm, dat wil zeg-
gen 25 graden en meer. Het ein-
de van de maand was licht wis-
selvallig.
 
Mei 2019 was aan de koele kant. 
Er kwam een einde aan een lan-
ge reeks van maanden (13) met 
een bovengemiddelde tempe-
ratuur. Al In het begin van mei 
stelde de temperatuur behoor-
lijk teleur. Overdag werden geen 
hogere maxima behaald dan 11 
à 12 graden. De eerste decade 
was licht wisselvallig onder in-
vloed van een noordelijke stro-
ming, waarin de temperatu-
ren ‘s nachts tussen 2 en 5 gra-
den lagen. Vanaf 11 mei kwam 
het weer onder invloed van ho-
ge druk gebieden en werd het 
droog en zonnig weer. Vanaf de 
18e werden zo nu en dan tempe-
raturen wargenomen, die vóór 
in de twintig lagen. In de och-
tend van 13 mei konden we voor 
de bloeimaand een record ho-
ge luchtdruk noteren: 1041 hPc. 

Zowel kort voor als na deze ho-
ge barometerstand heerste lage 
druk en maakten we heel  snel-
le drukveranderingen  mee.  Zij 
kwam van 995 hPc in de och-
tend van de 9e, en steeg der-
halve 46 hectopascal in vier da-
gen. Vervolgens daalde de druk 
weer naar 1007 hPc in de avond 
van 17 mei. Op de registratie van 
de zelf -registrerende barometer, 
een zogeheten barograaf, was 
de rappe drukstijging en -da-
ling  door middel van een grote 
lus op het barogram goed waar-
neembaar.

Zomer 2019 was zeer warm, zeer 
zonnig en droog. In deze zomer 
werd voor het eerst in Nederland 
de 40 graden grens bereikt en 
overschreden, niet in de Ronde 
Venen, maar wel op 9 K.N.M.I.-
stations. Het hitte record werd 
gemeten in Gilze Rijen: 40,7 gra-
den. Mijdrecht haalde 39,2 gra-
den. Opvallend was het gro-
te aantal tropische dagen deze 
zomer: 15. Toch telde de zomer  
van 2006 er nog een paar meer: 
17, vooral dankzij de ongekend 
warme julimaand van dat jaar. 
Die trakteerde ons op 14 tropi-
sche dagen, tegen 3 normaal. 

Juni 2019 begon warm in De 
Ronde Venen met direct al op 1 
juni een zomerse dag van 27,5 
graden, gevolgd door een tropi-
sche dag op 2 juni met 32,0 gra-
den. Daarna lag de temperatuur  
onder invloed van lage druk  bo-
ven West-Europa tot en met het 
midden van de maand rond nor-
maal en vielen opvallend grote 
hoeveelheden neerslag. Op de 
6e werd 31 mm afgetapt, daarna 
volgden 19 mm op de 12e en 25 
mm op de 15e. Alleen op de 20e 
was het met 18 mm nog behoor-
lijk nat. Daarna heerste er zon-
nig en droog zomerweer met ver 
boven normale temperaturen.  
Op vier dagen steeg het kwik tot 
tropische waarden. Er werd voor 
onze regio een nieuw maand-
record voor de maximum tem-
peratuur gevestigd: op 25 juni 
werd het in Mijdrecht 34,6 gra-
den. Ook de minimum tempe-
ratuur op de 25e lag bijzonder 
hoog; het werd die nacht niet 
kouder dan 22,2 graden. Uitein-
delijk bleek juni met een gemid-
delde temperatuur van 19 gra-
den  de warmste zomermaand in 
in het midden-westen van Ne-
derland in zeker een eeuw te zijn 
geweest. Vooral de zware buien 
in de eerste helft van de maand 
zorgden ervoor dat juni behoor-
lijk nat was.

Juli 2019 was eveneens  zeer 
warm; de positieve afwijking be-
droeg ongeveer twee graden.  
De eerste helft van de maand 
lag het zwaartepunt van de ho-
ge druk op de Atlantische Oce-
aan of bij de Britse Eilanden. De 
stroming was meestal noord-
westelijk of westelijk. De tem-
peraturen lagen rond normaal.  
Met 18,2 graden was 10 juli bij 
ons de friste dag. De fronten die 
passeerden waren meestal zwak. 
Dat gold niet voor een storing 
die op de 12e passeerde en 10 
mm regen achterliet. De volgen-
de ochtend heerste er een erg 
drukkende atmosfeer bij weinig 
wind en een temperatuur van 
ruim 23 graden. In de laatste de-
cade kwam hier een zuid-zuid-
westelijke stroming tot stand, 
waarmee lucht vanuit de Sahara 
onze richting opkwam en voor 
bloedhete temperaturen ging 
zorgen. Snikheet werd het in de 
Ronde Venen in de periode 23 
tot en met 27 juli; die vijf dagen 
alleen maar tropische tempera-
turen op de Mijdrechtse thermo-
meter. Bij zulke temperaturen 
hoort een siësta. Op de laatste 
dag van de maand viel nog 13 
mm regen, die erg welkom was. 

Augustus Vrijwel de gehele eer-
ste helft van de oogstmaand 
was enigszins wisselvallig. Op 
10 mm na viel de hele maand-
som, die ruim 50 mm bedroeg. 
Echter, met de temperatuur was  
niks mis mee. Deze liet waarden 
zien tussen 22 en 26 graden. De 
13e augustus was de enige dag  

deze maand dat de temperatuur 
overdag niet boven de 20 gra-
den kwam; als laagste maximum 
werd 19,1 graden afgelezen. 
Maar wie gaf daarom na zoveel  
hitte in de voorgaande twee 
maanden? Even leek het erop 
dat de zomer al min of meer af-
scheid had genomen. Ze bleek 
evenwel nog een verrassing in 
petto te hebben en wel in de 
vorm van een derde (!) hittegolf, 
waar eigenlijk niemand meer 
op zat te wachten. In Mijdrecht 
duurde ze zeven dagen, van 22 
tot en met 28 augustus. Daarvan 
waren er vier tropisch met als 
hoogste waarde  34,4 graden. Al 
eerder in de weercolumn hebt u 
er over kunnen lezen: het spec-
taculaire onweer met hagel in 
De Ronde Venen op 27 augustus.  
De bui behoorde tot de zogehe-
ten warmte-onweders. Die tre-
den vrij lokaal op en trekken op  
vrij onregelmatige wijze over het 
land. Er is moeilijk vat op te krij-
gen, daar ze zeer plaatselijk zijn. 

Herfst was veruit het natste 
seizoen van het jaar. Alle drie 
herfstmaanden brachten onze 
regio meer dan 100 mm. Het to-
taal kwam uit op 330 mm. Maar 
het kan nog veel natter. In de 
herfst van 2013 viel in Mijdrecht  
457 mm. De herfst was bijna 
één  graad warmer dan normaal. 
Lang bleven de bomen nog in 
blad staan, dankzij de betrekke-
lijk hoge temperaturen  en het 
uitblijven van echte herfststor-
men.  Hiermee is gelijk de vraag 
beantwoord van een lezeres. Op 
20 november daalde het kwik 
voor het eerst dit najaar in de 
thermometerhut tot onder nul 
graden en het bleef bij die ene 
vorstdag.  

September was evenals zijn 
voorganger in 2018 anderhalve 
graad te warm. De herfstmaand 
was met ongeveer 100 mm wat 
natter dan normaal. De eer-
ste decade leverde een vrij koel 
weertype op met maxima van 18 
à 20 graden. Onder sterke hoge 
drukinvloed, tot 1036 hPc, leefde 
de temperatuur wat op en kre-
gen we een viertal dagen met 
een aangename temperatuur 
van rond de 22 graden. In de re-
gel wijst een hoogstaande baro-
meter op rustig, zonnig en droog 
weer. Maar hierop zijn uitzonde-
ringen, waarbij mist in het koude 
jaargetijde een grote rol kan spe-
len. Vervolgens kregen we met 
een noordelijke stroming te ma-
ken en daar past in de regel een 
koel weertype bij. Op 16 sep-
tember moesten we het maar 
doen met een hoogste waarde 
overdag van 16,9 graden. Van 17 
tot en met 21 september waren 
de nachten bijzonder fris met 
vijf nachten op rij een minimum 
temperatuur van onder de 10 
graden. De koudste nacht viel op 
de 20e in Mijdrecht met slechts 

7,1 graad. Voordat we op de 23e 
in een natte periode belandden, 
konden we op 21/22 september 
nog van een heerlijk nazomers 
weekend profiteren; op zondag 
werd het 28,1 graad.  

Oktober was een zachte maand, 
ongeveer een graad boven nor-
maal. In de eerste twee deca-
den was het zeer wisselvallig 
met een komen en gaan van sto-
ringen. Naar het einde van de 
maand toe stabiliseerde de at-
mosfeer; het werd overwegend 
droog en de zon kregen we 
meer te zien. De temperaturen 
lagen afwisselend boven en be-
neden de normale waarden. Op 
1 oktober reikte het kwik in Mijd-
recht tot ruim 19 graden , ter-
wijl op 6 oktober de tempera-
tuur overdag niet boven de tien 
graden wist te komen. Op 13 ok-
tober hadden we de enige war-
me dag van de maand met een 
maximum temperatuur  van 22,2 
graden. De laatste dagen van 
oktober was het in een noor-
delijke stroming en onder regie 
van een hoge drukgebied rustig 
weer, met maxima bij ons van 10 
à 12 graden en minima van 1 tot 
4 graden. Oktober was met een 
neerslagtotaal van 125 mm net 
iets minder nat dan juni. Vijf da-
gen hadden een etmaalsom van 
10 mm en hoger. We bevinden 
ons in een prachtig jaargetij-
de met verkleurende en vallen-
de bladeren in het bos dat door 
schimmelwerking zo heerlijk kan 
ruiken, zeker als het nat is.

November was net als zijn twee-
voorgangers een natte maand 
met een neerslagsom van meer 
dan 100 mm. Vorig jaar nog be-
hoorde de slachtmaand tot de 
drie droogste maanden van 
2018.  De natste dag in Mijdrecht 
was 28 november met een neer-
slagsom van 25 mm. Even daar-
voor werd hier de laagste lucht-
druk van het jaar afgelezen: 
981,5 hPc. Het temperatuurs-
verloop was vrij vlak; tussen de 
hoogste en laagste temperatuur 
zat een verschil van veertien  
graden. Temperatuurrecords 
zijn dan ook deze maand uitge-
bleven. In één nacht heeft het in 
onze regio op normale waarne-
mingshoogte gevroren. Meestal 
doet de eerste vorst zich in deze 
maand gelden en is hij licht van 
aard. In november 1993 en 1998 
hadden wij evenwel al af reke-
nen met matige vorst van ruim 
6 graden. In eerstgenoemd jaar 
hadden wij bij het begin van de 
meteorologische winter op 1 de-
cember al 15 vorstdagen te pak-
ken. In 1992 vroor het op Twee-
de Kerstdag bij ons pas voor het 
eerst. Veel bladeren hingen  de-
ze herfst nog lang aan de bomen 
en wat zegt dat over de winter? 
“Houden de bomen hun blade-
ren lang, wees voor een strenge 
winter bang”.

Maand

December
2018
Januari 
2019
Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

Jaar
2018/2019

Gem.temp
gr.C + afw.
4,4
+0,5
4,0
+0,6
7,5
+4,0
8,5
+2,4
12,2
+ 3,1
12,5
-0,5
19,2
+3,7
20,1
+2,2
19,9
 +2,4
16,4
+1,7
12,1
+1,3
6,8
-0,2
12,1
+1,2

Hgst.temp. 
Datum
13,2
2e
9,9
13e
20,7
26e
20,2
30e
26,8 
22e
26,8
22e
34,6 
24e
39,2
25e, 26e
34,4 
27e
28,1
22e
22,2 
13e
19,0
6e
37,9
27/7

Lgst.temp.
Datum
2,7
4e
-5,9
21e
-1,8
3e
-0,4 
19e
-0,3
6e
2,7
4e
9,9
9e
8,6
9e
10,9 
22e
7,1
20e
1,1 
3ie
1,2
23e
-8,0
1/3

Neerslagsom
mm en afw.
94
+14
63
-2
63
-18
98
+35
4
+40
33
-17
127
+50
42
-28
53
-8
104
+34
125
+55
111
+41
952
+170
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Eerste Ronde Vener MidWinter 
TennisToernooi groot succes

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 19 de-
cember vond de laatste klaverjas-
avond van dit jaar in de Schutse 
plaats waaraan door 47 enthou-
siaste liefhebbers werd deelge-
nomen. De overwinning ging de-
ze avond naar Krijn Voorn met 
een totaal van 7265 punten. Als 
tweede viel net als vorige week 
wederom Cor de Beer in de prij-
zen. Zijn totaal totaal bedroeg 
deze keer 7131 punten. Hans 
Heere wist met 7098 punten be-
slag te leggen op de derde prijs. 
Dan de poedelprijs. Deze kwam 
deze avond  met 5242 punten in 
het bezit van Tineke de Munk. Als 
troost zal haar hiervoor dan ook 
op de eerstvolgende kaartavond 
een flesje wijn van uitzonderlijke 
kwaliteit  worden uitgereikt.

De marsenprijzen 
De door DUOplant prachtig ver-

zorgde boeketten bloemen gin-
gen deze week naar Gerard Com-
pier, Klaas Post, Herman de Jong 
en Johan Zeldenthuis terwijl de 
cadeaubonnen, eveneens te be-
steden bij DUOplant, gewonnen 
werden door Kees de Kuiper, Joke 
Veenhof, Corrie Compier en Jan 
de Kuijer.
De overheerlijke flessen wijn 
kwamen deze avond in het be-
zit van Dora van der Steen, Hans 
Heere, Ploon Slof en Fred Witsel. 
Alle winnaars van harte gefelici-
teerd. Verder ging niemand met 
lege handen naar huis.  Alle deel-
nemers werden  namelijk getrak-
teerd op een plant en een tas met  
lekkernijen. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 9 januari 2020  in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.  

Jaarlijks scholieren-pingpong 
toernooi groot succes
Uithoorn/De Kwakel - Op zater-
dag 20 december werd het jaar-
lijkse scholieren-pingpong toer-
nooi georganiseerd door tafel-
tennisvereniging VDO (Volhou-
den Doet Overwinnen). Kinderen 
van vier Uithoornse scholen lie-
ten hun tafeltennis-skills en -en-
thousiasme zien. Vele sportieve 
potjes werden gespeeld op de 
acht tafels onder het toeziend 

Bridgevereniging Mijdrecht 
Regio - Maandag 16 december 
is de laatste ronde van de twee-
de competitie gespeeld. Deze 
ronde werd gewonnen door Dick 
Elenbaas & Ad Zijerveld. Zij sta-
ken met kop en schouders bo-
ven iedereen uit met 66,32%. 
Marta Hartman & Elly Degenaars 
klampten aan met 60,42% ge-
volgd door Janny & Gerard Tel-
ling  met 56,94%. De voorlopige 
eindscore van deze competitie is: 
1. Dick Elenbaas & Ad Zijerveld 
met 55,60%, 2. Carla Euwe & Karla 
Schmidt met 55,43% en 3. Gerard 
& Janny telling 53,62%.
In de B-lijn deden Richard van 
Heese & John van Diemen we-
derom van zich spreken door 
58,33% te scoren. Johan & Ingrid 
Voskamp volgden met 56,55% en 
Rene de Jong & Tineke Schreurs 
haalden 54,76%. Ook hier gaat 
het om een voorlopige einduit-
slag: 1. Johan & Ingrid Voskamp 
57,87%, 2. Paar Ria van Bergen 
met 54,58% en 3. Caro Toebosch 
& Mieke Vedder met 53,75%. Vol-
gende week wordt de Kerstdrive 
gespeeld voor de maandagclub.
Donderdag 19 december is de 
traditionele Kerstdrive gespeeld. 
De voorbereidingscommissies 
had veel werk gestoken in het 
voorbereiden van de spellen, de 

indeling van de paren en de prij-
zentafel, die er fantastisch uit-
zag. Hoe de spellen zouden zijn 
konden we later ontdekken. De 
prijzen werden verdeeld door 
toepassing van het zgn. Priksy-
steem, dat los van de uitslag tot 
stand is gekomen door willekeu-
rige plaatsen en scores te nemen. 
Om al de prijswinnaars te vermel-
den gaat wat ver, daarom de eer-
ste drie uit de drive na 24 spellen. 
Overall winnaars zijn Maria Baas 
& Jan Breedijk 62,82%. Tweede 
plaats voor Richard van Heese & 
Hans Leeuwerik 61,06% en op de 
derde plaats Jan Bunnik & Corry 
Twaalfhoven 59,78%. Hennie van 
der Reep & Ton Verlaan boden 
een 6sanscontract net als Maria 
Baas & Jan Breedijk en scoorden 
1upslag, De overige paren speel-
den nagenoeg allen 6harten met 
1upslag. Ineke Hollaardt & Ineke 
Siegers sleepten een 4 ruitencon-
tract gedoubleerd met 2upsla-
gen uit het vuur. Rene de Jong & 
Tineke Schreurs pakten een mooi 
gedoubleerd 4hartencontract. Al 
met al een mooie middag om het 
bridgejaar van de donderdagclub 
af te sluiten.
Bridgevereniging Mijdrecht 
wenst u fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2020.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 3 janua-
ri 2020 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café de Merel in Vin-
keveen er worden vier ronden 
van zestien giffies gespeeld en 
dan worden  de punten bij elkaar 
opgeteld en is de winnaar of win-
nares  bekend, afgelopen vrijdag 
was Cees Wijngaarden de beste 
kaarter met 7241 punten de to-
tale uitslag van deze avond was;
1. Cees Wijngaarden  7241 pnt
2. Annelies v. Scheppingen
  6839 pnt
3. Wim Hofsteatter  6722 pnt
4. Thijs v.d. Jagt  6698 pnt
5. Egbert Verkerk  6691 pnt

En de poedelprijs ging naar Son-
ja v.d. Waa met 5149 punten De 
volgende prijsklaverjas-avond 
zal dus zijn op vrijdag 3 januari 

2020.  Aanvang 20.00 uur, aanwe-
zig zijn voor de inschrijving 19.45 
uur. Ook zal er een tombola ge-
houden worden met schitteren-
de prijzen. 
Hier volgen de datums voor de  
nieuwe prijsklaverjas competi-
tie 2019/2020 Voor 2020, 3, 17 en 
31 januari, 14 en 28 februari, 6 en 
20  maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 
29 mei, 12 en 26 juni en 10 juli. Al-
le datums onder voorbehoud. De 
stand na de laatste wedstrijd in 
2019 is op 1. An  Pothuizen met 
51085 punten op 2. Cees Wijn-
gaarden met 50509 punten en op 
3. Greet Koot met 50357 punten, 
maar er kan nog van alles gebeu-
ren in 2020.
Café de Merel, Arkenpark Mur 43, 
3645 EH Vinkeveen, 0297-263562, 
e-mail thcw@xs4all.nl.

Bridgeclub ABC
Regio - Het zover. De Kerstdrive 
stond op het programma, ieder-
een had zich er op verheugd en 
was op zijn en haar Paasbest uit-
gedost. De een had zijn fanta-
sie meer gebruikt dan de ander 
en zag er ook wel mooi uit, maar 
meer ludiek, maar het getuigt er 
wel van dat een ieder zijn uiterste 
best gedaan had om aan de wens 
om er zo mooi mogelijk uit te zien 
had voldaan. Er werd op elf tafels 
gebridged, geen stilzit deze keer.
Hieruit blijkt al, dat eenieder 
graag met de Kerstdrive aanwe-
zig wilde zijn. Het ging om het 
gezellig samen zijn. Bij de kof-
fie werd ook nog heerlijke kerst-
kransjes en chocolade figuur-
tjes uitgedeeld. De wedstrijdlei-
ding had het systeem weer op-
gerakeld, waarbij ieder zijn eigen 
punten noteert en op het eind 
van de zitting alle punten bij el-
kaar optelt. De eerste plaats van 
de oranje lijn en van de witte lijn 
kregen een prijs, dit waren res-
pectievelijk Cinny en Herman die 
de meeste punten behaalde in de 

oranje lijn en Leny en Phini die de 
meeste punten verzamelde in de 
witte-lijn.
Uit clementie noemen wij de laat-
ste plaatsen niet, omdat voor de-
ze paren ook de regel geldt, het 
gaat om het spel en niet om het 
winnen, maar zij kregen ook een 
prachtige fles wijn.
Iedereen kreeg een prijs, het be-
stuur had gezorgd voor een tafel 
vol prachtige prijzen, die ook gre-
tig afname vonden. De rest van 
de prijzen werd vanaf de laatste 
plaatsen naar boven uitgedeeld, 
dit was waarschijnlijk zo geregeld 
omdat de wedstrijdleiding zelf 
meespeelde.
Nu twee weken geen bridge. 
Maar op 9 januari gaan ze vol 
voor de derde ronde. 
Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan volgend jaar eens langs 
in de Scheg om kennis te maken 
met het zo edele maar moeilijke 
spel.
Ze spelen elke donderdag van 
9.00 tot 12.30 uur, dus wel een 
club voor vroege vogels.

Regio - Het was een gezellige 
drukte bij tennisvereniging De 
Ronde Vener op dinsdag 17 de-
cember waar het 1e TV De Ronde 
Vener MidWinterTennisToernooi 
werd georganiseerd.
In het clubhuis had de organi-
satie voor extra activiteiten ge-
zorgd zoals een biljart, golfbaan-
tje, sjoelbak, tafelvoetbal en een 
dartspel. Er werd gespeeld in 2 
poules en degenen die niet speel-
den konden zich op de spelletjes 
storten. Voor ieder wat wils. 
De tennis spelers kwamen overal 
vandaan, zelfs uit Almere en dat 
was een gezellig weerzien. Alle 

banen waren bezet. De 56 deel-
nemers waren al snel bereikt en 
er was zelfs een wachtlijst.
Er was een mooie variatie aan 
deelnemers. De leeftijden liepen 
van 40+ tot 80+ en de niveaus 
van 6 t/m 8. Ieder was op niveau 
ingedeeld, zodat er leuke partijen 
en rally’s ontstonden.
Tussen de partijen door stond 
er een heerlijke lunch klaar en 
aan het eind werd ieder getrak-
teerd op een lekker glaasje glüh-
wein.  Goed opgewarmd en in 
een heerlijk zonnetje werd er al 
gauw in korte mouwen en zelfs 
korte broek gespeeld. Kortom: 
een heerlijke tennis dag met veel 
plezier.
Na de prijsuitreiking en de har-
tige hapjes trok ieder weer huis-
waarts met de veel gehoorde op-
merking: “het was top, volgend 
jaar weer.”

Rick FM Quiz Night 2020
Uithoorn/De Kwakel - Vrijdag 
17 januari is het zover: dan vindt 
de vierde editie van de jaarlijkse 
Rick FM Quiz Night plaats in het 
Dorpshuis De Quakel.  Tijdens de-
ze Quiz wordt je algemene ken-
nis op de proef gesteld met uit-
dagende vragen. Er zijn 8 ron-
des met unieke vragen over lo-
go’s, sport, 200 jaar Uithoorn 
& De Kwakel, muziek, actuali-
teiten 2019, film & tv en video-
clips, afkortingen en geschiede-
nis & aardrijkskunde. Laat de an-
dere teams zien dat jouw team 

de beste en de slimste is en maak 
kans op mooie prijzen. Tussen het 
Quizzen door kun je natuurlijk 
een drankje en hapje te bestellen.  
Stel dus je eigen team samen van 
max. 4 personen, min. leeftijd 18 
jaar.  Kosten per team € 10. = In-
schrijven kan vanaf zaterdag 28 
december en alleen via de web-
site www.rickfm.nl Let op, want 
VOL = VOL. De Quiz Night begint 
om 20.00 uur in het Dorpshuis in 
De Kwakel.  Je bent vanaf 19.30 
uur van harte welkom. Kerklaan 
16, 1424 BK De Kwakel

40 Jaar Hertha door Jan 
van der Maat
Vinkeveen - Voor het eerst zijn 
de eerste 40 jaren van voetbalver-
eniging Hertha in kaart gebracht 
d.m.v. een boek van 112 blad-
zijde. Deze geeft een inzicht in 
de notulen en jaarverslagen van 
Hertha van 1929 tot 1969 aan-
gevuld met interviews en (soms 
komische) verhalen van oud le-
den opgetekend uit de diverse 
jubileumboeken en jeugdbladen 
van de club. De foto’s bij de ver-
schillende artikelen zijn beschik-
baar gesteld via facebook “Vinke-
veens Voetbal Verleden”. Ook zijn 
de voorzitters in kaart gebracht 
zodat er een goed overzicht is 
van hun bestuur periode in deze 
40 jaar. Goed is te zien dat Hert-

ha niet alleen vele dieptepunten 
afwisselde met enkele uitschie-
ters maar dat de bestuursleden 
van de vereniging een belangrij-
ke rol vervulden in Vinkeveen en 
dan vooral het katholieke gedeel-
te hiervan en dat steeds dezelf-
de mensen de vereniging na een 
slechte periode weer vlot trok-
ken. Wist u trouwens dat Hertha 
een bloeiende toneelvereniging 
heeft gehad en ook in de vierde 
klasse heeft gespeeld. Ter verge-
lijking; Ajax speelde toen 1e klas-
se. 
Interesse in het boek. Er zijn nog 
enkele beschikbaar. Stuur een be-
richtje naar
 06-49828113.

Brunch in kantine 
Legmeervogels
Uithoorn - Op zondag 22 decem-
ber is de kantine van Legmeer-
vogels feestelijk ingericht om op 
deze dag bijna 100 ouderen en al-
leenstaande ontvangen voor een 
brunch. De opzet van deze dag is 
om deze groepen  gezellig bij el-
kaar te brengen om op deze ma-
nier even de mogelijke eenzaam-
heid te doorbreken. Bij binnen 
komst in de kantine worden de 
gasten verwelkomd door de se-
lectie spelers van Legmeervogels 
onder de bezielende leiding van 
de  Marcel Tukker. 
Als iedereen of bijna iedereen is 
gearriveerd worden zij door de 
organisatie welkom gehete en 
is er tijd voor een kopje koffie of 
thee, aangeboden door koffie fa-
brikant Black Stock. Bij de koffie 
hoort dan ook nog een versna-
pering in de vorm van een klein 
gebakje dat isaangeboden door 
brood-en banketbakker Hulle-
man.  Na het eerste kopje kof-
fie of thee is er ook tijd voor een 
klassiek stukje muziek inde vorm 
van liedjes uit een ver verleden. 
Er wordt dan ook aardig meege-
zongen wat de gezelligheid dan 
verhoogd.  Dan breekt de tijd aan 
voor de warme hap.  Deze bestaat 
uit een portie saté, patat en een 
salade. Aangeboden door Fon-
tijn vlees en vleeswaren. Naast al 
het eten wordt er voor zij die dit 
willen een alcoholische versna-

pering aangeboden. Deze be-
schikbaar gesteld door Vincent 
van Lammeren van Gall en Gall, 
uit Kudelstaart. Tussen de diver-
se gangen door  is er tijd voor een 
muzikale  bingo met uiteinde-
lijk voor iedereen een prijsje. De 
dag wordt afgesloten met zoals 
het hoort een sorbet met ijs . De-
ze dag is ook mede mogelijk ge-
maakt door  het initiatievenfonds 
Uithoorn & De Kwakel. Jumbo su-
permarkten, Choco Toko, Moni-
que Samsom, familie Bramsen, 
Denise Delsink, Bianca Viveen en 
de vele vrijwilligers van Legmeer-
vogels die er samen in geslaagd 
zijn om deze groep van oude-
ren en alleen staande een heer-
lijke en smaakvolle dag te bezor-
gen zo vlak voor de kerst. Als dan 
iedereen huiswaarts keert staat 
er ook nog een kerststukje klaar 
aangeboden door Christa Snoek. 

Lex van Emden clubheld van 
de gemeente Uithoorn!
Uithoorn - De afgelopen weken 
stonden in het teken van de Club-
held van het Jaar verkiezing. Op 
initiatief van de Rabobank, kon 
iedereen iemand nomineren als 
Clubheld van het Jaar. Daarna 
kon er twee weken lang gestemd 
worden op de favoriete Clubheld.
Het bestuur van Uithoornse Roei- 
en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter had Lex genomineerd 
voor deze promotionele actie van 
de Rabobank. Lex zet zich, net als 
vele andere vrijwilligers, weke-
lijks in voor onze vereniging. Al-
le vrijwilligers van MdR werden 
op de vrijwilligersmiddag op 15 
december in het zonnetje gezet 
voor hun fantastische inzet. Het 
winnen van de verkiezing zou 

een mooie kers op de taart ge-
weest zijn voor de gehele vereni-
ging! De uitslag van de Clubheld 
van het Jaar verkiezing is inmid-
dels bekend. Lex heeft een mooie 
eerste plaats gehaald binnen de 
gemeente Uithoorn en mag zich 
Clubheld van de gemeente Uit-
hoorn noemen! De provincie top 
3 hebben we helaas niet behaald 
en daarom gaan wij niet door 
naar de volgende ronde. Tot slot 
is er in elke provincie door de vak-
jury een winnaar gekozen, die op 
17 december mocht pitchen. Jac-
queline Rosier van voetbalver-
eniging Drachtster Boys is uitein-
delijk verkozen tot Clubheld van 
het Jaar 2019. Jacqueline gefelici-
teerd met de overwinning!

oog van ouders. Ook een enkele 
leerkracht kwam aanmoedigen. 
De winnaar bij de categorie ‘meis-
jes’ was RKB de Springschans, bij 
de jongens sleepten Elias, Bobby 
en Jesse de van OBS de Kajuit de 
beker in de wacht.
Het geheim van hun overwinning 
vertelden ze achteraf: Jesse had 
de wedstrijden van de tegenstan-
ders goed geanalyseerd en zwak-

ke punten geïdentificeerd, Bob-
by en Elias hadden volgens ei-
gen zeggen gewoon hun best ge-
daan. Het was kortom weer een 
gezellige en sportieve middag, 
met een goede organisatie en 
veel sfeer.





Happy New Year

Met de wensen van
ChristenUnie-SGP

Met de wensen van
Hans Bouma

WETHOUDER GEMEENTE UITHOORN

Met de wensen van
Jan Hazen

WETHOUDER GEMEENTE UITHOORN

Met de wensen van
Kiki Hagen

WETHOUDER DE RONDE VENEN

Met de wensen van
Fons Luijben

FRACTIEVOORZITTER 
SENIORENPARTIJ DE RONDE VENEN

Met de wensen van
CDA Uithoorn-

De Kwakel

Ook in het achterliggende jaar heeft de 
ChristenUnie-SGP zich ingezet voor de leef-
baarheid in onze gemeente. Ik denk dan aan 
de toestand rondom Veilig Thuis, de grond-
transporten in Wilnis, veilige fi etsverbindin-
gen, investeren in gezinnen of de kosten van 
de afvalverwerking. Soms heel zichtbaar via 
moties of amendementen, vaak ook minder 
zichtbaar door onze inbreng in de commis-
sies en de raad. 

We zullen die lijn ook in het nieuwe jaar voor-
zetten en zien bijvoorbeeld uit naar de be-
handeling van het jeugdbeleidsplan. Want 
met het stijgend gebruik van de jeugdzorg 
moet er nog meer geïnvesteerd worden in 
gezinnen en ondersteuning van ouders. 
Ook krijgt de moeizame situatie op de wo-
ningmarkt onze permanente aandacht. 
Zowel voor starters, maar zeker ook voor 
senioren.

Terwijl u dit leest, zijn de kerstdagen achter 
de rug. Een feest van vreugde zoals Bach het 
in het openingskoor van zijn Weihnachtsora-
torium al verwoorde “ Zingt met de koren de 
heer aller heren. Laat ons de naam van de ko-
ning vereren!”. En we staan voor de jaarwisse-
ling naar 2020. We wensen u allen een heel 
voorspoedig en gezond 2020. Daarbij zijn 
wij ervan overtuigd, dat de Zegen van onze 
Hemelse Vader onmisbaar is en die wensen 
wij u dan ook van harte toe.

Wim Stam mede namens Ton van Sligten-
horst en Martien Simons.

Vasthouden en doorgaan!
Ik kan 2019 omschrijven als een bijzonder 
jaar. Zo had ik een hele drukke werkagenda 
en heb ik privé veel meegemaakt. Helaas 
zijn een aantal dierbare mensen ontvallen, 
waaronder onze 100-jarige buurvrouw, 
onze voorzitter van het bestuur van ge-
meentebelangen en een oom en tante van 
mijn vrouw. Verdrietige gebeurtenissen die 
je doen beseff en dat het leven betrekke-
lijk is en lieve familie om je heen belang-
rijk is. Gelukkig waren er in 2019 ook leuke 
gebeurtenissen. Onze dochter heeft haar 
studie geschiedenis afgerond en kwam de 
familie van haar Italiaanse vriend over om 
Nederland te bezoeken. Daarnaast heeft 
onze zoon samen met zijn vriendin een huis 
gekocht dat nu wordt gebouwd. 
Niet alleen privé wordt er gepraat over bou-
wen en verbouwen, maar in de gemeente 
wordt ook druk gebouwd. En dat moet ook, 
want het woonaanbod in deze regio staat 
onder druk. Er is én wordt onder andere druk 
gebouwd in Legmeer-West. De woningen 
die daar worden gebouwd zijn helemaal 
klaar voor de toekomst. De woningen zijn 
aardgasvrij en voorzien van goede isolatie in 
combinatie met een luchtwarmtepomp. Dit 
sluit helemaal aan bij de Duurzaamheidsa-
genda van de gemeente voor de komende 
jaren. We kunnen de aarde niet blijven uit-
putten, dus we moeten slim omgaan met 
het verwarmen van onze huizen. 
Om ons te helpen bij deze ‘energietransitie’ 
maken we als gemeente gebruik van het 
Regionaal Energieloket. Het Regionaal Ener-
gieloket helpt woningeigenaren van A tot Z 
met energie besparen en duurzaam wonen. 
Met onze buurgemeenten stellen we een 
Regionale Energie Strategie(RES) op. Daarin 
zoeken we naar ruimte voor het opwekken 
van duurzame energie.
Ook kan ik met trots zeggen dat er voor het 
komende jaar een sluitende begroting is. 
Onze inkomsten en uitgaven zijn met el-
kaar in balans en dit geeft fi nanciële ruimte 
om te investeren in de toekomst. Een groot 
dossier binnen mijn portefeuille is Schiphol. 
Schiphol houdt veel inwoners van Uithoorn 
en De Kwakel bezig, voor veel mensen heeft 
geluidsoverlast echt de grenzen bereikt. We 
strijden als gemeente voor beperking van 
die hinder: leefbaarheid moet voorop staan.
Communiceren en participeren is voor ons 
als gemeente altijd een aandachtspunt. Er 
wordt daarom hard gewerkt aan een aanzet 
voor verdere intensivering van onze com-
municatie en participatie.

Kortom, er is veel gebeurd in 2019, maar 
ik heb zin in 2020 om verder te gaan met 
alle plannen voor Uithoorn en De Kwakel 
met behulp van onze inwoners. Want als we 
samen optrekken kunnen we mooie ideeën 
uitwerken tot plannen en die realiseren!

Het schrijven van een goede wens in deze 
krant is een mooie aanleiding om terug te 
blikken op 2019. Een jaar waarbij heel veel 
onderwerpen en activiteiten mijn agenda 
als wethouder hebben bepaald. Offi  ci-
ele handelingen, zoals de opening van een 
sportveld en het leggen van een eerste wo-
ningvloer. Maar veel belangrijker, de dage-
lijkse zaken waarbij je in contact komt met 
de mensen uit de samenleving van Uithoorn 
en De Kwakel. Denk daarbij aan het uitreiken 
van de verkeersdiploma’s op de basisschool, 
de werkbezoeken aan bedrijven, het aanwe-
zig zijn bij inspraakavonden, het bezoeken 
van een evenement, enz.  Soms als wethou-
der, soms als inwoner. De charme van een 
gemeente als Uithoorn is dat dit vaak door 
elkaar loopt, immers bestuurders zijn hier 
ook gewoon inwoners.

In 2019 zijn er ook grotere ontwikkelingen 
gestart of afgerond. De gemeenteraad heeft 
ingestemd met de plannen voor het nieuwe 
dorpscentrum, wegen worden vernieuwd, 
gebiedsontwikkelingen zijn uitgewerkt en 
vernieuwing van sportvelden zijn uitge-
voerd. Wat dat betreft ben ik wel tevreden 
over 2019.

Tegelijk heb ik, net als alle inwoners van 
Uithoorn en de Kwakel, ook een leven naast 
het werk. Gezin, familie, vrienden, de buurt. 
Net als bij iedereen is dat door het jaar heen 
een mix van voorspoed en tegenslag. We 
ervaren allemaal het verdriet van dierbaren 
die overlijden of ernstig ziek zijn, zorgen 
om mensen met wie het niet zo goed gaat.
Gelukkig staan daar ook mooie dingen 
tegenover. Zo is in 2019 ons eerste klein-
kind geboren, hebben we leuke feesten en 
mooie vakanties meegemaakt. Ook weer 
nieuwe mensen leren kennen en deelge-
nomen aan activiteiten in de buurt en de 
gemeente. Kortom alles wat we dagelijks 
ervaren, maar aan het eind van het jaar nog 
eens tot ons door laten dringen.

De laatste dagen van het jaar zijn een mooi 
moment om even rust te nemen en samen 
met onze dierbaren te genieten van de 
feestdagen en te ontspannen. Voor 2020 
liggen er immers weer veel werk en nieuwe 
uitdagingen te wachten. Ik wens alle inwo-
ners van onze gemeente daarbij veel ener-
gie, plezier, gezondheid en geluk toe.

Maar nu eerst fi jne kerstdagen en een mooie 
jaarwisseling!

Gezond en veilig
2019 was een bewogen jaar, waarbij uit-
eindelijk alles terugkomt op een gezonde 
en veilige omgeving. De snelheid blijft het-
zelfde op de A2, tot opluchting van aan-
wonenden. De agrariërs in onze gemeente 
staan (kritisch) maar positief tegenover 
onze duurzaamheidsambities en in onze 
dorpen zijn de eerste veranderingen in het 
groen zichtbaar. Vaste planten met meer 
bloemen, een verscheidenheid aan bomen 
en wilde bloemenperken. Goed voor onze 
bijen, maar ook hartstikke goed voor ons.
Aan het eind van dit jaar heeft onze ge-
meente een eerste Tiny Forest gekregen in 
Wilnis. Een mooi voorbeeld hoe het onder-
wijs, de kinder- en buitenschoolse opvang 
met de gemeente samenwerken voor onze 
jeugd. De plannen voor 2020 liggen klaar: 
een nieuwe school in Mijdrecht, aan de slag 
met de speeltuinen, de eerste stappen voor 
zon- en windenergie, een andere manier 
van ons afval inzamelen, een vergroening-
subsidie voor groene (sedum) daken en ge-
vels en onze buitenverlichting stapsgewijs 
‘verled’.
Dit jaar een speciale kerstwens voor Tessa 
❤. Ik wens iedereen een heerlijk kerstfeest, 
een prachtig oud en nieuw, maar bovenal 
een ontzettend gezond en gelukkig 2020!

Lieve mensen,
Toen mij gevraagd werd door de redactie 
van de Nieuwe Meerbode om een stukje 
te schrijven voor de laatste krant van dit 
jaar, waarbij de mededeling werd gedaan 
om persoonlijk een tekst te schrijven en 
daarvoor niet de afdeling communicatie 
in te schakelen, kon ik wat gegrinnik niet 
onderdrukken. 
Hadden we die maar, dacht ik. Dus meteen 
maar een oproep aan de lezers om, zo zij 
zich daartoe geroepen voelen en natuur-
lijk enige affi  niteit hebben (zo pleegt men 
dat uit te drukken) met deze materie en 
met de beginselen van onze partij, zich 
te melden bij ons secretariaat. Tel.no. 06-
43860894 of, zoals dat tegenwoordig hoort 
via w.w.w.seniorenpartijdrv.nl. 
Zo, dat lijkt me alvast een mooi begin van 
dit stukje. En dit is meteen een sprongetje 
naar het volgende onderwerp. De digitale 
wereld. Er is niet aan te ontkomen. En dat 
is jammer, want persoonlijk heb ik daar met 
mijn 78jaar nogal wat moeite mee. Dat uren 
turen naar een schermpje, bril op, bril af, 
dichtbij en verder weg, het helpt allemaal 
niets om digitale stukken goed te kunnen 
lezen. 
U zult inmiddels vast begrepen hebben, dat 
ik dat gestuntel met het beeldscherm achter 
mij heb gelaten, Ik druk alles af op papier. En 
daarom weet ik ongeveer hoeveel pagina’s 
per jaar, wij als raadsleden voor onze kiezen 
krijgen. En dan moet je er al niet zoveel meer 
hebben, kiezen bedoel ik dan.
En om u ook een indruk te geven, heb ik 
bij deze tekst een foto gedaan, gemaakt 
door mijn kleindochter van 13 jaar, waar u 
kunt zien hoe groot de stapel paperassen 
is, waarmee ik te maken heb, omdat dat 
digitale niet in mij zit. En ik schat, dat dat 
nog maar de helft is van een jaarproductie.
Door de redactie werd overigens gevraagd 
om een “mooie”, door mij geïnterpreteerd 
als een “leuke” foto. Daarom ziet u mij la-
chend zitten tussen de paperassen, maar 
dan wel als een boer die kiespijn heeft. Dan 
is het in dit geval toch wel weer fi jn, dat ik 
er nog maar zo weinig heb, van die kiezen 
bedoel ik.
Ik heb 400 woorden gekregen van de redac-
tie, dus hoog tijd om te eindigen met goede 
wensen, want dat is per slot de bedoeling 
aan het eind van het jaar.
Ik wens de gemeente heel veel inlevings-
vermogen toe in de leefwereld van mensen 
waarin de digitale wereld bijna of helemaal 
afwezig is, alle inwoners van onze gemeente 
een gezond, gelukkig en voorspoedig 2020 
en natuurlijk De Seniorenpartij een enorme 
ledenaanwas door onze nieuw te benoe-
men communicatieadviseur. Weet u nog 
wel, u kunt zich hiervoor aanmelden.

Zo aan het eind van het jaar is het een goed 
gebruik om terug te kijken en de balans op 
te maken. Was het een goed jaar? Da’s een 
lastige vraag. Wat is goed? Zijn we gezond 
gebleven? 

Zijn we er op vooruit of achteruit gegaan? 
(en waar moet je dan eigenlijk op letten?)

Uithoorn heeft eigenlijk best wel een goed 
jaar achter de rug, we zijn duurzamer gewor-
den, meer Uithoornaars hebben een baan, 
we gaan over op gasloos, het dorpscentrum 
krijgt (eindelijk) vorm, er worden huizen bij 
gebouwd en de lasten lijken onder controle 
gebleven terwijl de schuldpositie langzaam 
maar zeker verbetert. 

Is het alleen maar lof? Neen, er waren ook 
missers: de ondermijning (criminaliteit) 
wordt lastiger, er waren zelfs schietpartijen 
en berovingen en er is ook nog steeds een 
tekort aan woningen, de wachttijden lopen 
op en de huizen zijn duur. Schiphol maakt 
nog steeds teveel herrie en stoot teveel 
rotzooi uit.

En als we vooruit kijken?  Dan zien we: groot-
se projecten (rotondes, nieuwe dorpskern, 
nieuwe wijken), kortom serieuze ambitie 
met een uitbreiding van het woningarse-

naal, maar Schiphol blijft ons plagen, met 
herrie en overlast. 
Dat moet verminderen, daar zijn we het alle-
maal over eens. Er wordt een begin gemaakt 
met de aanleg van de Amsteltram-lijn en 
Uithoorn wordt dan ook voortgestuwd in 
de vaart der volkeren.  De woningnood is 
echter ook in 2020 nog niet opgelost en 
CO², stikstof en Pfas blijft de economische 
groei vertragen.

Het CDA maakt zich daarom sterk voor U en 
zorgt voor een menselijke aanpak; in de sa-
menleving, in de dagelijkse contacten tus-
sen u en de overheid en het CDA zet zich in 
voor een behoud van het goede, we willen 
straks een land dat we door kunnen geven 
aan de volgende generatie(s) wij maken ons 
sterk voor u!

En u? Wat zijn uw goede voornemens? We 
willen het graag samen doen! Wij wensen u 
alvast hele fi jne feestdagen, een gezellig en 
onvergetelijk Kerstmis, een prettige jaarwis-
seling en een heel gelukkig nieuwjaar.





Happy New Year

Met de wensen van
Alberta Schuurs

WETHOUDER 
GEMEENTE DE RONDE VENEN

Met de wensen van
Ons Uithoorn

Met de wensen van
Ria Zijlstra 

WETHOUDER GEMEENTE UITHOORN

Met de wensen van
Bart Richter
VVD DE RONDE VENEN

Met de wensen van
MARCEL 

VAN HAREN
FRACTIEVOORZITTER 

VVD UITHOORN – DE KWAKEL

Met de wensen van
MAARTEN 

VAN DER GREFT
FRACTIEVOORZITTER 

RONDE VENEN BELANG

Meedoen
Het jaar 2019 is bijna ten einde. Als ik terug-
kijk zijn er zoveel onderwerpen en gebeur-
tenissen die ik nog even de revue zou willen 
laten passeren. Dat zou teveel zijn. Dus ik 
kies één thema: meedoen en dan vooral taal.
Toen ik jong was, wilde ik bibliothecaris wor-
den. Ik kon dan alle boeken lezen die er zijn. 
Daar is het niet van gekomen. Wel lees ik nog 
steeds heel graag, daar maak ik ook echt tijd 
voor. Dit jaar heb ik 21 boeken gelezen, van 
alles door elkaar. Ik vind het heerlijk.
Dat geldt niet voor iedereen. Er zijn veel 
mensen die moeite hebben met lezen. Afge-
zien van het missen van het plezier van het 
lezen van boeken, vinden ze het ook moei-
lijk om post te lezen of een baan te vinden. 
Dit geldt voor mensen die Nederlands als 2e 
taal leren als ze in ons land komen en voor 
mensen die hier zijn opgegroeid maar door 
diverse redenen niet goed kunnen lezen en 
schrijven. 

Het afgelopen jaar hebben we daar samen 
met anderen (ik noem de bibliotheek, het 
Gilde en Tympaan de Baat, maar er zijn 
meer) gewerkt om hier stappen in te zetten. 
Twee projecten wil ik hier noemen: 
•  De lessen Nederlands op de Werkvloer. 
Mensen op de werkvloer worden geholpen 
om de taal beter te begrijpen en te spreken, 
heel concreet en direct toepasbaar. 
•  Taallessen in de bibliotheek. Wekelijks 
worden er in de bibliotheek in Mijdrecht 
twee ochtenden taallessen gegeven door 
het ROC om een groep mensen weer ver-
der te helpen. Ook oefenen deze mensen 
de Nederlandse taal in de praktijk, begeleid 
door een vrijwilliger. Dit geeft kansen om 
mee te kunnen doen, niet altijd in betaald 
werk, soms als mantelzorger of vrijwilliger.

Taal alleen is niet alles. Soms zijn er ook 
andere belemmeringen om mee te kunnen 
doen. Boven de 55 jaar is het beduidend 
moeilijker om een betaalde baan te vinden. 
Er zijn heel veel redenen waarom dat moei-
lijk is. Daar wil ik nu niet bij stil staan, ik wil 
nu kijken naar kansen. Daarom organiseren 
we ‘in het voorjaar van 2020 een banen-
markt voor 55+ werkzoekenden. Dit geeft 
kansen, voor werkgevers die gemotiveerde 
mensen zoeken en voor werkzoekenden die 
banen zoeken.

Tot slot wens ik u, uw familie en vrienden 
hele fi jne Kerstdagen toe en een prachtig 
2020 in goede gezondheid!

Een beetje op elkaar letten
Onze wens is dat de inwoners van Uithoorn 
en De Kwakel een beetje op elkaar letten. 
Een  beroemde dichtregel van Jules Deelder 
luidt ‘De omgeving van de Mens is de mede-
mens’. Daar sluiten wij ons volledig bij aan.

De komende periode staat in het teken van 
Kerst en Oud en Nieuw. Juist in deze periode 
moeten we extra op elkaar letten en reke-
ning houden met elkaar. Laten we hopen 
op een fi jne jaarwisseling zonder vanda-
lisme en zonder overlast, bijvoorbeeld in 
het horeca-gebied van ons dorpscentrum. 
Want waar saamhorigheid en respect voor 
de ander de boventoon voert, is geen ruimte 
voor ergernis en ellende bij anderen.

Het komende jaar bestaat Uithoorn 200 jaar. 
Ook hier staan de geplende festiviteiten in 
het teken van saamhorigheid. Wij hopen dat 
dit zo door iedereen in Uithoorn en De Kwa-
kel wordt ervaren.

Zelf hebben we ook een feestje, want op 
1 december jl. bestond Ons Uithoorn 10 
jaar! Het motto van onze vereniging is: Uit-
hoorn is van ons allemaal. Dit betekent on-
der andere een goede verbinding tussen 
ons bestuur en de inwoners, ondernemers 
en verenigingen. Wij hebben afgelopen 10 
jaar geprobeerd daar ons steentje aan bij te 
dragen en zullen dat in de komende periode 
ook doen. Daarbij denken we onder andere 
aan participatie bij gemeentelijk beleid en 
een optimale dienstverlening.

Wij wensen iedereen fi jne kerst en een ge-
lukkig nieuwjaar.

Op de foto de fractie van Ons Uithoorn met 
(v.l.n.r.) Evert Prinssen, Brenda Elgersma en 
Benno van Dam

Vertrouwen en kansen 
De samenleving verandert. Dat heeft het 
altijd gedaan. Logisch, want er gebeurt 
van alles. Er vinden technische ontwik-
kelingen plaats, er ontstaan oorlogen, de 
aarde warmt op. Dat heeft zijn invloed op 
waar mensen wonen en hoe we met elkaar 
omgaan. Elke periode heeft goede en min-
der goede kanten. Elke keer staan we voor 
nieuwe uitdagingen en moeten we ons 
aanpassen aan de veranderde omstandig-
heden. Natuurlijk kunnen we ons verzetten 
tegen datgene wat nieuw is, wat anders 
is. Maar vasthouden aan het oude levert 
ons niet veel op. We kunnen de tijd niet 
terugdraaien. Als we alleen maar verlangen 
naar vroeger, levert dat teleurstelling op. 
Het schept afstand tussen mensen, wat het 
gevoel van ontevredenheid versterkt. Laten 
we kijken wat voor nieuwe mogelijkheden 
zich voordoen en welke kansen er liggen. 
Om een paar voorbeelden te noemen: een 
dagje zonder vlees brengt je in aanraking 
met heerlijke vegetarische recepten, met 
nieuwe smaken die je niet kende. Ontdek 
hoe mooi ons eigen land is en hoe fi jn het 
is om te fi etsen en te wandelen door de dui-
nen, het strand of de bossen. Maak kennis 
met de inwoners, die uit een heel ander land 
komen. Kom tot de ontdekking dat iedereen 
gewoon rustig wil leven en het beste voor 
heeft met zijn kinderen, familie, vrienden 
en buren. Probeer elkaar eerst te begrijpen 
en niet meteen te oordelen. En vraag elkaar 
naar gewoontes die je niet snapt. 
Ik wens iedereen toe om de kansen te pak-
ken die er liggen om nieuwe mensen te 
ontmoeten, om nieuwe dingen te ontdek-
ken, om eerst te kijken, te luisteren en te 
onderzoeken en niet te veel af te gaan op 
meningen die via de sociale media rond-
gaan. Heb vertrouwen in elkaar, sta open 
voor verandering en maak er samen iets 
moois van in Uithoorn en De Kwakel!

Het jaar 2020 is voor Nederland en hiermee 
ook voor De Ronde Venen een bijzonder jaar, 
vanwege het feit dat we 75 jaar vrijheid vie-
ren! En vrijheid is niet zo vanzelfsprekend 
als er soms wordt gedacht. Vrijheid is alleen 
mogelijk als we met respect omgaan met 
elkaar, we elkaar de ruimte geven om eigen 
meningen te hebben en om eigen keuzes 
te maken. 

Als VVD staan wij voor die vrijheid met zo 
min mogelijk regels die vanuit overheids-
wege opgedragen worden.  Natuurlijk mag 
de vrijheid van de een niet zorgen voor het 
(overmatig) hinderen van de ander. De regels 
die nodig zijn moeten gerespecteerd wor-
den en als mensen zich er niet aan houden 
worden gehandhaafd. Elkaar aanspreken op 
verantwoordelijkheid hoort hier natuurlijk 
ook bij. Het is goed om zo nu en dan stil te 
staan bij de vrijheid die we allemaal hebben, 
komend jaar met de viering van 75 jaar vrij-
heid in het bijzonder.   

Terugkijkend naar 2019 zijn er mooie resul-
taten behaald voor onze inwoners en onder-
nemers en gelukkig nog steeds tegen zo laag 
mogelijke woonlasten. Onderwerpen als 
zorg voor hen die het nodig hebben, open-
baar groen, mobiliteit en wegen, woning-
bouw, ondersteuning van ondernemers, 
veiligheid en handhaving hebben volop de 
aandacht. 

Er zijn ook aandachtpunten waar we in 2020 
verder mee aan de gang gaan. Dit zijn bij-
voorbeeld de energietransitie -met de bepa-
ling hoe we hier invulling aan geven en welke 
ruimte er wel of niet is voor zonnevelden 
en windmolens-, het bestemmingsplan Vin-
keveense plassen, de invoering van de om-
gevingswet, het afvalbeleid, ondersteuning 
ondernemerschap, grip op ontwikkelingen 
gemeenschappelijke regelingen en de im-
pact voor onze gemeente en de fi nanciële 
positie van onze gemeente. Onderwerpen 
die vragen om een gezonde afweging, prio-
ritering en eventuele fasering. Meepraten op 
deze onderwerpen kan altijd in de themabij-
eenkomsten en informatieronden zoals we 
die binnen de gemeente kennen. Graag zelfs!     

Zelf ben ik, net als de andere fractieleden, het 
hele jaar door zo veel mogelijk aanwezig bij 
activiteiten in alle dorpen om te horen wat er 
speelt. U kunt ons hier natuurlijk aanspreken! 
Als u ons hier niet treft en toch iets mee wilt 
geven, nodigen wij u graag uit ons te bellen, 
mailen, te appen of een afspraak te maken 
voor een kop koffi  e. We staan open voor alle 
inbreng!

Ook komend jaar zullen we ons vanuit een 
positieve grondhouding vol energie voor u 
inzetten! Voor 2020 wensen wij u alle vrijheid, 
veiligheid en een goede gezondheid toe. 

Groei of iets anders?
In onze gemeente is het goed wonen, de 
wegen en het groen liggen er netjes bij. 
Het openbaar vervoer is goed geregeld en 
met de Amsteltram die erbij komt in 2023 
lijkt het zo goed als klaar. Het dorpscen-
trum begin na jarenlange discussies en uit-
stel eindelijk vorm te krijgen. Tegelijk is de 
afgelopen jaren is het winkelcentrum Zijdel-
waard getransformeerd in een prachtig en 
modern winkelcentrum voor de dagelijkse 
boodschappen. 

Sportvoorzieningen zijn goed, al is er altijd 
nog wel een wens om meer binnensport 
faciliteiten beschikbaar te hebben binnen 
een redelijke afstand voor de inwoners van 
onze gemeente.

Geconcludeerd kan worden dat onze fy-
sieke leefomgeving weinig te wensen over 
laat, zeker in vergelijking met veel andere 
steden en dorpen op onze aarde. Tegelijker-
tijd ontstaat er een groot probleem op de 

Politiek gezien ligt er een enerverend jaar 
achter ons. Als grootste oppositiepartij met 
vier raadszetels blijven wij ons inzetten voor 
onze inwoners. Wij doen dit niet in ons eigen 

woningmarkt. Door de grote vraag en zeer 
beperkte mogelijkheden om nog woningen 
bij te bouwen, rijzen de huizenprijzen de 
pan uit en hebben starters op de woning-
markt het heel moeilijk. Een niet gemak-
kelijk op te lossen probleem. 

In mijn ogen beginnen we de grenzen van 
decennialange focus op economische groei 
te voelen. Meer, meer en nog eens meer, ie-
dereen zal begrijpen dat het op een bepaald 
moment op is. Verder groeien gaat dan ook 
betekenen dat we iets anders moeten inle-
veren om ruimte te maken voor die groei. En 
als mensen iets moeten inleveren komt er 
weerstand, komen er actiegroepen en gele 
hesjes en zien we lange fi les met proteste-
rende boeren en mensen uit de bouwsector. 
De focus op groei van Schiphol, leidt ook tot 
meer geluidsoverlast, en als gevolg daarvan 
meer protest. Op kleine schaal krijg je boze 
‘NIMBY-burgers’ die zeggen, ik wil die over-
last van meer verkeer, een verbouwende 
buurman, of wat dan ook, niet accepteren.

Eigenlijk zijn we in ons samenlevingsmodel 
volledig afhankelijk geworden van econo-
mische groei. Oneindig doorgroeien zonder 
dat dit ten koste gaat van iets of iemand 
anders is gewoonweg niet mogelijk. Zelf 
werk ik in de technologische industrie, door 
inzetten van slimme of duurzame technolo-
gie kunnen we de grenzen van onze groei 
wellicht nog wat verder oprekken. Maar hoe 
dan ook, er zullen grenzen blijven aan groei. 

Wat zou het mooi zijn als we onze afhanke-
lijkheid van economische groei zouden kun-
nen ombuigen naar een meer evenwichtig 
model. Hoe dat model eruit ziet weet ik ook 
nog niet, maar zoals ik het zie is het hoogste 
tijd dat we hierover gaan nadenken. Want 
uiteindelijk wordt niemand gelukkiger van 
meer, meer en nog eens meer. Een mooi on-
derwerp voor de feestdagen en mee aan de

belang. Geen persoonlijk belang, maar open 
en eerlijk. Altijd vol energie, met veel kennis 
en constructief. Wij bedrijven politiek op een 
begrijpelijk manier en inwoners weten ons 
dan ook volop te vinden. Het afgelopen jaar 
is onze partij fl ink gegroeid in leden! 
Hoe mooi zou het zijn!
•  Als er meer betaalbare woningen komen 
 voor jong en oud.
•  Als we nog meer voor onze ouderen 
 kunnen doen.
•  Als we iedereen de nodige zorg en 
 ondersteuning kunnen geven.
•  Als we kunnen zorgen voor een groene 
 gezonde leefomgeving.
•  Als we de woonlasten zo laag mogelijk 
 kunnen houden bij een fi nancieel solide 
 beleid.

In het nieuwe jaar gaan wij aan de slag met 
zaken die voor de inwoners belangrijk zijn. 
Ronde Venen Belang houdt van aanpakken. 
Zo hebben we het afgelopen jaar al heel 
wat voor elkaar gekregen. Jij mag het zeg-
gen werkt in de praktijk! Wil je meepraten 
en met ons in gesprek? Kom je ook langs 
op de nieuwjaarsmarkt van de gemeente? 
Daar is Ronde Venen Belang aanwezig om 
met inwoners in gesprek te gaan! Tot slot 
wens ik namens Ronde Venen Belang alle 
inwoners  een heel gelukkig, maar bovenal 
gezond 2020! Een jaar waarbij voor Ronde 
Venen Belang nog steeds geldt: jij mag het 
zeggen!





Happy New Year

Met de wensen van
Meindert Brunia

RAADSLID D66 DE RONDE VENEN

Met de wensen van
Pieter Kroon

FRACTIEVOORZITTER PVDA/
GROENLINKS DE RONDE VENEN

Met de wensen van
Rein Kroon

WETHOUDER DE RONDE VENEN

Met de wensen van
Ans Gierman

FRACTIEVOORZITTER DUS!

Terugblikkend op 2019 is het beeld voor 
mij hoofdzakelijk positief. Natuurlijk is er de 
domper van het overlijden van mijn schoon-
moeder in september. Ze werd maar liefst 98 
jaar en dan komt het niet onverwacht, maar 
toch blijft het triest. Tegelijkertijd eindigde 
daarmee ook een een lange periode van 
(mantel)zorg, voor mij en vooral voor mijn 
vrouw Wilma.

Maar tegenover die droefenis staan veel 
zonnige dingen. Het gaat goed met de ge-
zondheid van Wilma en mij. We beleven veel 
plezier aan onze kleinkinderen van drie-en-
een -half en anderhalf jaar, ook al is het op-
passen – elke vrijdag en zo nu en dan nog 
wat extra , zoals een bezoek aan Artis- best 
vermoeiend.

Wat betreft de lokale politiek -en dat is toch 
waarom ik dit stuk schrijf- ben ik redelijk 
tevreden. De samenwerking in de coalitie 
met CDA en VVD loopt naar tevredenheid. 
De verschillen van inzicht, die vanzelfspre-
kend zo af en toe opdoemen, worden steeds 
op een goede en respectvolle wijze onder-
ling besproken en opgelost. De uitwerking 
van het coalitieakkoord verloopt grosso 
modo goed; op alle beleidsterreinen wordt 
duidelijk voortgang geboekt. Ik hoop – en 
verwacht - dat de positieve tendens zich in 
2020 voortzet.

Een wens uitspreken voor het jaar 2020 vind 
ik lastig. Zo’n wens geldt dan immers met 
ingang van 1 januari 2020 en eindigt per 
31 december 2020. En dat laatste wil ik ei-
genlijk niet. Ik wil graag dat we onze goede 
wensen en goede voornemens niet beper-
ken tot 2020 maar dat ze ook daarna nog van 
kracht blijven. Pas dan  zullen ze namelijk ten 
goede kunnen komen aan de generaties na 
ons, onze kinderen en kleinkinderen, en al 
hun leeftijdgenoten. Oog hebben voor hun 
toekomst en hun toekomstige leefwereld is 
voor mij belangrijker dan ons ‘hier en nu’. Ik 
wens en hoop dan ook dat we, ieder voor 
zich maar ook allen gezamenlijk, er in slagen 
om keuzes maken die gericht zijn op de 
lange termijn. Dus geen dingen aanschaff en 
die we eigenlijk niet nodig hebben, geen 
verre reizen maken die eigenlijk niet no-
dig zijn, geen spullen weggooien die nog 
geschikt zijn voor hergebruik, en – vooral - 
geen dingen doen we later spijt van krijgen.
Dat valt natuurlijk lang niet altijd mee en 
daarom wens ik u in 2020 vooral veel wijs-
heid toe!

Een groen, gezond en bovenal gelukkig 
2020!
2019 was een jaar met politiek gezien een 
aantal mooie hoogtepunten. Ondanks dat 
we in de oppositie zitten, hebben we toch 
onze invloed kunnen uitoefenen. Zo stemde 
de gemeenteraad in met het opnemen van 
een verbod op het oplaten van ballonnen in 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
naar aanleiding van onze schriftelijke vragen.  
En werd onze motie aangenomen om de ge-
meente toegankelijker te maken voor men-
sen met een (lichamelijke) beperking. Ook 
komt er begin 2020 op ons initiatief een plan 
om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. 

Daarnaast start het college binnenkort met 
de uitvoering van onze motie om bij inwo-
ners fi etsknelpunten te inventariseren, zo-
dat deze de komende jaren kunnen worden 
aangepakt. Ook moeten er komend jaar weer 
veel nieuwe woningen gerealiseerd worden, 
waarbij PvdA/GroenLinks gepleit heeft om de 
ruimte zo effi  ciënt mogelijk te benutten met 
genoeg ruimte voor groen. Recent hebben we 
ons ingezet - en blijven we ons inzetten - voor 
het behoud van de laatste Wereldwinkel in 
onze gemeente. 

In 2020 zal de gemeente grote stappen zet-
ten op het gebied van de energietransitie. De 
gemeenteraad zal de randvoorwaarden gaan 
bepalen voor de opwek van zon- en wind-
energie. Later in het jaar zullen ook zoekge-
bieden worden bepaald. En er gebeurt meer. 
Er wordt dankzij onze motie beleid gemaakt 
voor een circulaire economie. Tevens komt er 
een grondstoff enplan om afval nog beter te 
scheiden en te hergebruiken. De jeugdhulp is 
een belangrijk onderwerp, waarbij we ons in-
zetten voor een goed plan. Waar wij als PvdA/
GroenLinks ook op inzetten, is de nieuwe 
kunst- en cultuurnota, wat ons betreft hét mo-
ment om daar meer in te investeren! In 2020 
zullen er ook besluiten genomen worden over 
de toekomst van Schiphol, waarbij het onze 
inzet is om de overlast van vliegtuigen zo veel 
mogelijk terug te dringen. De toekomst van 
de Vinkeveense Plassen zal bepaald worden 
door het nieuwe bestemmingsplan, waarbij 
wij in zullen zetten op behoud van de legak-
kers en voldoende ruimte voor natuur. Wij 
kijken in 2020 ook uit naar de voltooiing van 
het eerste burgerinitiatief in onze gemeente: 
Het Sporthuis Abcoude. 

We hebben weer een bijzonder jaar achter 
de rug en zullen ons komend jaar weer op 
onze eigen wijze, constructief kritisch en voor 
een betere gemeente, inzetten! Als u voor het 
nieuwe jaar het voornemen heeft om politiek 
actief te worden binnen uw gemeente én voor 
een lokale progressieve partij, dan bent u van 
harte welkom! Stuur hiervoor een mailtje naar 
info@pvdagroenlinks.com. 

De fractie van PvdA/GroenLinks wenst ieder-
een een groen, gezond en bovenal gelukkig 
2020!

Het jaar 2019 is voorbij gevlogen.
Het afgelopen jaar heb ik als portefeuille-
houder ingezet op het bouwen van zoveel 
mogelijk woningen. Afgelopen jaar zijn ver-
gunningen verstrekt op de ‘Gosewijn van 
Amstel’ en de ‘Bernhardlaan’ in Mijdrecht 
voor het bouwen van seniorenwoningen.
Daarnaast zijn er palen geslagen voor wo-
ningen op de ‘Futenlaan’ in Vinkeveen en in 
het ‘Land van Winkel’ in Abcoude. Woningen 
zijn opgeleverd in ‘Vinkeveld’ in Vinkeveen 
en ‘De Maricken’ in Wilnis. Daarnaast is het 
bestemmingsplan Buitengebied-West vast-
gesteld. In samenspraak met de raad is de 
ruimtelijke verkenning ‘Wonen’ uitgevoerd 
en wordt deze in 2020 vastgesteld door de 
gemeenteraad. Afgelopen jaar is de huis-
vestingsverordening aangepast om die 
zoveel mogelijk lokaal in te richten, zoals 
het maximaal toewijzen van woningen van 
eigen inwoners.
 
Voor economie is de doelstelling ‘MKB-
vriendelijkste gemeente in 2022’. Afgelopen 
jaar is ingezet op het verbeteren van de 
werkprocessen. Hierbij gaat het om vergun-
ningen en bouwaanvragen. Wekelijks wordt 
er een bedrijfsbezoek gebracht aan een lo-
kale ondernemer, met de accountmanager 
Bedrijven. Hierbij gaat het om het ophalen 
van informatie, wensen en uitdagingen. Een 
mooi resultaat is dat de winkeliers in decem-
ber hebben ingestemd met een nieuwe pe-
riode van de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ)  
voor het centrum van Mijdrecht.
 
‘Sporten is gezond en gezellig’. Vanuit deze 
invalshoek breng ik verenigingsbezoeken, 
om te kijken hoe de sportverenigingen er-
voor staan qua ledenaantallen, vacatures 
voor bestuursleden & vrijwilligersklussen en 
de sportaccommodatie. Dit jaar is gestart, 
om in 2020 te komen tot een ‘Lokaal Sport-
akkoord’. Kortom: Net zoals u, hebben wij 
als college het afgelopen jaar hard gewerkt.
 
Ik wens u fi jne feestdagen toe en geniet 
van uw familie, vrienden, en rust lekker uit! 
Voor 2020 wens ik u in ieder geval een heel 
gezond & voorspoedig nieuwjaar

We kijken terug op een jaar waarin mooie 
stappen zijn gezet in Uithoorn en De Kwakel. 
De Thamerkerk bleef toegankelijk voor een 
breed publiek, het plan voor het dorpscen-
trum in Uithoorn kwam rond en samen met 
de inwoners wordt het centrum van De Kwa-
kel vormgegeven.  In 2019 nam de overlast 
van Schiphol schrikbarend toe. Uithoorn 
zette zich, via landelijke en regionale lobby’s 
in om deze te beperken. We zien gelukkig, 
mede natuurlijk door een groeiend landelijk 
en Europees verzet, een kanteling ontstaan. 
Waren er begin 2019 nog groeiplannen, nu 
wordt in Europa al ingezet op alternatieven. 
Noodzakelijk want de veiligheid en gezond-
heid van onze inwoners moet voorop staan!
We zien dat Uithoorn op sociaal gebied 
steeds meer maatwerk biedt, door vanuit 
de vraag van inwoners te denken in plaats 
van de regels centraal te stellen. Inwoners 
voelen zich daarmee echt geholpen! Ook 
zijn er vele organisaties die activiteiten or-
ganiseren, waar mensen aan kunnen mee-
doen. De sociale samenhang in ons dorp 
wordt hiermee versterkt en dat vinden wij 
buitengewoon belangrijk. Dank aan alle 
vrijwilligers die hier een bijdrage aan le-
veren! Er werden in 2019 veel woningen 
bijgebouwd. Duurzame woningen met 
oog voor uitstraling. Maar voor jongeren 
en middeninkomens wordt nauwelijks ge-
bouwd. Wij vinden dat kwalijk en willen dat 
er gezocht wordt naar creatieve mogelijkhe-
den om voor deze doelgroepen woningen 
te bouwen.  Het milieu staat hoger op de 
politieke agenda. Ook in Uithoorn. Er zijn 
bijvoorbeeld steeds meer zonnepanelen en 
laadpalen. Bewoners zijn zich steeds bewus-
ter van de noodzaak om een eigen steentje 
bij te dragen. Dit juichen wij als groene partij 
natuurlijk van harte toe! Al met al is er in 
2019 veel gerealiseerd mede met inzet van 
veel betrokken inwoners en organisaties. 
Chapeau!! Toch hebben we een verlanglijst 
voor 2020. We willen meer aandacht voor 
het voorkomen van geldproblemen waar-
door minder mensen in de schuldsanering 
terecht komen. De economie is booming en 
we willen de kans op werk voor werkzoeken-
den vergroten door inzet van deeldiploma’s. 
Tevens willen we een oplossing voor het le-
rarentekort in Uithoorn, want onze kinderen 
hebben recht op kwalitatief goed onder-
wijs. Ook blijven we hameren op woningen 
voor jongeren en middeninkomens; hier 
moet een oplossing voor komen. Tevens 
willen we dat de laatste historische panden 
in de gemeente behouden blijven en blijven 
ons hier hard voor maken. Ook willen we in 
Uithoorn een versnelling in de aanpak van 
de milieuproblematiek door het stimuleren 
van meer hergebruik en het terugdringen 
van de afvalberg. Wij roepen iedereen op 
om hier een steentje aan bij te dragen!
Tot slot wens ik alle inwoners van Uithoorn 
en De Kwakel, namens DUS!, een heel ge-
zond, harmonieus en groen 2020!!

Nieuwe Meerbode
Wij wensen al onze lezers
    een gezond en fantastisch 
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 Zaterdag 29 december blijken er door de 
Protestantse gemeente De Morgenster in 
Vinkeveen 100.000 oliebollen te zijn ver-
kocht sinds men 15 jaar geleden met de ac-
tie is gestart. De opbrengst gaat naar goede 
doelen.

 Bij het Veenlanden College en de basisscho-
len in Vinkeveen zijn weer � etsverlichting-
schecks gehouden. Goede verlichting, zeker 
op een � ets, gedurende de donkere winter-
maanden is van levensbelang voor een vei-
lige deelname aan het verkeer.

 In het kader van de woonschepenverorde-
ning heeft politieke partij Ronde Venen Be-
lang wethouder Alberta Schuurs (Financiën) 
behoed voor een misklein aan het missen 
van 150.000 euro aan belastinggeld.

 Zes Utrechtse gemeenten, waaronder die 
van De Ronde Venen, kiezen voor duurzame 

 Het Bellopad, de voormalige spoorbaan, 
blijft wandelpad. De gemeente besluit wel 
tot een beperkte herinrichting. Het gaat 
daarbij om een ontwerp voor het gedeel-
te tussen de Rondweg en de N212 voor ge-
bruik door zowel wandelaars als � etsers.

 De gemeenteraad kiest voor een nieuwe 
veerpont in Nessersluis met elektrische aan-
drijving. De bedoeling is dat die in 2023 in 
gebruik wordt genomen.

 Het college van B&W heeft het startsein ge-
geven voor de ontwikkeling van de tweede 
fase van de nieuwe woonwijk De Maricken.

 In De Ronde Venen zijn vorig jaar 5.000 zon-
nepanelen op daken geplaatst. Dit jaar gaat 
men verder met het plaatsen van nog eens 
duizenden panelen.

 Inwoners Collectief DRV geeft podium aan 
inwonersinitiatieven, o.a. op het gebied van 

 Twee arken van een eigenaar die voor ver-
gaderdoeleinden zullen worden gebruikt, 
mogen geen ligplaats krijgen bij Zandeiland 
2 op de Vinkeveense Plassen alvorens daar-
voor vergunning is verleend. En dat valt nog 
te bezien gelet op het bestemmingsplan. De 
boten hebben als naam ‘ouwehoerenboten’ 
omdat ze destijds in Utrecht onderdak heb-
ben geboden aan prostituees in het ‘roze tip-
pelgebied’ nabij de Vecht in Utrecht.

 De politieke partij Ronde Venen Belang be-
staat 30 jaar en viert dit met een speciale 
feestavond in Ann’s Place (Broedplaats) te 
Vinkeveen.

 Wethouder Marja Becker (Seniorenpartij) is 
ontstemd over het bericht dat het St. Antoni-
us Ziekenhuis media volgend jaar stopt met 
de OK-dagbehandelingen in Woerden (v.m. 
Hofpoort) en dit verplaatst naar Utrecht en 
Nieuwegein. Zij vreest voor een verdere ver-

afvalinzameling van SUEZ, een specialist in 
afval- en grondsto� enmanagement.

 PAUW bedrijven heeft de� nitief haar deu-
ren gesloten. Maar hoe het nu verder gaat 
is voor menigeen onduidelijk. Wethouder 
Alberta Schuurs blijft opvallend stil en ook 
haar collega Kiki Hagen, voor de begeleiding 
van mensen, geeft voorlopig niet thuis.

 Tijdens de nieuwjaarsreceptie in dorpshuis 
De Willisstee stelde burgemeester Maarten 
Divendal de toekomstige kinder- en locokin-
derburgemeester aan de aanwezigen voor. 
Dat zijn Dorinthe van der Kraats uit Wilnis en 
Fabriz Kalse uit Baambrugge. Ze worden tij-
dens de eerste raadsvergadering van deze 
maand geïnstalleerd.

 In dorpshuis De Boei te Vinkeveen vindt 
weer de jaarlijkse cursusmarkt plaats met 
een even groot als mooi aanbod aan cursus-
sen, lezingen, voordrachten en leerzame les-
vormen in de breedste zin van onderwerpen 
waarvoor belangstellenden zich kunnen in-
schrijven. In een bijlage laten talloze scholen 
in de regio zich van hun beste kant zien.

 Vanaf 1 januari heeft de gemeenteraad be-
sloten anders te gaan vergaderen. Doel is 
om de vergaderingen overzichtelijker en 
daarmee publieksvriendelijker en doelma-
tiger te laten verlopen. De vier commissie-
vergaderingen worden samengevoegd tot 
twee. Inspreken door burgers kan via een in-
formatieronde.

 GS geven keuze aan PS voor de toekomst-
bestendige N201. Dat houdt in een betere 

woondromen voor senioren die speciale 
wooncomplexen voor senioren wel zien zit-
ten in De Ronde Venen.

 De gemeenten rond Schiphol zijn eensge-
zind over Schiphol: geen groei tot 2023. Als 
er afspraken worden gemaakt is het ‘eerst 
zien en dan pas geloven’.

 Het in Mijdrecht aanbouw zijnde zorgcen-
trum van de Zonnehuisgroep Amstelland 
krijgt de nieuwe naam Zonnehuis Majella. 
Zo genoemd naar het bestaande Gerardus 
Majella.

 Het tweerichtingsverkeer over de Prinses Ire-
nebrug en de doorgang door het Uithoorn-
se dorpscentrum voor alle verkeer blijft be-
staan. Het wegtracé wordt echter ‘ingebed’ 
in een groene verkeersstructuur met een 30 
km zone. Aldus blijkt uit een door het colle-
ge van B&W georganiseerde presentatie van 

schraling van het zorgaanbod in de regio.
 Het college van B&W heeft na controle van 

het budget de� nitief groen licht gegeven 
voor de bouw van het Sporthuis Abcoude.

 De gemeente stelt voor de co� eeshop Es-
presso op de stationslocatie bij het voorma-
lige oude spoorhuis in Mijdrecht te verplaat-
sen naar het parkeerterrein achter Van Wal-
raven ter hoogte van het Werkcentrum en 
de voetbalkooi.

 Christenunie/SGP wil actie van het colle-
ge over de grondtransporten die met zwa-
re transportwagens dagelijks via de Pastoor 
Kannelaan richting Padmosweg rijden om 
de (vervuilde?) grond in het land langs de 
Heinoomsvaart te lossen. Er blijkt nauwelijks 
te worden gehandhaafd op het afgesproken 
totale volume aan grond die mag worden 
aangevoerd en de kwaliteit ervan.

 Staatssecretaris Mona Keijzer brengt een 

doorstroming zonder verbreding en zon-
der aanpassing van de maximale snelheid 
van 80 km/uur. Knelpunten moeten worden 
aangepakt. Het voorstel wordt door de Com-
missie Mobiliteit eind deze maand bespro-
ken waarna PS het in februari tijdens haar 
vergadering zal behandelen.

 Het college stelt de gemeenteraad voor een 
nieuwe veerpont te laten bouwen die de 
huidige verouderde gaat vervangen in de 
verbinding bij Nessersluis aan de Amstel.

 De inventarisatie voor de mogelijkheden 
van de ontsluiting van de nieuwe woonwijk 
De Maricken is nog altijd gaande. Het colle-
ge wil beslagen ten ijs komen in haar voor-
stel en besluit aan de raad.

 Bewoners aan de Pastoor Kannelaan wil-
len dat de zware grondtransporten over die 
weg moeten stoppen. De weg wordt aan 

werkbezoek aan De Ronde Venen en be-
zoekt een aantal (familie)bedrijven.

 De gemeente heeft een proef genomen met 
het gebruik van de voet- en � etspaden in 
het centrum van Mijdrecht voor gezamenlijk 
gebruik om de zien of aanpassing nodig is. 
Fietsers die te gast zijn op de voetpaden ver-
oorzaken soms bijna ongelukken met voet-
gangers. Dit geeft aanleiding de � etssituatie 
in het centrum van Mijdrecht aan te passen 
met herinrichting en bebording.

 De herinrichting van het natuurgebied Dem-
merik in Vinkeveen is voltooid. Het gebied is 
uitgebreid en opnieuw ingericht om het een 
paradijs te maken voor weide- en waadvo-
gels.

 Er is een eerste ‘pilot’ uitgevoerd met slim-
me verkeerslichten in de regio Utrecht (vnl. 
N201) i.s.m. speciale boordapparatuur in de 
vrachtwagens van Brouwer Transport & Lo-

deze plannen tijdens de commissievergade-
ring wonen en werken in Uithoorn.

 Tweehonderd ondernemers en beroepsoe-
fenaren plus ruim achthonderd Vmbo-leer-
lingen van de Scholengemeenschap Tha-
men, De Praktijkschool Uithoorn en het 
Veenlanden College maken hun entree op 
het Beroepenfeest. Daar ervaren de leerlin-
gen welke legio mogelijkheden er zijn om 
voor een beroep te kiezen waar veel behoef-
te aan is in de samenleving en waarmee zij 
een goede boterham kunnen verdienen.

 De ontwikkeling van de historische stati-
onslocatie in Mijdrecht in de vorm van een 
nieuwe woonwijk is door de gemeente ge-
gund aan de ontwikkelaars Menhir Vast-
goed en BPD Ontwikkeling. Het plan ‘Spoor-
park Mijdrecht’ biedt een duurzaam toe-
komstperspectief en bestaat uit 71 wonin-

gort gereden en de geplande vernieuwing 
van het wegdek heeft daardoor weinig zin.

 De gemeente gaat extra geld uittrekken 
voor de bouw van het sporthuis Abcoude. 
De bouwkosten blijken te stijgen van 8,5 
naar meer dan 10 miljoen euro.

 Er is door de gemeente een handhavings-
traject ingezet om het rijksmonument (kop-
romp boerderij) aan de Industrieweg 30 te 
redden.

 Natuurmonumenten heeft alle paardenkas-
tanjebomen langs de walgang bij Fort Ab-
coude om veiligheidsredenen moeten rooi-
en.

 Het Janskerkhof en het Kerkplein bij de Jans-
kerk ondergaan de komende tijd een rigou-
reuze verbouwing.

 Ook Vinkeveen krijgt ene gezondheidscen-
trum. Achter de Jozefschool aan de Tuin-
derslaan wordt binnenkort gestart met de 
(nieuw)bouw. Eind 2019 wordt het nieuwe 
gezondheidscentrum in gebruik genomen.

 De toegankelijkheid en het aanbod van het 
Veenweidebad worden verbeterd.

 CDA en D66 van De Ronde Venen willen het 
geitenveldje aan de Prins Bernhardlaan be-
houden.

 Een meerderheid van de raad is akkoord ge-
gaan met de verhoging van de bouwkosten 
voor het sportgebouw en het zwembad in 
Abcoude.

 De Pastoor Kannelaan in Wilnis krijgt na ja-
ren oplappen eindelijk een grote opknap-
beurt.

gen, waarvan 35 sociale huurwoningen en 
36 koopwoningen in verschillende prijsklas-
sen. Naar verwachting worden de eerste wo-
ningen in 2021 opgeleverd.

 Provinciale Staten hebben besloten de N201 
rigoureus aan te pakken tussen Amstelhoek 
en Vreeland. Het voornemen is een groot 
aantal knelpunten op te lossen om � levor-
ming en opstoppingen tegen te gaan en al-
dus de doorstroming te bevorderen.

 Het college van B& W heeft een plan gelan-
ceerd om in de Gosewijn van Aemstelstraat 
in Mijdrecht een complex van 24 gelijkvloer-
se sociale huurappartementen te laten bou-
wen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
vanwege zienswijzen aangepast. Nadat het 
de� nitief is kan met de bouw worden be-
gonnen.

gistiek uit Mijdrecht.
 Binnen twee dagen zijn zestig bomen in de 

berm van de Pastoor Kannelaan verwijderd. 
De bomen moeten het veld ruimen omdat 
de weg in zijn geheel wordt gereconstru-
eerd en heringericht.

 Er worden vrijwilligers gezocht bij de aanleg 
van een bloemenweide achter de nieuwe 
woonwijk Vinkeveld in Vinkeveen.

 Er is grote belangstelling voor de verkoop 
van woningen in fase IV van de Wilnisse 
woonwijk in aanbouw De Maricken.

 In De Ronde Venen hebben meer dan 100 
vrijwilligers deelgenomen aan de Landelij-
ke Opschoondag voor het verwijderen van 
zwerfafval op land en in het water., Doel: het 
verkrijgen van een schone gemeente. De re-
sultaten waren zodanig goed dat overwo-
gen wordt aan het einde van dit jaar weer 
een dergelijke actie te organiseren.
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 In de twee buurtbussen in de regio (lijn 526) 
kan vanaf 1 april alleen nog maar met een 
pinbetaling een kaartje worden gekocht. 
Aan boord van de bussen bevindt zich een 
pinapparaat.

 De Strooppot in De Hoef viert zijn 20 jarig 
bestaan en trakteert zijn klanten de eerste 
drie weken van april gratis pannenkoeken 
aan te bieden. Bekend als de ‘Winterse Weg-
geefweken’.

 Bij een schietincident in de Landsheren-
straat te Mijdrecht is een 45-jarige vrouw 
omgekomen. Het voorval is waarschijnlijk 
het gevolg van problemen in de relationele 
sfeer. De verdachte werd later op de Amstel-
kade levenloos aangetro� en door vermoe-

 De Canadese ambassadeur Sabine Nolke en 
burgemeester Maarten Divendal onthullen 
het naambord voor een wandelpad van Wil-
nis naar Vinkeveen met daarop de naam van 
Robert Moulton. Een van de Canadese be-
manningsleden van de in 1943 in een wei-
land te Wilnis neergestorte Vickers-Welling-
ton.

 Het voormalige schoolgebouw in Waver-
veen, de Poldertrots, is door de gemeente 
verkocht. Aan de � rma Van Schie. Die wil er 
onder andere starterswoningen voor Waver-
veense jongeren gaan bouwen.

 Op 4 en 5 mei zijn er herdenkingsbijeen-
komsten – en 5 mei vieringen - in de ver-
schillende woonkernen van De Ronde Ve-
nen. De Dodenherdenking in Wilnis is om-
lijst met een Canadees tintje.

 De gemeente De Ronde Venen heeft ene 
nieuw gemeentehuis nodig. Het huidige 
gebouw voldoet niet meer aan de huidi-
ge en toekomstige eisen. Er is bovendien 
te weinig ruimte voor het groeiend aantal 
medewerk(st)ers. De vraag is of het nieuw-
bouw wordt elders of renovatie en uitbrei-
ding.

 ChristenUnie/SCP heeft een motie inge-
diend voor nieuw beleid over het verlenen 
van vergunningen voor zogeheten aanleg-
werken waartoe ook grondtransporten be-
horen zoals die al langer dan een jaar over 
de Pastoor Kannelaan in Wilnis plaatsvinden.

 Er wordt onderzoek gedaan naar een vei-
liger oversteekplaats voor � etsers en voet-
gangers aan de Rondweg bij het busstati-
on en op de industrieweg ter hoogte van de 
Nutslaan (Stationslocatie)

 Omwonenden van de voormalige OBS De 

delijk zelfdoding.
 In het centrum van Mijdrecht is een tiental 

bijzondere stoeptegels in het straatwerk ge-
legd met daarop foto’s van historische pan-
den en ene kortte beschrijving. Wethouder 
Marja Becker (Cultuur) onthulde de laatste 
stoeptegel.

 Bij de bushalte aan de Rondweg is een nieu-
we � etsstalling geplaatst met ruimte voor 
heel veel � etsen. Het rommelige aanzien 
doordat veel mensen hun � ets maar overal 
lukraak neerzette is daarmee uit de wereld 
en ziet het er (weer) keurig uit.

 Het bouwteam van het Sporthuis Abcoude 
heeft alle benodigde handtekeningen gezet 

 Burgemeester Maarten Divendal ontvangt 
10 inwoners van De Ronde Venen die een 
Koninklijke Onderscheiding hebben gekre-
gen. Zeven van hen zijn benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau, drie tot Ridder.

 Bewoners van de nieuwbouwwijk De Ma-
ricken zijn ontstemd over de verdere aan-
leg en afwerking van de infrastructuur. Fiets 
en wandelbruggen zijn nog niet toeganke-
lijk wat eind 2018 al had moeten zijn gere-
aliseerd. Verder is de Marickenlaan aan een 
kant afgesloten en de andere helft als een 
eenrichtingsweg ingericht. Alles moet omrij-
den via de Klompenmaker, maar vaak wordt 
ook tegen de rijrichting ingereden.

 In het voormalige pand van Blokker in win-
kelkcentrum Zuiderwaard is door Yvonne 

Trekvogel zijn tegen het plan van de ge-
meente om in het leegstaande gebouw on-
der andere de Voedselbank en de Financiële 
winkel van Tympaan De Baat onder te bren-
gen. Volgens hen gaat het hier om een ‘an-
der soort mensen’ die deze instanties bezoe-
ken en die horen niet thuis in de woonwijk… 
Verder zijn zij niet blij met de bevoorrading 
die geregeld zal plaatsvinden binnen het 
‘stukje natuur’ rond het complex. Het geeft 
bovendien te veel overlast.

 Er wordt nog onderzoek gedaan naar de ge-
luidsoverlast door het verkeer op de Rond-
weg en het schakelstation op de plaats waar 
woningbouw achter de stationslocatie in 
Mijdrecht is gepland. Ook de bewoners van 
de Nutslaan geven ongezouten hun mening 
over de voorgesteld nieuwbouw.

 Fractievoorzitter René Bultema van Ronde 
Venen Belang gaat voor ‘crowdfunding’ om 
zijn watersportbedrijf Proosdij verder te ont-
wikkelen. Reden is dat de meeste banken 
geen medewerking willen verlenen aan uit-
breidingplannen van recreatieve bedrijven. 

 Bouwplannen van het seniorencomplex aan 
de Prins Bernhardlaan stuit bij omwonenden 
op bezwaren vanwege de privacy.

 Een kort maar hevig noodweer teistert De 
Ronde Venen met als gevolg veel materiele 
schade in voornamelijk de woonkernen Wil-
nis, Mijdrecht en Vinkeveen.

 Het kunstwerk ‘Stieren’ op de muur van het 
oude elektriciteitsstation aan het eind van 
de Groenlandse kade blijft behouden. Het 

Jordan van Major Apotheken een nieuw Me-
disch centrum geopend. Eerder deed zij dat 
met een Medisch centrum in Wilnis. Jordan 
is eigenaar van de vestigingen.

 Timmerfabriek Rekri uit Mijdrecht viert zijn 
55-jarig bestaan. Het bedrijf is een begrip in 
De Ronde Venen om zijn service en vakman-
schap. Rekri is een speciaal bedrijf in houten 
kozijnen, ramen en deuren.

 PvdA/Groenlinks in De Ronde Venen wil dat 
er meer en groenere woningen in De Ron-
de Venen worden gebouwd. In de nieuwe 
woonwijk De Maricken wil men een hoge-
re bebouwingsdichtheid om hert aantal ge-
plande woningen te vergroten.

 Inwoners van de gemeente konden een 
naam kiezen voor de drie algemene begraaf-
plaatsen die de gemeente telt. Uit de inzen-

verouderde station wordt gesloopt, maar 
het kunstwerk van 10x3 meter uit 1959 van 
Adriaan van der Weijden op de wand blijft 
behouden.

 Het symbool van het gemeentewapen ver-
huist binnen afzienbare tijd vanuit het plant-
soentje bij de Raadhuislaan naar een nieuwe 
locatie op het dan gereconstrueerde klerk-
plein bij de Janskerk.

 De nieuwe organisatie ‘Doen! Hart voor ou-
deren’ vervangt de activiteiten van het Rode 
Kruis in De Ronde Venen.

 Er is veel gedoe rond het conceptontwerp 
van de gemeente voor de herinrichting van 
de Oude Spoorbaan tussen de Rondweg en 
de N212. Tijdens een informatieve inloop-
avond zijn voor- en tegenstanders van het 
ontwerp fors met elkaar in discussie gegaan. 
Tegenstanders willen geen � etspad naast 
het wandelpad, maar alleen natuur waar 

22 30 december 2019

onder de bouwovereenkomsten voor de re-
alisatie van het Sporthuis Abcoude. Het stre-
ven is om direct na de bouwvakvakantie de-
ze zomer de eerste paal in de grond te slaan.

 Na bijna tien jaar overleg en planning is 
Mijdrecht een nieuwe supermarkt rijker, na-
melijk die van Hoogvliet, op de plaats van 
het vroegere Molenhof aan de Kerkvaart.

 Woningcorporatie GroenWest en Bébouw 
Midreth ondertekenen een convenant voor 
de bouw van 16 sociale huurappartementen 
aan de Futenlaan in Vinkeveen. Het zijn le-
vensloopbestendige woningen die een wel-
kome aanvulling zijn op het woningbestand.

 De woonbijlage in de krant biedt weer veel 
nieuws, tips en wetenswaardigheden om 

dingen is voor Wilnis gekozen Vrederust Al-
gemene Begraafplaats, voor Abcoude is het 
’t Geinho�  Algemene Begraafplaats en voor 
Baambrugge Rustho�  Algemene Begraaf-
plaats.

 De vraag rijst in hoeverre er nog ene Ka-
dernota moet worden opgesteld in plaats 
van meteen een begroting en jaarrekening. 
Scheelt tijd en veel werk voor ambtenaren.

 CU-SGP in De Ronde Venen wil de winst uit 
de woningbouwprojecten gebruiken om 
meer betaalbare woningen te realiseren.

 Na 62 jaar is de gymnastiekvereniging Ata-
lante in Vinkeveen opgeheven.

 De opzet van een huisartsenpost (HAP) in De 
Ronde Venen zit er niet in. Er is er al een in 
het St. Antonius ziekenhuis in Leidsche Rijn.

honden vrij kunnen loslopen (en poepen).
 De 27e editie van het Straattheater festival in 

Mijdrecht was weer een groot succes.
 Het Dick de Groot Cruij�  Court bij SV Ar-

gon aan de Hoofdweg is opgeknapt., Het is 
voor jeugdige voetbaltalenten weer prettig 
voetballen op de nieuwe kunstgrasmat met 
nieuwe doelen.

 De gemeente organiseert diverse inloop- en 
informatiebijeenkomsten waarbij inwoners 
hun stem kunnen laten horen over velden 
met zonnepanelen en windmolens. 

 Opgericht is stichting Wilnis Doet met als 
doel Wilnis Dorp weer gezellig en mooi te 
maken door activiteiten te organiseren ten-
einde de leefbaarheid in het dorp te hand-
haven en te vergroten. Bewoners kunnen 
donateur worden maar ook hun ideeën in-
brengen.

prettig en duurzaam te wonen.
 De gemeente is van mening dat er eerst af-

doende maatregelen tegen geluidsoverlast 
van het vliegverkeer van/naar Schiphol ge-
nomen moet worden alvorens er sprake kan 
zijn van verdere groei.

 Het CDA in De Ronde Venen wil bewoners 
gaan belonen door hen minder te laten be-
talen voor afvoeren van restafval als zij nog 
beter scheiden en daardoor een kleinere 
restafvalcontainer nodig hebben.

 In de Kadernota 2020 stelt het college van 
B&W voor meer te gaan investeren in o.a. 
groen, de openbare ruimte, speelvoorzie-
ningen, zitbanken en veiligheid.
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 De voormalige basisschool De Trekvogel 
krijgt een nieuwe bestemming. In het pand 
zullen de eerstkomende vijf jaar worden ge-
huisvest de Voedselbank, de Leerschool, In-
loophuis ’t Anker, Tympaan de Baat en Ate-
lier De Ronde Venen.

 Voormalig wethouder in De Ronde Venen 
David Moolenburgh wordt met ingang van 
september burgemeester van Zandvoort.

 De Rondeveense gemeenteraad heeft het 
bestemmingsplan Stationslocatie vastge-
steld. Daardoor is er een stapje verder gezet 
naar woningbouw op die locatie.

 De gemeente lanceert een campagne voor 
de toekomst van het bedrijventerrein Mijd-
recht. Een en ander in het kader van de nieu-
we Omgevingswet die op 1 januari 20121 
in werking treedt. Dan mag de gemeente 

 De maximum snelheid op; de A2 tussen 
Maarssen en Holendrecht is weer in het ge-
ding. Verkeersminister Cora van Nieuwen-
huizen wil nu dat er ook overdag 130 km/u 
mag worden gereden. Dat mag van 19.00 
uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s morgens al wel. 
De gemeenten De Ronde Venen en Stichtse 
Vecht gaan hiertegen in bezwaar met het 
oog op de stikstof uitspraak van de Raad van 
State waardoor zij wellicht kans maken het 
bezwaar toegewezen te krijgen.

 De zware grondtransporten die normaal 
over de Pastoor Kannelaan plaatsvinden zijn 
verplaatst naar de Padmosweg in verband 
met de reconstructie van de Pastoor Kannel-
aan die 3 maanden zal duren.

 Vanwege de stikstofuitspraak (PAS) mag er 
overdag vooralsnog geen 130 km/u wor-
den gereden op de A2 wat minsater Cora 
van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wel zou 
willen. Dit toch groot genoegen van de ge-
meenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht.

 Actiegroepen zijn samengekomen op de 
oude spoorbaan om te pleiten voor het 
behoud van de natuur daar met enkel een 
wandelpad en geen � etspad.

 In Mijdrecht heeft zich een nieuwe beroeps-
opleider gevestigd in het voormalige ABN/
AMRO pand op e hoek van de Dorpsstraat 
en de Prinses Beatrixlaan. Het is de SeT Aca-
demie dat staat voor Steun en Toeverlaat, 
gerelateerd aan de gelijknamige Thuiszorg-
organisatie van oprichtster Marie José van 
Hussen. Gericht op 40-pliussers die graag 
om– of bijgeschoold willen worden voor 

door minder wettelijke normen zelf een aan-
tal zaken bepalen voor de invulling van haar 
grondgebied.

 Via crowdfunding haalt Watersportcen-
trum Proosdij in Vinkeveen binnen 7 uur 
€2.500.000,- op bij mensen.

 In De Nieuwe Meerbode van deze maand is 
weer een mooie en interessante bijlage van 
de Tour de France opgenomen.

 Er wordt groot onderhoud gepleegd aan de 
vijftig kunstwerken die De Ronde Venen rijk 
is.

 De Ronde Venen krijgt een kinderraad. Dat 
bestaat uit een lesprogramma voor kinderen 
uit groep 7 over democratie en politiek. On-
derdeel van de lessen is dat de kinderen zelf 
een voorstel maken en verdedigen in de kin-
derraad.

 De provincie Utrecht presenteert tijdens 
twee bijeenkomsten in motel Mijdrecht Ma-
rickenland een aantal varianten om de door-
stroming op de N201 te verbeteren. Daaron-
der de bocht bij Ho� and-Liefkenshoek en de 
kruising bij de N212. Maar ook de mogelijk-
heid van een tunnelbak bij Vinkeveen, een 
aquaduct bij de Demmerikse brug, etc.

 De actiegroep die tegen de aanleg is van 
een � etspad op de Oude Spoorbaan, heeft 
duizend handtekeningen van medestanders 
verzameld.

 Wethouder Kiki Hagen heeft een samenwer-
kingsovereenkomst getekend met IVN Na-
tuureducatie voor de aanleg van drie Tiny 
Forests in de gemeente.

 De criminaliteit in De Ronde Venen is in de 
eerste helft van dit jaar licht gedaald ten op-
zichte van dezelfde periode vorig jaar. Met 
name het aantal woninginbraken en autok-
raken nam af.

 Zonnehuis Majella in Mijdrecht is opgele-
verd. Het houdt open huis voor omwonen-
den, relaties en andere belangstellenden. 
Medio september verhuizen de bewoners 
van Gerardus Majella aan Bozenhoven naar 
dit nieuwe zorgcentrum. 

 Buurtbus De Hoef viert zijn 40-jarig bestaan 
en bewijst nog dagelijks zijn bestaansrecht. 
Grondlegger van de vrijwilligersorganisa-
tie van het Hoefse Openbaar vervoer is Piet 
Slingerland.

praktisch onderwijs in de (thuis)zorg.
 Op feestelijke wijze is de eerste paal gesla-

gen voor het sporthuis met zwembad in Ab-
coude.

 Er zijn in de woonkernen diverse watertap-
punten geplaatst en in gebruik genomen 
waarvan iedereen gratis gebruik kan maken 
om zijn of haar dorst te lessen.

 Raadslid Maarten van der Greft van Ronde 
Venen Belang volgt René Bultena op als frac-
tievoorzitter. Bultena heeft vanwege toene-
mende werkzaamheden onvoldoende tijd 
om het fractievoorzitterschap te continue-
ren.

 De Historische Vereniging De Proosdijlan-
den viert zijn 35-jarig bestaan en geeft daar-
toe een extra dik nummer van de Proosdij-
koerier uit.

 De twee woontorens aan de Mijdrecht-
se Dwarsweg zijn onderdeel van discussie. 
Wordt voldaan aan de normen van geluid-
hinder en uitstoot van � jnstof en CO2? Er 
ontstaat hierover veel commotie in politieke 
kringen maar ook binnen de lokale samenle-
ving. De oostelijke woontoren staat op nog 
geen 15 meter van de Mijdrechtse Dwars-
weg waar 24/7 veel auto- en vrachtverkeer 
overheen rijdt.

 Burgemeester Pieter Heiligers van Uithoorn 
bracht een werkbezoek aan De Ronde Venen 
waar hij per � ets werd ‘rondgeleid’ door zijn 
collega burgemeester Maarten Divendal.

 Uit onvrede over de volgens een woordvoer-
der slechte samenwerking met de andere 

 De reconstructie van de Pastoor Kannelaan 
in Wilnis gaat zeker vier maanden duren. Ge-
durende die tijd wordt de weg overdag voor 
alle verkeer afgesloten. Pas na 16.00 uur kun-
nen degenen die dat willen over de ‘puinfun-
dering’ naar hun bestemming in de woon-
wijk rijden.

 De gemeente De Ronde Venen groeit de ko-
mende twintig jaar zeker met 2.800 huishou-
dens. De vraag naar gelijkvloerse huurwo-
ningen neemt de komende jaren toe.

 De nieuw aangelegde rotonde op de krui-
sing van de Mijdrechtse Dwarsweg en de 
Marickenlaan in de nieuwe woonwijk de Ma-
ricken, is gereed. Bewoners kunnen nu met 
vervoermiddelen gemakkelijker en veilig 
hun woonwijk in- en uitrijden.

 Het voormalig gebouw Weidesticht aan de 

 Het traditionele Wilnis Festival is weer een 
geweldig succes, ondanks het feit dat de ker-
misexploitant het liet afweten. Hoogtepun-
ten waren de Klompenrace en de Wilnisse 
Dorpsloop die liefst 300 inschrijvers telde. 

 Het college van B&W legt aangepaste be-
bouwingscriteria voor aan de gemeenteraad 
wat er straks wel of niet gebouwd mag wor-
den in het plassengebied in Vinkeveen en 
met name op de legakkers!

 Het besluit over de herinrichting van de ou-
de spoorbaan in Wilnis met o.a. een wandel- 
en � etspad is uitgesteld. De � nanciële on-
derbouwing laat nog even op zich wachten, 
evenals de mogelijkheid of de provincie kan 
bijdragen met een subsidie.

coalitiepartijen, stapt de Seniorenpartij uit 
de coalitie. Marja Borst-Becker levert daarbij 
haar wedhouderschap in.

 Het voormalige gebouw waarin ooit de ba-
sisschool De Trekvogel was gehuisvest, 
heeft een maatschappelijke bestemming 
gekregen waarin vier nieuwe gebruikers zijn 
ondergebracht, t.w. de Leerwerkplaats De 
Ronde Venen, Inloophuis ’t Anker, de Voed-
selbank en Kunstenaarsvereniging De Krom-
me Mijdrecht. Het is deze maand feestelijk 
geopend.

 In de N212 wordt de Geerbrug gerenoveerd 
en legt de provincie er een rotonde aan.

 Volgens de bewoners rond de landtong He-
renweg 112 wordt er maar aangebouwd 
met 9 dure landhuizen op die locatie waarbij 
tal van regels worden overtreden en afspra-
ken met de gemeente niet worden nageko-
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Croonstadtlaan in Mijdrecht is duurzaam ge-
transformeerd tot een wooncomplex met 
acht appartementen en aan de kopers op-
geleverd.

 Na 108 jaar bestaan te hebben sluit schil-
dersbedrijf Van Harberden noodgedwon-
gen zijn deuren vanwege concurrentie van 
bouwmarkten en internet aanbiedingen.

 Er is een uitspraak van de Raad van State 
over de bezwaarschriften aangaande het in 
2016 genomen Verkeersbesluit door de ge-
meente Uithoorn om het rijden van met na-
me landbouwverkeer via de Prinses Irene-
brug door de dorpskern te verbieden. De ge-
meente is hierbij in het gelijk gesteld. Binnen 
afzienbare tijd mogen geen landbouwvoer-
tuigen meer over de Prinses Irenebrug vice/
versa rijden. Dat dient om te rijden via de 
Ringdijk 2e Bedijking, De Hoef, Nieuwveen 
en De Kwakel via de N231 (Noord-Zuid rou-
te) en terug. Niet via de Drechtdijk door De 
Kwakel! De gemeente Uithoorn is in overleg 
getreden met haar buurgemeente De Ron-
de Venen om gezamenlijk naar een oplos-
sing te zoeken.

 De herinrichting van het Burgemeester 
Haitsmaplein zou na de afronding van de 
renovatie en nieuwbouw van winkelcen-
trum De Lindeboom plaatsvinden. Maar dat 
is verschoven naar volgend jaar zomer van-
wege vervuilde grond die is aangetro� en op 
het Haitsmaplein. Er moeten nu eerst plan-
nen worden gemaakt om het probleem op 
te lossen en uit te voeren.

 De gemeente wil met een lobby richting de 
provincie voorkomen dat Verkeersminister 
Cora van Nieuwenhuizen de snelheidsver-
hoging op de A2 tussen Maarssen en Ho-
lendrecht naar 130 km/u overdag gaat door-
voeren.

 In het Speelwoud in Wilnis is voor de kinde-
ren weer de traditionele jaarlijkse hutten-
bouw georganiseerd als slot van de zomer-
vakantie. De hutten worden zoals vroeger 
niet meer in brand gestoken omdat dit mi-
lieuonvriendelijk is. Dat spannende stukje is 
er dus niet meer bij. De hutten worden tot 
slot ontmanteld en met een shovel in con-
tainers gedumpt.

men. Ze zijn daar terecht boos over.
 De VVD brandt het Afvalplan van wethouder 

Becker tot de grond toe af. Die is nu opge-
stapt en zal het voorstel ook niet meer in de 
raad inbrengen. Het wordt terug genomen 
waarna het college waarschijnlijk met een 
herziening van het plan zal komen.

 De opgestapte wethouder van de Senioren-
partij Marja Becker wordt niet vervangen. 
Het college gaat door met drie wethouders, 
die van het CDA, de VVD en D66.

 Grond-, weg- en waterbouwbedrijf Van 
Schie is koploper in De Ronde Venen met 
liefst 1.580 zonnepanelen op het dak van 
de bedrijven en gaat daarmee volledig voor 
groen!

 Het college van B&W heeft een sluitende be-
groting voor 2020 gepresenteerd.

 De Mijdrechtse vrijwillige brandweer viert 
zijn 95-jarig bestaan.

JAAROVERZICHT





JAAROVERZICHT 20
19

ok
to
be
r

no
ve
mb
er

de
cem
be
r

JAAROVERZICHTJAAROVERZICHT

 Na het onverwacht aftreden van wethouder 
Marja Becker gaat de Seniorenpartrij diep 
door het stof vanwege een persbericht dat 
bij andere parttijen niet in goede aarde viel. 
Achterkamertjes politiek, onwerkbare situa-
tie tussen de wethouders en wantrouwen la-
gen hieraan ten grondslag. Wethouder Mar-
ja Becker nam in bepaalde zaken vaak zelf de 
regie ter hand en dat liep vaak niet goed af, 
mede vanwege haar slechte dossierkennis 
en niet uit haar woorden kunnen komen tij-
dens debatten.

 Bewoners blijven bezorgd over de metin-
gen (geluid, CO2 en � jnstof ) nabij de twee 
woontorens aan de Mijdrechts Dwarsweg. 
De gemeente zegt dat alles in orde is, maar 
deskundigen trekken dit in twijfel. Zeker ge-

 De ene � etsstrook is de andere niet. Er zijn 
echte � etsstroken waar � etsers ‘wettelijk’ be-
schermd zijn, � etsstraten waar de auto te 
gast is, maar die schijnveiligheid biedt aan 
� etsers en � etssuggestiestroken wat nep-
stroken zijn. In een artikel wordt hieraan uit-
leg gegeven.

 Shopping Mijdrecht en de gemeente wer-
ken samen verder aan de verbetering van 
het winkelgebied in het centrum van Mijd-
recht. Wethouder Rein Kroon (EZ) en voorzit-
ter SM Danielle van Scheppingen zetten hun 
handtekeningen onder de uitvoeringsover-
eenkomst Bedrijven Investeringszone (BIZ).

 Aan de Futenlaan tussen het winkelcen-
trum Zuiderwaard en Zorgcentrum Zuider-
hof zijn de eerste palen geslagen voor de 
bouw van16 sociale huurappartementen, 

 De gemeenteraad van De Ronde Venen 
heeft unaniem ingestemd met het verbod 
op het oplaten van ballonnen. Ze blijven na 
het oplaten vaak lang achter in het milieu, 
ook als ze biologisch afbreekbaar zijn. Dat is 
een slechte zaak, ook voor dieren en vogels 
als die de resten opeten of verstrikt raken in 
de touwtjes.

 Er mag weer gebouwd worden in De Maric-
ken. De bouw lag stil in het kader van het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). Omdat 
de uitstoot na meting geen belemmering 
is voor nabijgelegen natuurgebieden, heeft 
de Provincie toestemming gegeven en heeft 

zien de situatie ter plaatse waar de rijweg op 
nauwelijks 15 meter van de gevel ligt. In ver-
koopbrochures en uitwerkingsplannen van 
de gemeente is dit veel verder. Zeker 30 tot 
40 meter. Opvallend is dat wethouder Rein 
Kroon (CDA) in alle talen zwijgt over de pro-
blematiek.

 De gemeente De Ronde Venen gaat kinde-
ren die een bijzondere prestatie hebben ge-
leverd in het zonnetje zetten. Zij komen in 
aanmerking voor de Rondeveense Topper, 
een onderscheiding die in januari 2020 voor 
het eerst wordt uitgereikt.

 Ad Geerlings wordt de nieuwe voorzitter van 
de stichting Zwembad Abcoude. Hij neemt 
(voorlopig) het stokje over van Corien van 
der Linden die de kar sinds 2011 heeft ge-
trokken.

bestaande uit 15 driekamer woningen en 
een tweekamer woning. Het gebouw wordt 
drie woonlagen hoog en voorzien van een 
lift. Op de begane grond komen bergingen 
met ruimte voor scootmobielen. Buiten wor-
den 16 parkeerplaatsen aangelegd. 

 Het nieuwe zorgcentrum Zonnehuis Majella 
aan de Dorpsstraat in Mijdrecht is door bur-
gemeester Divendal in samenwerking met 
een van de bewoners, mevrouw De Beer-Re-
ijgersberg, o�  cieel geopend.

 D66 in Mijdrecht vindt het zo langzamer-
hand tijd worden dat de voormalige Meijert-
locatie geschikt wordt gemaakt voor wo-
ningbouw. De locatie is al vier jaar onder-
werp van gesprek. Ooit stond er partycen-
trum De Meijert dat in 2015 volledig door 
brand werd verwoest.

de gemeente een omgevingsvergunning. 
Er kan nu gestart worden met de bouw van 
125 woningen in deelgebied fase 4van de 
nieuwbouwwijk.

 Na 40 jaar beëindigt Fysiotherapie Hoofd-
weg in Mijdrecht haar activiteiten. De ei-
genaren Joke en René Besançon gaan met 
pensioen. De enige medewerker, Bram van 
Hulst, gaat aan de slag bij Fysiotherapie 
Muusse & van Deudekom.

 Twee huisartsen in Vinkeveen gaan deze 
maand verhuizen naar het nieuwe gezond-
heidscentrum aan het Tuinderslaantje. Naast 
beide huisartsen zullen nog meer medische 
en paramedische hulpverleners in het nieu-
we pand een plaats vinden. De feestelijke 

 Boeren in Groot-Wilnis gaan ook demon-
streren. Niet tegen de stikstofregels, maar 
voor het behoud van het oeroude Holland-
se veenweidelandschap door bodemdaling 
tegen te gaan door middel van een onder-
waterdrainage. Ofwel veenweide in� ltratie-
systeem.

 Pastoor Gerard Gri�  oen is plotseling overle-
den. Hij was ruim 15 jaar als priester-pastor 
verbonden aan de RK parochie H. Johannes 
de Doper en woonde in het parochiehuis 
bij de RK kerk aan het Driehuisplein op de 
grens van Mijdrecht en Wilnis.

 Bakker Westerbos uit De Kwakel bestaat 100 
jaar. Hij nam in 2007 de zaak van Ad Mens in 
winkelcentrum De Lindeboom over. Sinds-
dien heeft hij daar ook een winkel.

 De gereconstrueerde Pastoor Kannelaan in 
Wilnis krijgt rode � etssuggestiestroken voor 
het � etsverkeer.

 TechNet Amstel en Venen organiseert voor 
het vierde jaar op rij de Techniek Driedaagse 
voor ruim 3.500 enthousiaste leerlingen uit 
De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop en 
Aalsmeer. Dit keer bij de � rma FN Kempen 
aan de Oosterlandweg in Mijdrecht. 

 Parken en groene parels in de woonkernen 
hebben nu een o�  ciële naam gekregen van 
de gemeente. Voorbeelden zijn: ’t Zwanen-
park in Vinkeveen, het Hugo de Vriespark in 
Abcoude, het burgemeester Haitsmapark 
en het Wickelhofpark in Mijdrecht, ’t Speel-
woud in Wilnis enzovoort.

 Op de locatie van de voormalige Twistvlied-

opening van het nieuwe gezondheidscen-
trum staat gepland op 1 februari 2020.

 Een anonieme gever schenkt 125 pakketten 
met o.a. een rollade, kerststol, kaas en zalm 
aan de Voedselbank De Ronde Venen.

 De Rondeveense Major apotheken zijn de-
mentievriendelijk. Wethouder Alberta 
Schuurs (Ouderenzorg) overhandigde het 
bijbehorende certi� caat aan apotheker 
Yvonne Jordan.

 Mijdrechtse ondernemers hebben massaal 
ingestemd met een nieuwe periode van 
vijf jaar voor de Bedrijven Investeringszo-
ne (BIZ). Dat is ene ondernemershe�  ng om 
(leuke) activiteiten binnen het centrum van 
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 Boeren uit de regio gaan zich verdiepen in 
kringlooplandbouw waarbij een zo gering 
mogelijke hoeveelheid stikstof in de lucht 
komt.

 De jubilerende Bakker Westerbos (en Mens) 
met een winkel in winkelcentrum De Linde-
boom - die zijn honderdjarig bestaan viert 
- mag nu ook het Predicaat Ho� everancier 
voeren.

 De 9e Beursvloer De Ronde Venen staat in 
het teken van kwaliteit in plaats van kwanti-
teit.

 In De Ronde Venen hebben twee echtparen 
aangegeven dat zij 65 jaar getrouwd zijn. 
Die van Jan en Tiny Bos-du Pau uit Mijdrecht 
en Maarten en Sien Busker-van Vliet uit Am-
stelhoek. Briljanten huwelijken dus!

 Natte � etssuggestiestroken en wegen met 
het rode asfalt waar de auto te gast is zijn 
vaak gevaarlijk glad. Dat kan tot ernstige on-
gelukken leiden. De gemeente zegt daar al 
jaren geleden onderzoek naar te hebben ge-
daan, maar het in de gaten te zullen houden.

 De plannen om op de voormalige spoor-
baan een � etspad aan te leggen gaat niet 
door. Aangezien de provincie geen subsidie 
verstrekt kost het de gemeente teveel geld 
om het te realiseren.

 Ronde Venen Belang wil de inwoners betrek-
ken bij de vraag of er een geheel nieuw ge-
meentehuis moet komen of dat het huidige 
kan worden uitgebreid, c.q. verbouwd. Het 
tegenwoordige gemeentehuis is te klein en 
voldoet bovendien niet meer aan de eisen.

school wil de gemeente 50 starterswonin-
gen laten bouwen.

 Sint Nicolaas met zijn gevolg is overal in de 
Ronde Venen met plezier en vreugde ont-
vangen. Het was gezellig druk en er waren 
geen calamiteiten of protesten.

 Vinkeveners willen veilige oversteekplaat-
sen. Er zijn voor dit doel via een petitie door 
inwoners meer dan 400 handtekeningen 
verzameld. 

 Na de sloop van het voormalige Molenhof in 
Mijdrecht zijn er door archeologen op die lo-
catie meer dan 12.000 historische vondsten 
gedaan. Dit werd tijdens een presentatie in 
de Oudheidskamer van de Historische Ver-
eniging De Proosdijlanden door archeoloog 
Jan van Renswoude gemeld. Er zijn zestig 
belangstellenden komen opdraven.

Mijdrecht te � nancieren.
 De Wilnisse huisarts Kees de Vries gaan na 34 

jaar in januari 2020 met pensioen maar blijft 
nog wel actief als SCEN-arts. 

 Het college van B&W heeft de provincie con-
crete voorstellen gedaan om de N201 ge-
reed te maken voor de toekomst door o.a. de 
doorstroming te verbeteren. Bijvoorbeeld 
door de bocht bij Liefkenshoek te ‘strekken’, 
de kruising met de N212 aan te passen en de 
provinciale weg ter hoogte van het viaduct 
in Vinkeveen verdiept aan te leggen. Voor 
� etsers moet er een route komen met tun-
nels en viaducten zodat die ook ongestoord 
kunnen doorrijden.
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Geweldig Kerstgala van 
het Alkwin Kollege bij 
Partycentrum Colijn

Regio - Vrijdagavond 13 december was het Kerstgala voor de 
eindexamenleerlingen van het Alkwin Kollege. De locatie van 
het traditionele gala is voor de derde keer op rij bij Partycen-
trum Colijn. Natuurlijk trok, onder ruime belangstelling van 
ouders/verzorgers en andere belangstellenden,  een bonte 
stoet indrukwekkende en originele voertuigen voorbij.
Aan het begin van de rode loper beleefden alle leerlingen 
hun ‘hollywood momentje’ De eindexamenleerlingen uit 5 

havo en 6 vwo kwamen in schitterende gala outfi ts.  Ze wer-
den onthaald door twee prachtig aangeklede lakeien en ver-
volgens uitgebreid gefotografeerd om uiteindelijk via de ro-
de loper de prachtig aangeklede feestzaal te betreden. Aldaar 
werden zij ontvangen met een fl ute (alcoholvrije) bubbels en 
kon het feest beginnen. Wat een geweldig gezicht: de hele 
vloer vol met dansende leerlingen! Het was een geslaagde 
avond en een prachtig gala.
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ACC finale bij UWTC
Regio - Zondag 22 december is 
de elfde en tevens finale wed-
strijd van de Amsterdamse Cross 
Competitie (ACC) bij UWTC ver-
reden. Ongeveer 200 deelnemers 
van 8 jaar tot 60+ deden mee. Bij 
de jeugd A reed Morgan Hart-
veldt een degelijke wedstrijd, al 
kon hij niet met de snelsten mee. 
Zijn voorsprong in het ACC klas-
sement was echter al zo groot dat 
de verdiende 1ste plaats in het 
eindklassement niet meer in ge-
vaar kwam. 
Bij de jeugd B kwam Jytte Tim-
mermans in haar wedstrijd direct 
na de start wat in het gedrang en 
ging daardoor pas als 10de het 
veld in. Het gladde en modderige 
parcours lag haar wel, waardoor 
ze uiteindelijk als 7de is gefini-
shed. In de eindstand van de ACC 
had ze net zoveel punten als Rian-
ne Damiaans en zo waren ze bei-
de de beste dame. Aangezien Ri-
anne vandaag net iets meer pun-
ten wist te scoren kreeg Rianne 
de beker van de 6e plaats en Jytte 
die van de 7e plaats in het eind-
klassement. Op de vierde plaats 
eindigde Steijn vd Laarse. Steijn is 
een neef van Morgan en door de 
familie Hartveldt enthousiast ge-
maakt om ook aan de ACC mee 
te doen. De vader van Steijn is al-
weer een poosje sponsor van het 
succesvolle  UWTCX team en zijn 
bedrijf Coloriginz is dan ook dui-
delijk zichtbaar op de UWTCX kle-
ding. Vanaf 2020 staat Coloriginz 
ook op de nieuwe kleding van de 
wielren en toer van UWTC.

Goede wedstrijd
Jari Buskermolen en Sem Ame-
link reden bij de C jeugd een goe-
de wedstrijd. Voor Sem stond er 
nog wat spanning op omdat hij 
bij een goed resultaat 9de in het 
klassement zou blijven. De 10de 
plaats van vandaag was net vol-
doende om in zijn eerste cross 
jaar deze prima plek te bereiken. 
Ook Jari reed een goede wed-
strijd. Een prima 14de plek van-
daag was in het klassement vol-
doende om zelfs nog een plekje 
te stijgen. In het eindklassement 
is een mooie 15de plek zijn deel. 
Bij de nieuwelingen werd Mike 
Derogee 5e en Lars Hopman 

kreeg na anderhalve ronde een 
lekke band en dit betekende ein-
de wedstrijd voor hem. Maar Lars 
werd toch nog 8e in het eindklas-
sement.
Bij de dames reed onze enige 
UWTC deelneemster Diana Kuij-
pers de wedstrijd niet uit, dnf. 
Desondanks werd ze toch netjes 
7e in de eindstand. 

Druk
De 45+ is iedere week weer één 
van de drukste groepen. En ook 
vandaag stonden er weer bijna 
50 deelnemers aan de start. Ach-
ter de podiumplaatsen was er 
een spannende strijd om de 4e 
en 5e plaats door Dick Visser en 
UWTC lid Wilfred Zijerveld, die in 
het voordeel van Dick Visser be-
slecht werd. Hiermee was Wilfred 
de beste UWTC deelnemers bij de 
45+. Uitslag overige UWTC-ers: 17
Wilfried Burgmeijer, 23 Frank Jan-
sen, 28 Vincent Derogee.
Bij de 45 - maakte Tommy Ou-
de Elferink vandaag de keuze om 
Boxtel te laten schieten en bij 
UWTC de ACC finale te gaan rij-
den. Dit vanwege niet 100% wed-
strijdfit te zijn. Achteraan starten 
is altijd een uitdaging, maar me-
de dankzij wat val en struikelwerk 
ging Tommy als 4e het veld in en 
reed de eerste ronde samen met 
Wesley Damiaans in de rondte. 
Even sloeg de twijfel toe gezien 
Wesley een zeer snelle eerste ron-
de uit de benen schudde en Tom-
my moeite had om het gaatje op 
hem dicht te rijden. Echter pak-
te Tommy in de tweede ronde de 
kop en reed onbedreigd naar de 
eerste plek, onder het genot van 
een aantal enthousiaste UWTC 
supporters langs de kant. Het 
was een prachtige sfeer op een 
zeer zwaar baggerrondje. Twee-
de werd Rick Veenhoven en der-
de Wesley Damiaans.  Sven Bus-
kermolen reed stootlek en had 
vandaag helaas geen extra wiel-
set/fiets bij zich, einde wedstrijd. 
Mark Touwen werd 19e, Gerben 
vd Knaap 21e, Marco Koole 23e.  

Al met al is het weer een prachti-
ge competitie geweest. Met dank 
aan alle trouwe en enthousias-
te deelnemers, alle verenigingen 

die een wedstrijd hebben geor-
ganiseerd en de mensen van de 
ACC organisatie. De ACC organi-
satie had het goed voor elkaar 
waardoor ook de uitreiking van 
de eindprijzen erg vlot verliep. 
Hulde hiervoor!

Veldrit Woerden
Zaterdag 21 december is de 27e 
veldrit van Woerden verreden in 
wijkpark Molenvliet. Omdat het 
zo lekker dicht bij huis is, was er 
ook een heuse fanclub aanwe-
zig, leuk. En zij zagen een mooie 
strijd bij de amateurs. Tommy en 
Bart waren al snel, samen met At-
se ten Brinke, aan de leiding in de 
wedstrijd. Vandaag was de juis-
te bandenkeuze en op tijd wisse-
len van fiets erg belangrijk. Druk-
te dus voor de hulptroepen in de 
wisselpost. Helaas kreeg Tommy 
pech met zijn fiets, en moest lo-
pend verder tot de wisselpost. 
Weg podiumplaats...... 
Uiteindelijk wist Tommy nog weer 
heel wat plaatsen goed te maken 
en finishte op de 9e plaats. Voor 
in de wedstrijd wist Bart met nog 
zo’n 2 rondjes te rijden, na een 

fietswissel, zijn laatste concurrent 
van zich af te schudden.  Hiermee 
greep hij zijn  negende overwin-
ning van dit seizoen. Bas werd 
8e, Menno 16e, Ian 30e en Maar-
ten 37e.
Bij de nieuwelingen wist Mike 
net geen punten voor het regel-
matigheidsklassement te scoren, 
Mike werd 33e. Duuk 44e en Rens 
47e.
Bij de masters 40+ werd Mark 23e 
en Frank 37e.

Veldrit Boxtel
Bart, Bas, Menno en Ian reden 
zondag de veldrit in Boxtel. En 
Bart reed weer een ijzersterke 
wedstrijd. Zijn concurrenten wist 
hij gedurende de wedstrijd van 
zich af te schudden en zo reed hij 
voor de tweede keer dit weekend 
solo naar de overwinning. Bas 
werd 6e, Menno 11e en Ian reed 
de wedstrijd niet uit. 

NK omnium
Bij het baanwielrennen is Lorena 
Wiebes vierde geworden op het 
NK omnium in Apeldoorn. Het 
was spannend strijd om de laat-
ste podiumplaats. 
Eindstand bij de elite-vrouwen:  
1. Kirsten Wild 129, 2. Amy Pieters 
124, 3. Nina Kessler 104, 4. Lorena 
Wiebes, 103, 5. Kirstie van Haaf-
ten 103.
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Kerstdonatie voor 
KiKa op het Duet

Uithoorn - Op IKC het Du-
et is vorig jaar KiKa als het 
goede doel van 2019 ge-
kozen. Vorige week werd 
het actiejaar afgesloten 
door de overhandiging 
van een cheque tijdens de 
kerstviering. Alle kinderen 
van het Duet waren in de 
aula en speelzaal bij elkaar 
gekomen. De kerstviering 
werd geopend met een 
lied, waarna er een Du-
et-kerstverhaal werd ver-
teld. Tijdens dat verhaal 
werden er nog meer lied-
jes gezongen. Alle kinde-
ren, van de allerkleinsten, 
die een heus orkestje had-
den gemaakt om hun lied 
te begeleiden, tot de al-
lergrootsten, die met hun 
“Let it snow” toch nog een 
klein beetje winterse sfe-
ren brachten. 
Het hoogtepunt van het 
verhaal was toen Roxy uit 
groep 7 en Steffen van het 
kinderdagverblijf de in-
gepakte cheque aan Rien 
Schimmel van KiKa moch-
ten aanbieden.
Wat een spannend mo-

ment was het toen het pa-
pier werd verwijderd. Wat 
hebben we opgehaald dit 
jaar? In oktober was er een 
sponsorloop waarvoor de 
kinderen enorm hun best 
hebben gedaan. Daar-
naast waren er beren ver-
kocht en sleutelhangers 
en is er voor ouders een 
bingo georganiseerd. Een 
gejuich steeg op toen we 
het bedrag zagen:
Er is in het afgelopen jaar 
maar liefst €8000,00 op-
gehaald! Terecht was er 
verbazing en vooral trots!

Zo belangrijk
Rien Schimmel legde nog 
eens uit waarom KiKa zo 
belangrijk is: kanker bij 
kinderen is iets totaal an-
ders dan bij volwassenen. 
Een oncoloog voor vol-
wassenen heeft niet de 
kennis om kinderen te 
helpen en een kinderon-
coloog kan een volwasse-
nen niet helpen. Ook de 
medicijnen zijn verschil-
lend. Omdat de doelgroep 
van volwassenen veel gro-

ter is, gaat daar automa-
tisch het meeste onder-
zoeksgeld naar toe. Daar-
door stond de ontwikke-
ling van de kinderoncolo-
gie een beetje stil. Om die 
reden is KiKa opgericht, 
een fonds dat zich speci-
fiek richt op het inzame-
len van geld voor onder-
zoek naar de genezing 
van kanker bij kinderen.
Met resultaat: 10 jaar ge-
leden genas 70% van de 
kinderen, inmiddels is dat 
75%. Maar dat is niet ge-
noeg, want we willen na-
tuurlijk dat alle kinderen 
genezen. En daarom is alle 
steun welkom en daarom 
zijn ze bij KiKa ook enorm 
blij met dit geweldige be-
drag!
Het jaar 2019 is op het Du-
et met een goed gevoel 
afgesloten. In de wens-
boom mocht iedereen 
weer zijn wens ophangen 
voor het goede doel van 
volgend jaar. Zodra alle 
stemmen geteld zijn ma-
ken we bekend welk doel 
dat is geworden.




