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 De Veenmol

 VVD wil snel kleine 
aanpassing bomenbeleid

 Experiment 
doorstroming van een 
eengezinswoning naar 
gelijkvloerse woning

KORT NIEUWS:

Meisjes op 
scooter 
aangereden
De Ronde Venen - Vorige 
week woensdagmiddag zijn 
twee meisjes aangereden op 
hun scooter. De meisjes sta-
ken vanaf de Industrieweg de 
Rondweg over. Een automobi-
list heeft hen niet opgemerkt 
en een aanrijding was het ge-
volg. Beide meisjes raakten 
hierbij gewond. Het meisje dat 
achterop de scooter zat raakte 
lichtgewond, maar de bestuur-
ster is overgebracht naar het 
ziekenhuis.
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Proosdijstraat en omgeving (200 kranten)

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

Mijdrecht: Proosdijstraat en omgeving (200 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Regio - De afgelopen maanden 
heeft de snelweg A2 bij vrijwel al-
le media de voorpagina’s gehaald. 
Zowel de landelijke als lokale me-
dia, TV-nieuwszenders alsook nu.nl 
maakten melding dat er op de A2 
‘van Utrecht tot Amsterdam’ in de 
avond en nachtelijke uren vanaf 22 
december blijvend 130 km per uur 
mag worden gereden (zie ook de 
Nieuwe Meerbode 4/11 en 30/12). 
Dit naar aanleiding van een uit-
spraak van de bestuursrechter van 
de Rechtbank Midden-Nederland. 
Als u gebruik maakt van de A2 tus-
sen Holendrecht en Vinkeveen kunt 
u dat beter (nog) niet doen! Een in-

woner van De Ronde Venen (naam 
en adres bij de redactie bekend) 
maakte bij deze krant verbijsterend 
melding van een vette bekeuring 
die hij rijdend op de A2 opliep op 
oudejaarsavond rond 21.30 uur ter 
hoogte van Vinkeveen (waar hij 125 
km/u reed). Maar ook twee dikke 
bekeuringen die hij tijdens het op-
halen van iemand uit de omgeving 
van Amsterdam bij de trajectcon-
trole had opgelopen ter hoogte van 
Baambrugge in de nacht van 1 ja-
nuari om 01.27 u (waar hij 125 km/u 
reed) en een bij de afslag Vinkeveen 
een half uur later om 01.52 (voor 116 
km/u). Bij elkaar 468 euro, inclusief 

administratiekosten. Daar word je 
niet vrolijk van! De vraag rijst ove-
rigens hoe je bij een trajectcontrole 
precies ter hoogte van Baambrug-
ge op de A2 een snelheidsovertre-
ding kan constateren. Wie het weet 
mag het zeggen. De betreffende in-
woner beklaagde zich over het feit 
dat de media in haar berichtgeving 
gesuggereerd hadden dat er als ge-
volg van de rechterlijke uitspraak 
toch overal ’s nachts 130 km/u op 
de A2 mocht worden gereden! Bo-
vendien had hij zich toch keurig aan 
de snelheid gehouden. 

(Vervolg elders in deze krant)

U loopt het risico van een fi kse bekeuring!

130 km/u mogen rijden op de 
A2 nog steeds onduidelijk

De Ronde Venen - De gemeente 
gaat in februari bij de Hoge Raad 
van Adel een verzoek indienen om 
te komen tot een offi cieel gemeen-
tewapen. Als alle onderdelen van 
de procedure goed worden doorlo-
pen, kan de gemeente in de twee-
de helft van dit jaar over het wapen 
beschikken. Op dat moment wordt 
een nieuwe ambtsketen gemaakt 
waarin het nieuwe wapen wordt 
verwerkt. 
De Ronde Venen beschikt sinds 
de herindeling in 2011 niet meer 
over een offi cieel gemeentewapen. 
De wapens van de voormalige ge-
meenten Abcoude en De Ronde Ve-
nen kwamen op dat moment te ver-
vallen. De discussie over een nieuw 
gemeentewapen is na de herinde-
ling kort gevoerd, maar als gevolg 
van andere ontwikkelingen op de 
achtergrond geraakt. De Ronde Ve-
nen is een van de vijf gemeenten in 
Nederland die geen gemeentewa-
pen heeft. Dit zijn in bijna alle geval-
len gemeenten die, net als De Ron-
de Venen, recent met andere ge-
meenten zijn samengevoegd.
Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft nu besloten de 
procedure te starten om te komen 
tot een gemeentewapen. Daarover 
is inmiddels overleg geweest met de 

historische verenigingen die in dit 
proces een belangrijke rol vervullen. 
Stap één is dat het college van B en 
W begin februari een offi cieel ver-
zoek indient bij de Hoge Raad van 
Adel. Bij dit verzoek worden ook 
wensen en ideeën geuit ten aanzien 
van het wapen. Die zijn mede geba-
seerd op de inbreng van de histo-
rische verenigingen. In het voorjaar 
komt de Hoge Raad van Adel met 
twee concept-ontwerpen, waar-
over de gemeenteraad waarschijn-
lijk voor de zomervakantie een voor-
keur zal uitspreken. Op basis van 
het besluit van de gemeenteraad zal 
de Hoge Raad de Koning adviseren 
te besluiten het gemeentewapen of-
fi cieel vast te stellen. Vervolgens zal 
door juweliers die hun geschiedenis 
hebben in de gemeente een nieuwe 
ambtsketen worden gemaakt met 
daarop het gemeentewapen. Het 
idee is om de keten te vervaardigen 
uit zilver dat door inwoners ter be-
schikking wordt gesteld en dat op 
die manier wordt hergebruikt. Dit 
idee wordt komende tijd verder uit-
gewerkt. Het gemeentewapen zal 
het bestaande logo niet vervangen, 
dit blijft gewoon in gebruik. Het logo 
bestaat uit acht pijlen (de acht ker-
nen) die zowel naar buiten én naar 
binnen wijzen. 

De Ronde Venen krijgt gemeente-
wapen en nieuwe ambtsketen

Mijdrecht - Het voormalige zorg-
centrum Nieuw-Avondlicht is al 
meer dan een jaar gesloopt waar-
door er een ‘gat’ in de bebouwing in 
de Mijdrechtse Dorpsstraat is ont-
staan. Waar eerder het plan was 
om voor de zomer van dit jaar met 
de bouw van het nieuwe zorgcen-
trum te beginnen, wordt dit naar la-
ter verschoven. Het zou natuurlijk 
mooi zijn geweest als er tegelijk met 
de start van de bouw van het pro-
ject Molenhof tezelfdertijd één gro-
te gezamenlijke bouwput kon wor-
den gerealiseerd aan weerskanten 
van de Kerkvaart. Dan was het in 
een keer klaar. Maar dat zal dit jaar 
misschien niet lukken. Wij vroegen 
woordvoerster Petra van Werkhoven 
van de Zonnehuisgroep Amstelland 
wat nu de plannen zijn. “Vanwege 
de voortgaande bezuinigingen wor-
den steeds meer zorgcentra geslo-
ten of kunnen niet meer voortbe-

staan. Toen de Zonnehuisgroep Am-
stelland dus een plan ging opzetten 
om in eigen beheer een nieuw zorg-
centrum te bouwen, gaven de ban-
ken al snel aan dat niet meer te wil-
len fi nancieren. Ze vinden het risico 
te groot,” laat Petra weten. “Dus is 
het bestuur een andere weg inge-
slagen om te proberen particuliere 
investeerders en beleggers zo ver te 
krijgen dat zij de bouw fi nancieren 
en in feite eigenaar worden van het 
pand, waarna wij het van hen gaan 
huren. Daar komt het in het kort op 
neer.”

Goedkoper
“Naar aanleiding daarvan heeft een 
partij vorig jaar belangstelling ge-
toond waarmee men afgelopen zo-
mer zover is gekomen dat er alle 
reden bestond om dit toen breed-
uit kenbaar te maken in de me-
dia, waaronder de Nieuwe Meer-

bode,” vervolgt Petra. “Omdat het 
pand voor de investeerder ook ren-
dement moet opleveren, heeft men 
recent nog eens naar het oorspron-
kelijke ontwerp gekeken of het niet 
wat goedkoper kan. Dat is de reden 
waarom er nu nog niet direct ge-
bouwd kan worden. Door de zorg 
te spreiden over twee bouwdelen in 
eenzelfde pand, te weten intensie-
ve langdurige zorg (verpleeghuis) 
in het ene bouwdeel en de zorgwo-
ningen (zoals in de Kom) in het an-
dere, kunnen ook de technische in-
stallaties compacter. Daardoor kan 
het hele gebouw wat kleiner en dus 
goedkoper gerealiseerd worden. 
Het ontwerp en de inrichting wor-
den daartoe aangepast. Die (nieu-
we) plannen zijn aan de interne 
klankbordgroep voorgelegd en men 
was daar zeer positief over. 

(Vervolg elders in deze krant)

Nieuwbouw Zonnehof 
Mijdrecht later gepland

De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen geeft een fi nanciële 
impuls voor het organiseren en uit-
voeren van een gezamenlijk cultu-
reel evenement ter gelegenheid van 
het 5-jarig bestaan van de gemeen-
te. Op donderdagavond 21 janua-
ri is iedereen met een cultureel hart 
welkom in de Broedplaats in Vin-
keveen om samen te brainstormen 
over de opzet.  Alle opties staan nog 
open. De invulling kan variëren van 
muziek tot dans, van culinair tot his-
torie. Ook mogelijke locaties en the-
ma’s komen aan de orde. Eén eve-
nement, een week met activiteiten 
of evenementen verspreid over het 
jaar, alles is nog mogelijk. Waarbij 
de inbreng van de deelnemers de 
sleutel zal vormen tot het succes. 
Cultuuraanbieders, cultuurliefheb-
bers en ondernemers die bij willen 
dragen aan een gezamenlijk eve-
nement voor de Rondeveense ge-
meenschap zijn van harte welkom 
deel te nemen aan de brainstorm 
Cultuurimpuls. Deze brainstorm le-
vert concrete uitkomsten op, waar-
mee de betrokken deelnemers aan 
de slag kunnen om het gezamenlij-
ke evenement in de loop van 2016 
tot uitvoering te brengen. 

Subsidie
De brainstorm Cultuurimpuls vindt 
plaats op donderdag 21 januari 2016 
van 19.30 tot 21.30 uur in de Broed-
plaats (voormalige Maria-Oord) aan 
de Herenweg 63E in Vinkeveen en 
wordt geleid door Ron Vark, één van 
de initiatiefnemers van de Broed-
plaats. Op de gemeentelijke begro-
ting 2016 is net als vorig jaar een 
eenmalige subsidie van �20.000 be-
schikbaar voor nieuwe aanspreken-
de kunst- en cultuurevenementen 
van samenwerkende kunst- en cul-
tuurorganisaties, nieuw beleid en 
noodzakelijke investeringen in het 
kunst- en cultuurveld. 

Na onderzoek heeft de gemeente 
besloten dit bedrag niet over te he-
velen naar een Lokaal Cultuurfonds. 
Maar in te zetten voor een concre-
te impuls. Financiering wordt ver-
der mogelijk gemaakt door het be-
drijfsleven, fondsen en particulie-
ren. Voor meer informatie en aan-
melding kunt u contact opnemen 
met Anne Goos, beleidsmedewer-
ker Kunst & Cultuur a.goos@der-
ondevenen.nl en Margriet Veene-
man, cultuurconsulent in DRV 
m.veeneman@bibliotheekavv.nl

Cultuurimpuls voor nieuw 
Rondeveens evenement

Lichtgewonde 
bij ongeval op 
N201
Amstelhoek/Uithoorn - Op 
de N201 tussen Amstelhoek en 
het aquaduct bij Uithoorn vond 
vorige week woensdagmiddag 
een ongeval plaats tussen een 
vrachtwagen en een personen-
auto, waarbij de bestuurder van 
de personenauto gewond raak-
te aan zijn hoofd. De vrachtwa-
gen stond bij de verkeerslich-
ten voorgesorteerd om naar 
rechts af te slaan. De chauf-
feur bedacht zich op het laat-
ste moment en ging toch recht-
door. De automobiliste zag dit 
te laat en kon een aanrijding 
niet meer voorkomen. De inzit-
tende raakte met zijn hoofd de 
voorruit. Hij is afgevoerd naar 
het ziekenhuis. De vrachtwa-
genchauffeur bleef ongedeerd. 
De politie heeft de zaak in on-
derzoek.



De Ronde Venen - Het nieuwe 
jaar is weer begonnen. Ongetwijfeld 
hebt u ook uw goede voornemens 
gemaakt. Misschien denkt er wel 
eens over om in het nieuwe jaar te 
gaan schilderen. In dat geval moet 
U in atelier ‘De Penseelstreek’, Pot-
gieterlaan 16 te Uithoorn zijn, waar 

de mogelijkheid bestaat een kor-
te schildercursus van vijf lessen te 
volgen.

De lessen worden gegeven in een 
lichte ruimte, waar in kleine groe-
pen (maximaal 8 personen) wordt 
geschilderd. U wordt begeleid door 
beeldend kunstenaar Corrie Eeltink, 
die al vele jaren met succes deze 
cursussen geeft. De cursus is zowel 
voor beginners als voor de meer ge-
vorderde leerlingen geschikt. Wist U 
trouwens dat het ook mogelijk is om 
in het atelier een verjaarspartijtje 
(voor kinderen of volwassenen) te 
vieren? Uitgebreide informatie is te 
vinden op de website www.atelier-
penseelstreek-uithoorn.nl. Via de-
ze website kunt U zich ook opgeven 
voor de cursus. Ook is het moge-
lijk een e-mail te sturen naar info@ 
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie:
Nel van der Pol

correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

oplAgE: 15.800

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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sinds 1888

Nepal nu (1) 
De Mount Everest is door de 
aardbevingen met 2.5 cm ge-
krompen. De hoofdstad Ka-
thmandu is 90 cm hoger ko-
men te liggen en is in zijn geheel 
2 meter verschoven. Het is niet 
niks wat er is gebeurd in Nepal. 
Het land is alweer uit het wereld-
nieuws, allerlei andere grote pro-
blemen in de wereld en in Euro-
pa vragen nu de aandacht. Maar 
de ellende in Nepal als gevolg 
van de aardbevingen eind april 
en begin mei 2015 is nog steeds 
enorm.
Een nog toegevoegde ramp is de 
sluiting van de grens met India. 
Dit land  is het niet eens met de, 
na 10 jaar onderhandelen, door 
het parlement van Nepal aange-
nomen grondwet. De open grens 
met India zorgde voor de invoer 
van o.a. voedsel en bouwmate-
rialen. De sluiting van de grens 
maakt de ramp nog veel erger. 
De grote hulporganisaties heb-
ben veel noodhulp gegeven in de 
hoofdstad Kathmandu en in de 
Kathmanduvallei. In de daar bui-
ten gelegen landelijke gebieden 
konden ze moeilijk of  niet ko-
men. De schaarse wegen zijn ge-
ruïneerd door de aardbevingen 

en aardverschuivingen. Maar 
ook in normale omstandigheden 
kom je in Nepal met de auto niet 
ver. De hoofdwegen door dit Hi-
malaya land zijn de wandelpaden 
door de bergen. De kleine hulp-
organisaties komen wel in de af-
gelegen gebieden waar de ellen-
de nog steeds immens groot is. 
Deze kleine organisaties gaan te 
voet en laten de hulpgoederen 
dragen door dragers. Die kleine 
hulporganisaties werken goed 
maar hebben niet zoveel geld.  Ik 
ga met u kijken in Helambu, in  
het dorp Tarkegyang, waar 5 jaar 
geleden met Rondeveens  geld 
een basisschool is gebouwd. In 
dit dorp is bij de aardbevingen 
geen enkele steen op de ande-
re blijven staan en is totaal ver-
woest. Je kunt vanuit Kathman-
du in Tarkegyang komen door 
een stukje met de bus te gaan en 
daarna twee dagen te lopen. Dit 
heb ik vaak gedaan. 
Wordt vervolgd.

Nel Bouwhuijzen

P.S.: U voelt wel dat wij hier hulp 
gaan bieden. Elke donatie hoe 
klein ook is meer dan welkom!

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Nevenfuncties 
Afgelopen week was het weer 
tijd voor de traditionele nieuw-
jaarsmarkt van de gemeente. 
Dit is het moment waarop ver-
enigingen en instellingen zich 
kunnen presenteren aan de in-
woners. Dat zijn bijvoorbeeld de 
sportverenigingen, goede doe-
len, maar ook politieke partijen. 
Het is best leuk om te zien wie 
toch die mensen zijn die zich 
voor ons inzetten binnen de lo-
kale politiek. Mocht u de nieuw-
jaarsmarkt gemist hebben, dan 
is de website van de gemeente 
ook altijd een goede bron voor 
achtergrondinformatie over po-
litici. Een interessant document 
is bijvoorbeeld de lijst met ne-
venfuncties van gemeente-
raadsleden. Dit document was 
afgelopen week opeens ner-
gens meer te vinden op de web-
site (dit moet de gemeente snel 
herstellen, beschikbaarheid 
van deze lijst is een verplich-
ting vanuit de Gemeentewet), 
maar de versie van eind de-
cember had ik al op mijn com-
puter staan. Daarin is te zien 
dat de gemeenteraad bestaat 
uit ambtenaren, mensen zon-
der baan, mensen met een ei-
gen bedrijf, en mensen in loon-
dienst. Heel gevarieerd dus. Ve-
len zijn lokaal werkzaam (zoals 
Thijmen Klinkhamer – D66, Rein 
Kroon – CDA, en Ernst Schreurs 
– PvdA/Groenlinks) maar er zijn 
ook personen bij die een top-
functie hebben bij een groot 
bedrijf (bijvoorbeeld Rudolf van 
Olden, VVD). De openbaarma-
king van nevenfuncties is nood-
zakelijk om inzichtelijk te ma-
ken of er mogelijk sprake is van 
belangenverstrengeling. De ge-
meenteraad heeft ook een ge-
dragscode, die in grote lij-
nen beschrijft hoe moet wor-
den omgegaan met integriteit. 
Raadsleden wordt aangeraden 
om geen woordvoerder te zijn 
en niet mee te stemmen over 
onderwerpen die mogelijk de 
schijn van belangenverstrenge-
ling met zich mee brengen. Een 
raadslid neemt beslissingen 
zonder last of ruggespraak, en 
moet dus zoveel mogelijk onaf-
hankelijk zijn. Het valt natuur-
lijk nooit helemaal uit te sluiten 
dat politici die binnen onze ge-
meente werkzaam zijn hun za-
kelijke netwerk gebruiken om 
politieke steun te krijgen, of dat 
zakelijke en persoonlijke belan-
gen hun politieke keuzes beïn-
vloeden. Soms maken gemeen-
teraadsleden zich erg druk over 
zaken die hen persoonlijk ra-
ken (meestal bouwplannen in 
de buurt van hun eigen huis). 
Maar zolang het allemaal min 
of meer transparant is, hoeft dat 

geen enkel probleem te zijn.  
Een interessante casus is Nico 
de Dood, raadslid voor het CDA 
sinds 2010. De Dood heeft een 
agrarisch bedrijf in de polder bij 
Waverveen. Door zich te profile-
ren als vertegenwoordiger voor 
de agrariërs weet hij bij de ge-
meenteraadsverkiezingen veel 
voorkeursstemmen binnen te 
halen. Daar is niets mis mee, 
maar je moet natuurlijk wel op-
passen dat je onafhankelijk 
blijft en geen spreekbuis wordt 
voor een specifieke groep men-
sen. Hoewel het CDA (net als 
de meeste politieke partijen) 
niet wil dat politici in meerdere 
functies tegelijk actief zijn bin-
nen de partij, combineerde De 
Dood zijn raadslidmaatschap 
jarenlang met een bestuurs-
functie bij het Waterschap AGV. 
Het gemeentelijke document 
met nevenfuncties laat dit alle-
maal zien. Wat echter onbekend 
blijft is welke bezittingen raads-
leden hebben (onroerend goed, 
grond etc.). Dit lijkt natuurlijk 
informatie die we niet hoeven te 
weten in het kader van de pri-
vacy, en het is ook niet verplicht 
op basis van de Gemeentewet. 
Maar soms is het wel degelijk 
relevant. Wat blijkt namelijk uit 
gegevens uit het Kadaster over 
de top 10 grootste grondbezit-
ters in de Gemeente de Ron-
de Venen? Na de Gemeen-
te de Ronde Venen, Staatsbos-
beheer en het Hoogheemraad-
schap, volgt al heel snel Nico 
de Dood als grootgrondbezit-
ter. Een groot deel van de grond 
tussen Amstelhoek en Waver-
veen is van hem. Dat is grond 
binnen de gemeente, die laag 
gelegen is en droog gehouden 
wordt door het Waterschap. Hij 
heeft dus direct of indirect be-
lang bij beslissingen die binnen 
de Gemeenteraad en het Water-
schap worden genomen. Dan is 
het des te opmerkelijker dat De 
Dood woordvoerder Ruimtelij-
ke Ordening is voor het CDA, 
en zich (voor zover bekend) 
nog nooit heeft onthouden van 
stemming over onderwerpen 
die raakvlakken hebben met 
zijn grond of onderneming, zo-
als bestemmingsplannen of vi-
siedocumenten. Op dit moment 
is er niets aan de hand, maar 
als gekozen politicus zou hij alle 
schijn van belangenverstrenge-
ling moeten vermijden. Kortom, 
ik werp hier de vraag op: is het 
bezit van grond of zakelijk on-
roerend goed door gemeente-
raadsleden niet net zo belang-
rijk om te weten als hun neven-
functies? Misschien is het tijd 
voor een update van de huidige 
Gedragscode integriteit?
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Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 15 januari organi-
seert de Lijnkijkers weer de maan-
delijkse bingo in de kantine van 
sport vereniging Argon. De bingo 
van deze maand heeft als hoofd-
prijs 2 minuten winkelen bij de Boni. 
Zaal open 19.00 uur, de aanvang 
is 20 uur, en natuurlijk is het eer-
ste kopje koffie weer gratis. Met het 
meedoen aan deze bingo steunt u 
de jeugd van Argon.

Korte cursus 
moderne 
dans voor 

volwassenen
De Ronde Venen - In de pe-
riode van 27 januari 2016 t/m 
17 februari 2016 is er de mo-
gelijkheid in Wilnis om 4 les-
sen moderne dans te volgen. 
De lessen zijn op woensdag-
avond van 20:15 uur tot 21:15 
uur voor iedereen vanaf 20 jaar. 
Aino Merits geeft de dansles-
sen. Zij heeft veel ervaring en 
past de lessen aan op het ni-
veau van de groep. Kunst Rond 
de Venen is gehuisvest op Wa-
genmaker 99 te Wilnis.

Voor veel mensen geldt dat 
ze een drempel over moeten 
om een hobby zoals moderne 
dans uit te proberen of weer op 
te pakken. Met een korte les-
senserie probeert Kunst Rond 
de Venen de drempel zo laag 
mogelijk te maken. Want waar-
om zou je stoppen met dansen 
als je 20 bent of waarom zou je 
op je 40e niet beginnen? Met 
een gevarieerde groep dan-
sers wordt er elke woensdag-
avond gedanst in een afwisse-
lend programma. 

Met deze korte cursus probeert 
Aino de mensen die graag 
dansen weer aansluiting te ge-
ven op het programma van de 
dansafdeling. Deze avonden 
wordt de basis van de moderne 
dans doorgenomen op inspire-
rende muziek. U bent welkom 
op woensdag 20 januari 2016 
voor een eerste proefles tijdens 
de open lesweek van Kunst 
Rond de Venen. De korte cur-
sus start op woensdag 27 janu-
ari 2016. Voor aanmelden of in-
formatie stuurt u een mail naar 
aino.merits@gmail.com. Wilt u 
telefonisch informatie verkrij-
gen, dat kan ook: 06-11054933

Da Capo’s popkoor 
verwarmt mannenharten
Regio - Op zaterdag 13 februari as. 
is de Sing in van Da Capo’s Pop-
koor! Zo vlak voor Valentijnsdag is 
het thema mannenharten. Speciaal 
voor mannen het prachtige ”Haus 
am See” van Peter Fox, maar ook 
een mooie Queenmedley en natuur-
lijk nog meer geweldige arrange-
menten om te zingen.
Deze muzikale dag start om 9.30 uur 
in Buurthuis ‘Ons Streven’ in Am-
stelhoek (Engellaan 3A). Dan staat 
de koffie en thee klaar. Om 10.00 
uur beginnen we met repeteren. Ui-
teraard worden er zo af en toe pau-
zes gehouden, ook voor de lunch 

wordt gezorgd. Om 16.15 uur geven 
we dan gezamenlijk een concert, ie-
dereen is welkom om te komen kij-
ken, nodig familie en vrienden uit! 
Daarna borrelen we nog even ge-
zellig na. Deelname kost 30,-. Je 
krijgt dan (vooraf) digitaal alle oe-
fenrepertoire, de hele dag koffie/
thee/water, een lunch én er staat 
een GoodyBag voor je klaar! De-
ze dag staat onder muzikale leiding 
van Floor van Erp en worden we be-
geleid door Colijn Buijs. Kijk op de 
website www.popkoor.nl om je in 
te schrijven voor deze heerlijke dag 
zingen met Da Capo’s Popkoor

Passage Vinkeveen
Vinkeveren -  OP 19 januari hopen 
wij als christelijk maatschappelijke 
vrouwenbeweging Passage Vinke-
veen en Waverveen weer bij elkaar 
te komen. 
Mevr. Ria van Breukelen komt ons 
alles vertellen over haar werkzaam-
heden  als trouw ambtenaar in de 

gemeente De Ronde Venen. Onder 
het motto: humor in de trouwzaal
Ook deze avond wordt weer gehou-
den in het hervormde verenigings-
gebouw Maranatha, Herenweg 205 
te Vinkeveen. De avond begint om 
19.30 uur. Gasten zijn deze avond 
van harte welkom.

Verzamelaarsmarkt
De Ronde Venen - A.s. zaterdag, 
16 januari. is van 09.30-13.00 uur  
de verzamelaarsmarkt in Immitsj, 
Windmolen 75 te Mijdrecht. Er zijn 
weer nieuwe stuiverboeken, an-

sichtkaarten, munten en winkelwa-
genmuntjes. 
De toegang is gratis. Voor inlichtin-
gen tel. 0297-289322 en onze site  
www.verzamelaarsrondevenen.nl

Schilderen in Atelier
De Penseelstreek



Uithoorn - Vrijdagavond 8 januari 2016 
was het nieuwjaarsgala op het Alkwin 
Kollege: Le Grand Gala du Nouvel An. 
Onder ruime belangstelling van ouders/
verzorgers en andere belangstellenden 
trok een bonte stoet indrukwekkende 
en originele voertuigen voorbij om 

uiteindelijk voor de ingang van de school 
de passagiers de rode loper te laten 
betreden. Binnen stonden de DJ’s klaar. 
De eindexamenleerlingen uit 5 havo en 6 
vwo kwamen in schitterende gala outfi ts. 
Het was een geslaagde avond en een 
prachtig gala.

     Geweldig 
         Nieuwjaarsgala 

op het 
Alkwin Kollege

     Geweldig 
         Nieuwjaarsgala     Geweldig 
         Nieuwjaarsgala     Geweldig 
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De Ronde Venen - Om er voor te 
zorgen dat zoveel mogelijk mensen 
naar wens wonen en de woning-
voorraad doelmatig en slim wordt 
ingezet is het bevorderen van de 
doorstroming een ambitie van zo-
wel GroenWest als de gemeente 
De Ronde Venen. Dit is ook vastge-
legd in het ondernemingsplan van 
GroenWest en de woonvisie van de 
gemeente. Dit heeft geresulteerd in 
een concrete prestatieafspraak over 
doorstroming. Belangrijke vraag: 
Waarom moet de  doorstroming 
worden bevorderd en wat is het pro-
bleem. Door de lage mutatiegraad 
van eengezinswoningen is het voor 
(startende) gezinnen moeilijk om 
een eengezinswoning te bemachti-
gen. Zij hebben een lage slaagkans 
en een langere wachttijd. En dat ter-
wijl de woningvoorraad van Groen-
West in De Ronde Venen voor onge-
veer twee derde bestaat uit eenge-
zinswoningen. In 2013 was slechts 
29% van het aanbod vrijgekomen 
woningen een eengezinswoning, in 
2012 was dit 38%. Beide percenta-
ges liggen beduidend lager dan het 
totale aandeel eengezinswoningen 
van GroenWest in De Ronde Venen. 
In de eengezinswoningen met een 
huur tot de huurprijsgrens (699 euro) 
van GroenWest in De Ronde Venen 
wonen relatief veel oudere huishou-
dens: 47% van de eengezinswonin-
gen wordt bewoond door huurders 
van 55 jaar en ouder. Kortom: de ou-
deren die wonen in een eengezins-
woning en eigenlijk willen verhuizen 
zijn de kurk in de fles: zij wonen zelf 
niet naar wens en houden door er 
te blijven wonen een woning bezet 
die eigenlijk aantrekkelijk is voor an-
dere huishoudens die op hun beurt 
misschien ook weer een woning be-
wonen die voor andere huishoudens 
aantrekkelijk is. Doorvertaald naar 
een oplossing betekent dit een in-
zet op het verleiden van verhuisge-
neigde oudere doorstromers, waar-
door de kurk (deels) uit de fles gaat 
en er een verhuisketen op gang ge-
bracht kan worden waardoor meer-
dere huishoudens meer naar wens 
kunnen gaan wonen

Onderzoek
De gemeente en Groen West heb-
ben hier een onderzoek naar in-
gesteld en een notitie laten opma-
ken voor een nieuw experiment. In 
deze notitie wordt een voorstel ge-
daan voor de opzet van dit experi-
ment. Dit voorstel is een gezamen-
lijk voorstel vanuit GroenWest en de 
gemeente De Ronde Venen. Na uit-
voering en evaluatie van het experi-
ment wordt bekeken of permanente 
(beleids)aanpassingen wenselijk en 
haalbaar zijn. In de prestatieafspra-
ken is niet alleen afgesproken dat 
er een experiment wordt opgestart, 
maar ook wat de kaders zijn voor dit 
experiment: de belangrijkste doel-
stelling is  het beter benutten van 
de woningvoorraad: ouderen meer 
naar wens laten wonen door ou-
deren die willen verhuizen van een 
eengezinswoningen naar een gelijk-
vloerse woning, waardoor de (star-
tende) gezinnen door kunnen stro-
men naar een eengezinswoning en 
de ouderen zelf langer zelfstandig in 
hun (nieuwe) woning kunnen blij-
ven wonen. Daardoor kunnen oude-
re mensen in het kader van de wijzi-
gingen in de zorg langer zelfstandig 
blijven wonen (dit gaat beter in een 
gelijkvloerse woning). 

Voorbereiding
Een goede voorbereiding en betrok-
kenheid van medewerkers van be-
trokken organisaties zijn van groot 
belang. Een duidelijke en op maat 
gemaakte communicatie naar huur-
ders (bv. niet noemen ‘streefhuur’ 
maar de huur die gevraagd wordt 
voor deze woning). Ouderen heb-
ben meer dan andere doelgroepen 
behoefte om aan de hand meege-
nomen te worden. Oudere doorstro-
mers zijn kritisch, alles moet klop-
pen en zij zijn bereid om te wachten 
als dat kan. De leeftijdsgrens 55+ 
heeft voor een flinke groep ouderen 
een hele nare bijsmaak, waardoor 
het de voorkeur heeft om dit ‘label’ 
niet te gebruiken in de communica-
tie. De doorstroming kan verder be-
vorderd worden door ook middenin-
komens mee te laten doen (toepas-

sing 10% regeling). De doelgroep 
van het experiment bestaat uit: 
Bewoner(s) van 55 jaar en ouder die 
een eengezinshuurwoning (met een 
huurprijs tot de liberalisatiegrens) 
bewonen met een huishoudensin-
komen van maximaal 46.7353 euro 
(prijspeil 2015), in ieder geval in De 
Ronde Venen. 

Overige voorwaarden 
De bewoner(s) moeten ingeschre-
ven staan bij WoningNet . Lang niet 
al deze huishoudens zullen daad-
werkelijk willen/te verleiden zijn om 
te verhuizen. Ook niet alle 55+ be-
woners van een eengezinswoning 
hoeven te vallen binnen deze doel-
groep, we kennen hun inkomen im-
mers niet en ze staan wellicht (nog) 
niet ingeschreven bij Woningnet. De 
uiteindelijke doelgroep zal dus nog 
kleiner zijn. Alleen kijkend naar De 
Ronde Venen gaat het, zonder re-
kening te houden met het inkomen, 
om ongeveer 1.200 huishoudens. 
Het zou prettig zijn als er een pro-
ject voorhanden is waar een grotere 
groep vanuit de doelgroep naar toe 
zou kunnen verhuizen. Helaas is een 
dergelijk project niet op korte ter-
mijn beschikbaar. Pas medio 2016/
begin 2017 komt er nieuwbouw be-
schikbaar op een goede locatie voor 
deze doelgroep, dat mogelijk als 
specifiek doorstroomproject inge-
zet zou kunnen worden. Voorgesteld 
wordt om later in het proces te kij-
ken naar of en hoe dit project be-
trokken kan worden in dit experi-
ment. Dit betekent dat het experi-
ment voor nu aangewezen is op de 
bestaande woningvoorraad voor de 
duur van 1 jaar na start experiment. 

Verhuizen
De kans op verhuizing is maximaal 
als verhuisgeneigden zelf kunnen 
kiezen naar welke woning zij willen 
verhuizen. Uit de analyse van woon-
wensen blijkt wel een voorkeur voor 
gelijkvloers bezit met lift. Voorstel is 
het experiment, voor wat betreft de 
woningen waar naar toe verhuisd 
kan worden, toe te passen op: Alle 
flats met lift, alle benedenwoningen, 

alle seniorenwoningen, in De Ron-
de Venen en Van GroenWest, met 
een subsidiabele huurprijs tot de li-
beralisatiegrens van complexen die 
in exploitatie blijven bij GroenWest. 
Jongerenwoningen (tot 23 jaar of 30 
jaar) en Miva-woningen zijn uitge-
sloten van het experiment. 

Huren
De huidsige huurprijs bedraagt 
552,18 euro. De gemiddelde streef-
huur (huurprijs bij mutatie) van de 
gelijkvloerse woningen in dit ex-
periment is 508,38 euro. Gemid-
deld gezien zijn de huurprijzen van 
de woningen waar naar toe ver-
huisd wordt dus bijna 44 euro la-
ger dan de huurprijzen van de een-
gezinswoningen waar de doelgroep 
nu woont. Vanuit dat perspectief 
zou een huurkorting dus niet no-
dig zijn. Het zijn echter gemiddel-
den. Als er gekeken wordt naar de 
verdeling in huurklasses (huurprijs-
grenzen) dan zijn er toch verhuizin-
gen denkbaar tussen huurprijsklas-
ses waarbij een hogere huurprijs 
van toepassing is. Na een van te vo-
ren afgesproken periode wordt be-
keken hoeveel woningen er op de-
ze manier doorgeschoven zijn en of 
de specifieke benadering van ou-
deren en de labeling van de wo-
ningen voldoende specifieke reac-
ties oplevert en daarmee een door-
stroomketen op gang brengt. Daar-
bij wordt ook gekeken naar het ef-
fect van het experiment: is de ver-
huisketen op gang gekomen dankzij 
het experiment of was de verhuis-
beweging ook op gang gekomen 
zonder het experiment van andere 
corporaties. Er wordt gemonitord of 
deze bepaling voldoende effect sor-
teert. Er wordt niet verwacht dat dit 
zal zorgen voor een hele grote ver-
huisstroom van andere gemeen-
ten naar De Ronde Venen. De Ron-
de Venen is al jaren een redelijk in-
tern gerichte markt, daarnaast ver-
huizen senioren graag liever binnen 
hun bestaande buurt/in nabijheid 
van al bestaande netwerken. De re-
geling zal ook alleen in De Ronde 
Venen gepromoot worden. 

Experiment doorstroming van eengezins-
woning naar gelijkvloerse woning

Oud schipper Nol van Rijnsoever 
300e vriend van het veer
Vinkeveen - De 85-jarige Nol van 
Rijnsoever is de 300e vriend van 
het Vinkeveense veer geworden. Hij 
heeft vanaf zijn 17e tot zijn 25e voor 
het veer gevaren. Na die tijd ging 
het transport bijna alleen nog maar 
over de weg en kwam er een ein-
de aan het veer. Maar in zijn jeug-
dige jaren heeft Nol van Rijnsoever 
nog regelmatig goederen als meel 
en hout per schuit naar Amsterdam 
en Utrecht gebracht. Als één van de 
‘laatste’ schippers van het veer is hij 
300e vriend geworden.

Aankoop van het veer
De opa van Nol van Rijnsoever heeft 
vermoedelijk 120 jaar geleden, op 
donderdag 10 oktober 1895 het Vin-
keveense Veer aangekocht. Dat was 
in die tijd een aanstelling en ging via 
de notaris. De aankoop was open-
baar in het rechthuis van Th. Vre-
dendaal aan de Heul te Vinkeveen. 
Het volgende werd verkocht zo-
als in oude geschriften terugge-
vonden: “Het van ouds bestaan-
de Veer van Vinkeveen op Amster-
dam en Utrecht, met bijbehorende 
overdekte ijzeren veerschuit en ge-
heel complete inventaris, twee paar-
den, vrachtwagen, handwagen, sle-
den, tuigen, waagtoestel, als ijzeren 
balans en twee grote weegschalen 
met gewichten”.
Na deze aankoop verhuisde de opa 
van Nol van Rijnsoever van Odijk 
naar Vinkeveen om dagelijks men-
sen en goederen naar Utrecht en 
Amsterdam te varen. Het veer is een 
aantal generaties in de familie ge-
bleven.

‘De vijf gebroeders’ en ‘Theo’
De familie van Rijnsoever had meer-
dere pakschuiten. Alle pakschuiten 
hadden een naam. Als een nieuwe 
pakschuit was besteld, werd zorg-
vuldig een nieuwe naam gekozen. 
Of als een motor werd vervangen, 
was dit soms ook een reden om de 

schuit een nieuwe naam te geven. 
De opa van Nol van Rijnsoever heeft 
vijf zonen gekregen en de jongste 
zoon heette Theo. Zodoende was er 
een pakschuit ‘De vijf gebroeders’ 
en pakschuit ‘Theo’. Nol van Rijn-
soever heeft op deze twee stalen 
pakschuiten gevaren. 

Bijzondere vriend 
Van Rijnsoever is een familie die is 
verbonden met het veer en een gro-
te rol heeft gespeeld in het vaar-
transport. En het is heel bijzonder 
dat de 300e vriend Nol van Rijnsoe-
ver is. In de beginjaren ging hij mee 
als loopjongen met schipper Pap-
pot. Zo gebeurde het een keer dat 
hij midden in Amsterdam achter-
over van de schuit in de gracht viel. 
Er kwam direct hulp van allerlei kan-
ten om hem uit het water te halen, 
maar dat was helemaal niet nodig. 
Vriend van Rijnsoever kon namelijk 
gewoon zwemmen wat heel bijzon-
der was voor die tijd. 

Transport over de weg
Na de tweede wereldoorlog vond 
het transport steeds meer over de 
weg plaats. De familie Van Rijnsoe-
ver ging geleidelijk over naar ver-
voer met vrachtwagens. Kaas werd 
nog vrij lang per schuit naar Zaan-
dam gebracht. Na zijn 25e is Nol van 
Rijnsoever kweker geworden in Vin-
keveen. Hij had een leuke kwekers-
dochter ontmoet. Het transportbe-
drijf is later samen gegaan met Van 
Heeringen en Brouwer. 

Ook vriend worden?
Het project het Vinkeveense veer wil 
graag het historisch vaartransport in 
Vinkeveen weer tot leven brengen. 
U kunt, net zoals Nol van Rijnsoe-
ver, ook vriend worden om met vol-
le overtuiging het draagvlak voor dit 
idee aan te tonen. Voor meer infor-
matie: www.vinkeveendorpaanhet-
water.nl

Schildercursus techniek 
sluieren
De Ronde Venen - Ervaar kunst-
zinnige therapie en kom tot meer in-
zicht en ontspanning. Wat zit er ach-
ter jouw sluier?
In deze korte driedaagse schilder-
cursus met de techniek sluieren, ga 
je Kunstzinnige therapie beleven en 
ervaren dat schilderen een helende 
werking kan hebben en  dat er een 
diepere laag in je wordt aangespro-
ken. Het is een hele ervaring!
Bij een sluiertechniek  zet  je een 
laag (“sluier ”) van waterverf neer, 
op een opgespannen papier die 
vastgeplakt is aan een schilder-
plank. Zodra deze gedroogd is 
volgt de volgende laag. Zo ontstaan 
gaandeweg allerlei lagen (sluiers) 
en daardoor nieuwe en intensere, 
bewegingen en  kleuren. Je neemt 
Sluier  na sluier aanbrengend, deel 
aan een wordingsproces.  Geduld 
(leren) hebben, ontspannen en af-
stand nemen, zijn eigenschappen 

die in de cursus worden aangespro-
ken of worden ontwikkeld.
Deze cursus gaat iets verder dan al-
leen het leren van de techniek slui-
eren. Je licht een stukje op van de 
sluier, die jouw persoonlijke inner-
lijke ontwikkeling verhult. Het gaat 
hier om de beleving en minder om 
een techniek. Ook al is deze vrij uit-
gesproken. Docente is C. van Ingen, 
die tijdens 3 dagdelen op dinsdag 
van 13.30-15.30 uur deze verzorgt, 
te beginnen op 2 februari a.s. Cur-
suskosten slechts 22,00.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
email kan men altijd terecht op  in-
fo@stichtingparaplu.nl

Vervolg van de voorpagina.

Zou de apparatuur van de traject-
controle op dat moment nog niet 
aangepast zijn? Of is het wach-
ten op de volgende rechterlijke uit-
spraak dat ook daar 130 km/u mag 
worden gereden? Het blijft allemaal 
onduidelijk voor de automobilist. In-
tussen lopen weggebruikers door 
misleidende informatie voortdurend 
het risico om op deze manier ‘ge-
pakt’ te worden met een bekeuring 
die niet mals is! Een goede raad is u 
voorlopig dag en nacht gewoon aan 
de snelheid van 100 km/u te hou-
den op het stuk A2 tussen Vinke-
veen en Holendrecht v.v. zolang er 
geen duidelijkheid is of daar 130 
km/u mag worden gereden!

Rekbaar
De redactie is eens wat dieper in 
de berichtgeving van de afgelo-
pen tijd gedoken. De bekendma-
king dat er van Utrecht tot Amster-
dam ’s nachts 130 km/u mag wor-
den gereden is in de diverse pers-
berichten rekbaar ingevuld, want 
veel automobilisten zullen de me-
ning zijn toegedaan dat de toege-
stane snelheid van 130 km/u voor 
het totale traject van Maarssen tot 
Holendrecht geldt. Dat verklaart ook 
de enorme hoeveelheid snelheids-
boetes. Maar kennelijk is er zoals 

het er nu naar uitziet in de persbe-
richten die naar de media zijn ge-
stuurd iets niet juist gecommuni-
ceerd. Want bedoelde de rechter 
in zijn uitspraak op dinsdag 22 de-
cember alleen maar het 13 kilome-
ter lange traject Maarssen-Vinke-
veen waar vanaf dat tijdstip in de 
avond- en nachtelijke uren blijvend 
130 km per uur mag worden gere-
den, of hoort daar het stuk tot Ho-
lendrecht ook bij? Dat laatste stond 
nergens vermeld. Ook niet in het 
nieuwsbericht van de rechtbank 
zelf. Daarin staat als zinsnede: ‘Het 
blijft toegestaan om op de A2 tus-
sen Vinkeveen en Maarssen tussen 
19.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s 
ochtends 130 km/h te rijden. Dat 
heeft de rechtbank Midden-Neder-
land dinsdag bepaald in een proce-
dure bij de bestuursrechter.’ Hieruit 
kan worden geconcludeerd dat het 
uitsluitend om dit stuk A2 gaat en 
de 100 km/u snelheid gewoon blijft 
gelden tussen Vinkeveen en Holen-
drecht v.v. toch? In de editie van de 
NMB van 4 november jl. liet wet-
houder Moolenburgh echter weten 
dat het in zijn beleving ook gaat om 
het deel van de A2 vanaf Abcou-
de – vanwege de nieuw te bouwen 
woonwijk Land van Winkel - en het 
natuurgebied Botshol. Dus het he-
le traject langs Vinkeveen aan bei-
de kanten! Automobilisten mochten 

op het betreffende stuk A2 tussen 
Maarssen en Vinkeveen overigens 
al sinds 2012 130 km/u rijden en 
daar maakten de gemeenten Sticht-
se Vecht en De Ronde Venen be-
zwaar tegen. De rechter heeft in zijn 
uitspraak echter hun bezwaren van 
tafel geveegd. Geldt die uitspraak 
dan ook niet voor het aansluiten-
de deel van de A2 tussen Vinkeveen 
en Abcoude? Dat ligt toch voor de 
hand? 

Wéér wachten op de rechter
Binnenkort wordt door de rech-
ter eveneens beslist of ook overdag 
de snelheid van Maarssen tot Vin-
keveen naar 130 km/u kan worden 
gebracht. De Tweede Kamer stem-
de in oktober met een meerderheid 
in voor een plan om de snelheid ook 
overdag op dit snelwegdeel te ver-
hogen. Eerder had de minister zich 
al uitgesproken dat, mocht de rech-
ter de bezwaren van de gemeen-
ten Stichtse Vecht en De Ronde Ve-
nen verwerpen, ‘binnen enkele we-
ken ook de snelheid tussen Vinke-
veen en Holendrecht omhoog zou 
kunnen’… Nou dan! Om op de A2 
tussen Holendrecht en Maarssen 
dag en nacht 130 mogelijk te ma-
ken, zou de Tweede Kamer akkoord 
moeten gaan met investeringen’, zo 
gaf Schultz aan. Er zijn dan bijvoor-
beeld geluidsschermen nodig. Ove-

U loopt het risico van een fikse bekeuring!

130 km/u mogen rijden op de A2 
nog steeds onduidelijk

rigens is nog nergens bekend ge-
maakt of die beslissing al is geno-
men. Merkwaardig is ook dat wie 
naar de site van Rijkswaterstaat 
gaat (www.rijkswaterstaat.nl/we-
gen/wetten-regels-en-vergunnin-
gen) daar op een kaart kan inlog-
gen waarop wordt aangegeven wel-
ke maximum snelheid voor welke 
snelwegen geldt. De kaart dateert 
van oktober vorig jaar, toen de zaak 
van de maximum snelheid speelde. 
De kaart is kennelijk (nog) niet aan-
gepast want voor de hele A2 staat 
daarop een maximum snelheid van 
100 km/uur aangegeven! Nergens 
130, ook niet gedeeltelijk! Hoe moet 
je als automobilist onderweg dan 
weten hoe hard je waar mag rijden? 
Wie daar onbekend mee is of dat 
niet tijdig door heeft krijgt dus een 
vette bekeuring!

Wij verzoeken u ons via e-mail te 
laten weten of u sinds 22 decem-
ber ook bekeuringen op de A2 heeft 
opgelopen, zoals uw mede-inwo-
ner. Niet dat wij er iets aan kun-
nen doen om de pijn te verzachten, 
maar om er achter te komen in hoe-
ver de onduidelijke berichtgeving 
geleid heeft tot nog meer ‘vermeen-
de overtredingen’. Zodra er meer 
bekend is over de verhoging van de 
maximum snelheid op de A2 mogen 
komen wij er in deze krant op terug.
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Nieuwjaars High Tea op 
de Eendracht!
Mijdrecht - De onderbouw van 
OBS De Eendracht nodigt in de eer-
ste week na de kerstvakantie al-
le ouders uit om te genieten van 
een Nieuwjaars High Tea! Heerlij-
ke hapjes, sandwiches, zelfgebak-
ken koekjes en cakejes zijn de lek-
kernijen die de kinderen hun ouders 
voorschotelen, wát een goed begin 

van het nieuwe jaar! Samen met de 
leerkrachten hebben de kinderen al-
le voorbereidingen gedaan en wat 
hebben ze hard gewerkt! Gelukkig 
mogen ze zelf ook lekker mee snoe-
pen en zeg nou zelf: daar wil je als 
ouders toch bij zijn? En wat betreft al 
die lekkernijen? Na deze dag gaan 
we allemaal écht aan de lijn…toch?

Scouting Jan van Speyk 
start jubileumjaar
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag luidde Scouting Jan van Speyk 
het jaar 2016 in met de traditionele 
Boerenkoolfuif. 2016 is een heel bij-
zonder jaar voor de Scoutinggroep 
uit Mijdrecht, want dit jaar bestaat 
de groep 50 jaar! Elk jaar komt de 
hele scoutinggroep samen om boe-
renkool met elkaar te eten en zo het 
jaar te openen. Dit jaar in het the-
ma ‘gala’, want er werd gestart met 
een feestjaar: Scouting Jan van 
Speyk viert dit jaar dat de groep 50 
jaar geleden werd opgericht. Na het 
eten van de boerenkool, kreeg ie-
dereen een speciale jubileumtrui of 
–vest. De 14-jarige Maikel van Dort 
kreeg het eerste exemplaar uitge-
reikt, want hij was de ontwerper van 

het speciale jubileumlogo. Daarna 
deden de scouts in groepjes spelle-
tjes zoals Twister, koekhappen, bal-
lonnen trappen, mikado en sjoelen. 
Ook werd het speciale jubileumlied 
voor het eerst door alle kinderen ge-
zongen. Dit was een verrassing voor 
alle leiding. Zo is 2016 voor Scou-
ting Jan van Speyk weer goed be-
gonnen: een bijzonder jaar vol leu-
ke activiteiten, een groepskamp en 
volop scoutingavontuur! In het nieu-
we jaar verhuizen de Welpen (jon-
gens van 7 t/m 11 jaar) van de don-
derdagavond naar de zaterdagoch-
tend (10.30 – 12.00 uur). Vind je het 
leuk om ook eens te komen kijken, 
dan ben je van harte welkom! (wel-
pen@janvanspeykgroep.nl) 

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Afvalkalender
Vanaf deze plaats wil ik de inwo-
ners van, met name mijn woon-
omgeving, Hofl and Zuid, verzoe-
ken om op de afvalkalender te 
kijken voor men kranten, plastic 
of de vuilnisbakken buiten zet.
Doordat er rond de afgelopen 
feestdagen het een en ander ge-
wijzigd was, stond er met oud en 
nieuw papier en plastic aan de 

weg. Buiten het risico van brand-
steken, wegwaaien en natrege-
nen is het geen reclame voor on-
ze, doorgaans, schone buurt.

Vriendelijke groeten,
Paula van Eijk
Souverein 21, 
3641NR Mijdrecht
jfmvaneijk@zonnet.nl

VVD wil snel kleine 
aanpassing bomenbeleid
De Ronde Venen - Vorig jaar heeft 
de lokale VVD in De Ronde Venen 
op haar website een meldpunt ge-
opend voor inwoners die zeggen 
last te hebben van te hoge bomen 
en wildgroei van het groen in de 
openbare ruimte. Vooral bewoners 
die zonnepanelen op hun dak heb-
ben waarbij te hoge bomen zonlicht 
wegnemen zodat de productie van 
elektrische stroom nadelig wordt 
beïnvloed reageerden. Maar ook 
bewoners – en dat zijn er toch heel 
wat - die het gevaar zien van scha-
de vanwege omwaaien en/of vallen-
de takken door stormwinden, uit-
ten hun zorgen. Daarbij werd duide-
lijk onderstreept dat men niet tegen 
een groene gemeente is met mooie 
bomen, maar dat regelmatige con-

trole en onderhoud van bomen geen 
overbodige luxe is. Het VVD-raads-
lid Maarten van der Greft pakte het 
op en verzamelde alle klachten, op-
merkingen en vermeende oplossin-
gen. Hij hield en houdt de reage-
rende bewoners per e-mail op de 
hoogte van de verdere ontwikke-
lingen nadat hij alle gegevens eind 
november aan wethouder Aldrik 
Dijkstra had overhandigd. Zie het 
als een schoolvoorbeeld van bur-
gerparticipatie, hoe je ook tegen de-
ze actie aankijkt.

Verruiming bomenbeleid
Kort en goed, het betreffende on-
derwerp is op woensdag 2 decem-
ber 2015 tijdens de commissiever-
gadering Publieke Werken onder-

deel van debat geweest. Op de-
ze avond heeft de VVD naar voren 
gebracht dat men samen met be-
zorgde inwoners niet tegen bomen 
is, maar dat er moet worden geke-
ken naar de juiste boom op de juis-
te plek. “Wij zijn van mening dat 
het huidige ‘Bomenbeleid Groe-
ner dan nu’ het college geen ruim-
te biedt om bomen in geval van on-
evenredige overlast te vellen, te ver-
plaatsen of te vervangen. In de be-
leidsnota staat letterlijk dat ‘hinder 
door bladval of lichtontneming niet 
kan worden gezien als redenen om 
een boom te kappen’ en door deze 
zinsnede kan het college geen kant 
uit,” zo laat Van der Greft weten. Het 
college heeft aangekondigd eind 
2016 het beleid te evalueren. De 
VVD fractie vindt dat dit te lang gaat 
duren en wil op korte termijn oplos-
singen voor de meest urgente situa-
ties en stelt daarom voor om tijdens 
de raadsvergadering van 28 januari 
het bomenbeleid via een kleine aan-
passing te verruimen. Voorgesteld 
wordt om de betreffende zinsnede 
hierboven uit de beleidsnota van het 
Bomenbeleid (…hinder door blad-
val of lichtontneming…) aan te pas-
sen met een voorlopige tussenop-
lossing. Het college krijgt daardoor 
de ruimte om in geval van onevenre-
dige overlast aanwonenden een om-
gevingsvergunning te verlenen voor 
het vellen van de betreffende boom. 
De beleidsnota blijft voor het ove-
rige volledig overeind, in afwach-
ting van de evaluatie door het colle-

ge. Uitgangspunt bij het beoordelen 
van een aanvraag omgevingsver-
gunning voor het vellen van bomen 
blijft het behoud van bomen. Alleen 
wanneer het ‘verwijderingsbelang’ 
zwaarder weegt dan het ‘boombe-
lang’ kan een omgevingsvergun-
ning worden verlenen.

Urgente gevallen aanpakken
Het initiatiefvoorstel van de VVD 
wordt eerst woensdag 13 janua-
ri tijdens de commissievergadering 
Publieke Werken besproken. Tij-
dens de commissievergadering kan 
er door alle andere partijen en het 
college op het voorstel van de VVD 
worden gereageerd. Op 28 januari 
wordt het voorstel tijdens raadsver-
gadering besproken en in stemming 
gebracht. Beide vergaderingen zijn 
openbaar toegankelijk en begin-
nen om 19.30. Als de gemeenteraad 
in meerderheid het voorstel van de 
VVD steunt dan wordt het bomen-
beleid verruimd, krijgt het colle-
ge meer bewegingsvrijheid en kun-
nen urgente gevallen direct worden 
aangepakt.

Dit betekent niet dat alle aange-
dragen problemen ook daadwerke-
lijk worden opgelost! Na 28 janua-
ri zegt Van der Greft alle tot nu toe 
betrokken bewoners via e-mail te 
laten weten hoe de raadsvergade-
ring is verlopen. “Inspreken tijdens 
één van de avonden lijkt niet echt 
noodzakelijk. Het onderwerp is uit-
gebreid besproken en het zal nu al-
leen nog gaan over de juiste for-
mulering van het voorstel. De VVD 
gaat in ieder geval haar best doen 
om ervoor te zorgen dat het voor-
stel wordt aangenomen. Dit zou een 
stap in de goede richting zijn waar 
het gaat om het bomenbeleid in on-
ze gemeente,” aldus Van der Greft.

IVN Winterwandeling
Regio - Op zaterdag, 16 januari or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn weer een winterwande-
ling. We bezoeken de Middelpolder, 
een verrassend natuurgebied, gele-
gen tussen Amsterdam, Amstelveen 
en Ouderkerk a/d Amstel. De Mid-
delpolder staat bekend om zijn vo-
gelrijkdom. In dit jaargetijde kom je 
er ganzen, smienten en krakeenden 
zien en horen. Het is in dit jaarge-
tijde toegestaan door de weilanden 
te lopen maar vanwege de drassig-
heid kiezen we voor de verharde 
paden, die ons langs het veenland 
en de verveende droogmakerij voe-
ren. We lopen ook een stuk langs de 
Amstel met de mooie buitenplaat-

sen Oostermeer en Wester-Amstel, 
die volledig in oude glorie zijn her-
steld. De wandeling is ongeveer 9 
km. lang. We verzamelen om 9.30 
uur, begraafplaats Wilnis aan de J. 
Enschedeweg. Vandaar vertrekken 
we met zo min mogelijk auto’s naar 
het startpunt in Amstelveen. Einde 
wandeling is om ongeveer 12.30 uur 
gepland. Tips voor onderweg: kleedt 
u warm genoeg aan en trek stevige 
waterdichte schoenen aan. Neem 
ook iets warms te drinken mee. 
Aanmelden is niet nodig. Info: Hans 
Tuinenburg, tel. 06-13 999 814. Voor 
info over IVN kunt u de website be-
zoeken: www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn.Gratis voorlichting 

studiekeuzeadvies
Regio - Middelbare school scholie-
ren moeten vóór 1 mei a.s. hun stu-
diekeuze gemaakt hebben als ze in 
september willen gaan studeren. De 
tijd begint te dringen als je dat nog 
niet gedaan hebt. Speciaal hiervoor 
organiseert Bibliotheek Mijdrecht 
op woensdagmiddag 20 januari 
a.s. in samenwerking met Noloc er-
kend studiekeuzecoach Rose-Marie 
Lucas van Rooskleurig Coaching, 
een gratisvoorlichtingsmiddag ‘hoe 
maak ik een studiekeuze?’. Deze 
is bedoeld voor scholieren die een 
MBO, HBO of WO studie gaan kie-
zen en hun ouders. Rose-Marie “het 
is best lastig om op jeugdige leeftijd 
te kiezen voor een studie en te be-
denken wat voor werk je later wilt 
gaan doen. Een studiekeuze maken 
is iets heel persoonlijks en een be-
langrijke beslissing. Er is veel aan-
bod en alles lijkt even boeiend te 
zijn. Maar hoe ga je uitzoeken wel-

ke studie er het beste bij jou past? 
Hoe kies je? En wat kan je als ou-
der doen om je kind te helpen bij het 
studiekeuze proces?”. 
Tijdens de voorlichtingsmiddag kom 
je meer te weten over het maken 
van een studiekeuze en is er volop 
ruimte voor het stellen van vragen. 
Na afl oop krijg je nog eens tips en 
adviezen mee naar huis. Aanmel-
den doe je door een e-mail met je 
naam + het aantal deelnemers te 
sturen aan aan info@rooskleurig-
coaching.nl of bel 06 5313 5015. De 
voorlichtingsmiddag is op woens-
dag 20 januari a.s. van 16:00-17:15 
uur in de Bibliotheek Angstel, Vecht 
en Venen, Dr. J. van der Haarlaan 8 
te Mijdrecht. De voorlichting is toe-
gankelijk voor iedereen, ook als je 
geen lid bent van de bibliotheek.  

Meer info zie advertentie 
elders in deze krant

Vervolg van de voorpagina.

We zijn ook met de gemeente in 
overleg hierover, want het gebouw 
als zodanig wordt weliswaar wat 
kleiner maar niet anders van uiter-
lijk. Binnenkort hopen we over een 
en ander meer duidelijkheid naar 
buiten te brengen. 

Zoals het er nu voor staat zou dan 
eind dit jaar met de bouw kunnen 
worden begonnen, maar hang mij 

niet aan een datum op,” aldus Petra 
van Werkhoven. In het nieuwe Zon-
nehof Mijdrecht komen zes wonin-
gen met per woning zeven bewo-
ners die intensieve zorg nodig heb-
ben. 
Het gaat daarbij dus om kleinscha-
lig wonen in groepsverband. Verder 
worden er woningen in het pand 
gerealiseerd zoals in de Kom, waar 
mensen met een thuiszorgindicatie 
op huurbasis en met inkopen van 
eigen zorg, kunnen wonen.

Reorganisatie
Niet alleen zijn er wijzigingen in het 
bouwontwerp, maar ook de volgen-
de reorganisatie is bij de Zonne-
huisgroep alweer een feit. Bezui-
nigen betekent ook snijden in het 
personeelsbestand en het opde-
len en/of verschuiven van functies. 
Petra merkt daarbij op dat zo’n vijf-
tig personeelsleden onlangs te ho-
ren hebben gekregen dat zij bo-
ventallig zijn geworden. De beken-
de locatiemanager van de zorgcen-

Nieuwbouw Zonnehof 
Mijdrecht later gepland

Regio - Op zaterdag 16 januari 
gaan de LWG Abcoude en de Knot-

groep Uithoorn samen zagen langs 
de Oude Hollandse Kade in Abcou-

Knotten in Abcoude en in 
Baambrugge

tra in Mijdrecht, Netty van der Kaa, 
bekleedt deze functie niet meer, 
maar is voor twee jaar aangesteld 
als transitiemanager bouw. Er is bo-
vendien één manager voor vijf lo-
caties benoemd, waartoe ook Ge-
rardus Majella en Zuiderhof beho-
ren. Van beide locaties is Jose Wit-
te sinds kort hoofd zorg geworden. 
Zij was dat al bij Gerardus Majella, 
Van Werkhoven ziet ook dit jaar on-
vermijdelijk problemen opdoemen 
in de thuiszorgsituatie omdat het 
aanbod voor thuiszorg wéér min-
der wordt vanwege de voortduren-
de bezuinigen die intussen alweer 
13 procent bedraagt. Terwijl er daar-
entegen steeds meer mensen thuis 
blijven wonen. Wat dat betreft ziet 
zij de toekomst niet rooskleurig te-
gemoet. Het blijven onzekere tijden.

de. Ver uitgeschoten wilgen worden 
weer geknot, ander opschot wordt 
kort afgezet. Verzamelen waar de 
Amsterdamsestraatweg vanuit Ab-
coude overgaat in de Abcouder-
straatweg in Amsterdam! Let op 
waar het bord ‘Knotgroep’ staat. Op 
zaterdag 30 januari gaat de Knot-
groep Uithoorn zagen in Baam-
brugge op de Horn. Langs deze 
dijk, rechts van de boerderij  op nr 
6 staat een lange reeks wilgen die 
nodig geknot moeten worden. Op 
het land staan nog een paar zware 

knotwilgen. Verzamelen bij de boer-
derij, waar ook een bord staat van 
camping ’t Riviertje. Op beide da-
gen starten we om 9.00 uur en stop-
pen rond 13.00 uur. Iedereen die er-
van houdt om actief buiten bezig te 
zijn, is van harte welkom. De knot-
groep zorgt voor goed gereedschap, 
en voor koffi e met koek en soep tot 
slot. Zorg zelf voor een mok met le-
pel, voor werkkleding en water-
dicht schoeisel. Voor meer informa-
tie: Bert Schaap 0297-565172 of de 
website www.knotgroepuithoorn.nl





Mijdrecht - In het afgelopen week-
end heeft de selectie van Argon een 
begin gemaakt aan de tweede helft 
van het seizoen middels een geza-
menlijke activiteit in het zuiden van 
het land. De heenreis was op vrij-
dag, de activiteiten op zaterdag 
waarna op zondag de weg naar huis 
weer werd ingeslagen. Helaas kon 
niet iedereen de tijd vrijmaken voor 
deze trip, maar met een groep van 
35 personen was toch sprake van 
een grote opkomst. Op vrijdagmid-
dag werd de busreis gestart en via 
een tussenstop bij een van de be-
kende wegrestaurants, waar het 
in dit geval duidelijk meer vullen 
dan voeden was, werden uiteinde-
lijk de gereserveerde kamers in het 
van der Valk hotel in Maastricht be-
reikt. Als echte sporters werd in de 
volgende uren natuurlijk een zoek-
tocht ondernomen naar de leukste 
plekjes in Maastricht en die speur-
tocht mag als geslaagd worden om-
schreven.

Mergelgrotten
Op de zaterdag werd na een geza-

menlijk en smakelijk ontbijt de bus 
weer opgezocht voor een ritje naar 
de mergelgrotten, waar een fiets-
tocht per mountainbike op het pro-
gramma stond. Mede door de duis-
ternis een opwindende gebeurte-
nis, dus vooraf werd het materiaal 
inclusief verlichting uitvoerig getest 
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Atlantis 2 speelt gelijk
Mijdredcht - Zaterdag 9 januari 
mocht het door Florist gesponsor-
de Atlantis 2 aantreden tegen Thor 
3 uit Harmelen. Na een wedstrijd 
waar Atlantis veel meer uit had kun-
nen halen werd jammer genoeg uit-
eindelijk de eindstand van14-14 be-
reikt. Met een wijziging in de opstel-
ling vanwege de afwezige Joyce Ro-
denburg en Jacco van Koeverden 
Brouwer, begon Atlantis de wed-
strijd met in de eerste aanval Mark 
Kruiswijk, Timo Jongeling, Chan-
tal Poolman en Aïsha Keijman. In 
het eerste verdedigingsvak begon-
nen Koen van Wermeskerken, Robin 
van ‘t Schip, Tamara Gortenmulder 
en Joy Trompert. Het begin van de 

wedstrijd ging vrij gelijk op, maar 
het lukte Atlantis toch de rust in te 
gaan met een voorsprong van 10-5. 
Atlantis begon sterk aan de tweede 
helft en wist dan ook de eerste 10 
minuten de voorsprong goed te be-
houden. Daarna werd Atlantis min-
der scherp en begon fouten te ma-
ken, zo kregen ze al snel een paar 
doelpunten tegen. Thor benutte de 
kansen waar Atlantis deze liet lig-
gen en zo werd de voorsprong ver-
speeld waardoor de wedstrijd ein-
digde in een 14-14 gelijkspel. Vol-
gende week zal de ploeg thuis aan-
treden tegen Madjoe 3 om 15:20 
uur. Dit belooft een zware wedstrijd 
te worden.

Atlantis C1 verliest voor het 
eerst deze zaalcompetitie
Mijdrecht - Zaterdag 9 janua-
ri speelde Atlantis C1 haar tweede 
wedstrijd in het nieuwe jaar tegen 
VZOD C1 in Kudelstaart. Het com-
plete team bestaande uit: Anouk, 
Fay, Jennifer, Lars, Marc, Max, Olav, 
Ruben en Tessa reisde samen met 
reservespeler Maud af naar de 
Proosdijhal. Het door Mollers Wa-
terwerken gesponsorde team werd 
door de coaches Jelle en Joyce be-
geleid bij deze uitwedstrijd. In poule 
C3C gaat Atlantis C1 erg lekker; van 
de vier gespeelde wedstrijden zijn er 
al vier gewonnen. Bij VZOD C1 zou 
het waarschijnlijk een ander verhaal 
worden. De ploeg uit Kudelstaart 
heeft ook mooie cijfers dus een pit-
tige wedstrijd werd verwacht. He-
laas voor Atlantis zat het de eerste 

helft niet mee en ging de ploeg de 
rust in met een achterstand van 6-0. 
De peptalk van Jelle en Joyce had 
zijn uitwerking want al snel werd er 
na rust gescoord. In de tweede helft 
liet Atlantis C1 zich zeker van zijn 
betere kant zien maar helaas vielen 
de beslissingen in de wedstrijd niet 
gunstig voor de ploeg uit Mijdrecht. 
Het lukte Atlantis C1 niet om de 
achterstand in te halen en uiteinde-
lijk werd de wedstrijd verloren met 
een stand van 9-3. Teleurgesteld 
gingen de spelers naar huis. Op 12 
maart staat de returnwedstrijd op 
het programma. Volgende week, za-
terdag 16 januari, wacht een wed-
strijd tegen koploper Badhoevedorp 
C1. Hopelijk kan Atlantis C1 daar de 
punten wel mee naar huis nemen.

Frits Gobée uit Mijdrecht met de Super Caddie Trofee van Golfclub Veldzijde

Golfclub verrast Frits met 
Super Caddie Trofee 2016
Wilnis - Bij Golfclub Veldzijde is 
Frits Gobée uit Mijdrecht uitgeroe-
pen tot Super Caddie. De reden om 
hem deze trofee te overhandigen 
werd toegelicht door de voorzitter 
van Golfclub Veldzijde, Dick Wester-
veld. Na de speech van Dick werd 
de trofee overhandigd door Super 
Caddie 2015, Marga Scheijde. 
Jaarlijks doet zich binnen Golfclub 
Veldzijde de vraag voor of iemand 
in aanmerking komt voor deze prijs, 
een prachtig beeld. Daarmee erkent 
het bestuur de tomeloze inzet van 
de Super Caddie voor diens bijzon-
dere en onbezoldigde bijdrage aan 
de golfvereniging. Frits Gobée ont-
ving de trofee voor zijn activiteiten 
als voorzitter van de Nieuwe Leden 
Commissie. Onder zijn initiatief is de 
buddyservice opgezet. 15 leden van 
de vereniging zijn buddies van een 
aantal nieuwe leden. De buddies 
bieden een volledig programma aan 
om de nog prille leden wegwijs te 
maken in de vereniging en zich snel 
thuis te gaan voelen. Ook gaan de 

buddies met de beginnende golfers 
samen de baan in om een bepaald 
spelniveau te kunnen behalen. De 
bijdrage van de buddies wordt door 
de nieuwe leden, de buddies zelf 
en de vereniging als zeer waarde-
vol ervaren. Ook de organisatie van 
de Open Golfdag die de afgelopen 
twee jaar meer bezoekers trok dan 
ooit daarvoor, mag op conto ge-
schreven worden van de benoemde 
Super Caddie. Zoals gebruikelijk in 
een vereniging, kon het slagen van 
die dagen ook niet zonder inzet van 
vele andere enthousiaste golfers. 
Tenslotte heeft de actieve en gast-
vrije benadering van lesklanten en 
gastspelers ertoe geleid dat de ver-
eniging de afgelopen drie jaar jaar-
lijks een groei in ledenaantal zag. In 
2015 verwelkomde Golfclub Veldzij-
de 129 nieuwe leden. Frits was zo 
beduusd dat hij sprakeloos was, wat 
zelden voorkomt. Met de bloemen 
en het beeld dat een jaar lang be-
wonderd kan worden, ging hij trots 
op de foto.

Open huis nieuwe kantine SV Hertha
Vinkeveen - SV Hertha neemt op 
zaterdag 23 januari de gloednieuwe 
kantine in gebruik. Hiermee is de 
Vinkeveense voetbalclub helemaal 
klaar voor de toekomst. Iedereen is 
van harte welkom om het totaal ver-
nieuwde complex te komen bewon-

deren tijdens een open huis. Vanaf 
2012 ontstonden de plannen en in 
oktober 2014 hebben de leden van 
SV Hertha de goedkeuring gegeven 
voor de verbouwing van de oude 
kantine voor de benodigde (nieuwe) 
kleedkamers. Dit was hard nodig 

omdat het meidenvoetbal een grote 
groei door maakte. Allereerst is be-
gonnen met de bouw van de nieu-
we kantine, bovenop de al bestaan-
de kleedkamers. 
En nu staat de kantine er! Met grote 
dank aan de vele vrijwilligers, spon-

Atalante MC1 voort-
varend van start!
Vinkeveen - In de tweede helft is 
volleybal vereniging Atalante ge-
start met een extra team. Gevormd 
uit nieuwe leden en mini’s. De eer-
ste wedstrijd was op 8 januari thuis 
tegen ook een nieuw team van Ora-
di. De eerste set ging als een trein. 
Atalante serveerde krachtig waar 
het team uit Aalsmeer erg veel 
moeite mee had. Temeer ook omdat 
de opponent nog een beetje zoe-
kende was naar de opstelling en het 
eigen spel. Al vrij snel stond een ri-
ante voorsprong op het telbord voor 
Atalante. Wel kwam Oradi wat terug 
ook met een sterkere serve, maar 
met een 25-13 nog ruim gewonnen.
In de volgende sets had Oradi zich 
enigzins hervonden en werd het 
meer een wedstrijd in plaats van 
een serveerpartij. Doel bij Atalante 
was zoveel mogelijk in 3-en en als 
het lukte liefst ook nog een smash! 
En dat ging aardig goed. Mooie 
aanvallen van onder andere Isa, 

Willemijn en Tess brachten punten 
binnen. Maar dit keer had Oradi va-
ker een antwoord op onze serve en 
wisten ze soms ook nog onze ga-
ten te vinden. Atalante bleef steeds 
wel voor staan, maar Oradi kwam 
dichtbij, het werd uiteindelijk 25-20. 
In de laatste 2 sets zette Oradi nog 
een tandje bij en waren de teams 
helemaal aan elkaar gewaagd. Er 
volgden ware rally’s, erg mooi om 
te zien. Isa met haar sterke boven-
handse serve scoorde punten. Maar 
ook een mooie 3 meter aanval van 
Isis en een puike aanval van Roos 
waren een punt waard. Wel kreeg 
Atalante ook wat smashes terug en 
met moeilijkere services bleef Ora-
di bij en nam zelfs in de laatste set 
een voorsprong. Maar de ervaring 
en solide spel van Eva en Noa ga-
ven net dat stukje extra bij Atalante 
waardoor MC1 deze sets beide met 
25-23 wisten te winnen. Een hele 
mooie start van dit nieuwe team!

Trainingskamp Argon selectie
en de helmen gepast. Deze voor-
zorgsmaatregelen bleken gedu-
rende de tocht zeker niet overbo-
dig, maar mede dankzij de ervaren 
gidsen werden aan het einde van 
de rit slechts twee uitvallers geno-
teerd. Veel spelers waren na afloop 
wat hees van het roepen, want in de 
grotten bleek luid roepen de enige 
manier om in contact te blijven met 
je voorganger dan wel volger. 
Na de lunch maakten een aantal 
deelnemers gebruik van het zwem-
bad, de sauna of de fitnessappa-
ratuur, terwijl de die hards later in 
de middag ook nog de voetbalwed-
strijd van Barcelona live op de tv-
schermen volgden. Middels het uit-
stekend verzorgde diner bij Van der 
Valk werd een bodem gelegd voor 
het vervolg van de zoektocht van 
vrijdagavond en ook ditmaal kon het 
resultaat als zeer tevreden stem-
mend omschreven worden. 

Eigen bijdragen
Na het ontbijt op zondagmorgen 
werden in alle rust de tassen gepakt 

Wilnis - Afgelopen week bericht-
ten we al over de vuurwerkoverlast 
in onze gemeente. Met name Wilnis 
had het zwaar te verduren. Hoewel 
vuurwerk afsteken op Oudejaarsdag 
pas vanaf 18.00 uur was toegestaan, 
leek de wijk Veenzijde al vanaf de 
vroege ochtend op een oorlogsge-
bied qua geluid. De bewoners van 
het appartementencomplex aan de 
Wagenmaker in Wilnis kunnen daar-
over meepraten. Naast al het zwa-
re vuurwerk dat rond de schoolplei-
nen van de oude Veenzijdeschool en 
de Prinses Beatrixschool werd afge-

stoken, ging in het begin van Ou-
dejaarsavond de kledingcontainer 
van Kringkoop in brand. En later in 
de nacht werd er zwaar vuurwerk 
door de brievenbus het gebouw bin-
nen gegooid. Door de klap die daar-
op volgde werd het raamkozijn ont-
wricht, alle brievenbussen vernield 
en ontstond een klein brandje. Een 
bewoner die niet met haar naam in 
de krant wil laat ons weten dat de 
schrik er goed in zit bij de bewoners 
van het appartementencomplex: “Er 
wonen hier veel gezinnen met kin-
deren. Degenen die dit vuurwerk bij 

ons naar binnen hebben gegooid 
beseffen waarschijnlijk niet dat ze 
mensen in gevaar hebben gebracht.” 
Tegelijkertijd snapt ze niet waarom 
de gemeente of de politie niets heeft 
gedaan om de vuurwerkoverlast te 
verminderen: “Een paar jaar geleden 
hebben we dit ook al meegemaakt. 
Er is toen voor vele duizenden euro`s 
aan schade toegebracht aan ons ge-
bouw en de postbussen. 

Container
Zeker nadat de Kringkoopcontainer 
op Oudejaarsavond in brand was 

Bewoners Wagenmaker:

‘’De gemeente en politie 
deden helemaal niets’’

gestoken had de politie wel wat va-
ker kunnen surveilleren in dit ge-
bied.” Volgens getuigen is de poli-
tie overdag wel door de wijk gere-
den, maar deden ze helemaal niets 
tegen de jongeren die vuurwerk aan 
het afsteken waren. Eén van de an-
dere bewoners van de Wagenmaker 
is Emiel Hoogendijk, oud-gemeen-
teraadslid. Hij onderschrijft de ge-
voelens die leven bij zijn buren: “Ik 
begrijp dat het moeilijk is voor de 
gemeente en de politie om vuur-
werkoverlast tegen te gaan. Maar 
het gaat hier om een wooncomplex 
waar mensen aan het slapen zijn, en 
waar een brand grote gevolgen kan 
hebben. Als ik dan zie dat de brand-
weer en politie met enkele auto`s 
uitrukken voor een vreugdevuur bij 
Waverveen, waarbij geen enkel ge-
bouw of mensenleven in gevaar is, 
dan vraag ik me af waar de prioritei-
ten liggen.” Hoogendijk liet ons we-
ten dat hij contact heeft gehad met 
burgemeester Maarten Divendal, 
die heeft aangegeven dat dit deel 
van Wilnis extra aandacht krijgt van 
de politie in de komende jaren. Of dit 
iets zal oplossen zal in de toekomst 
blijken. Woningcorporatie Groen-
west is eigenaar van het apparte-
mentencomplex aan de Wagenma-
ker, en zal vermoedelijk opdraaien 
voor de kosten van de schade. Er is 
fotomateriaal beschikbaar van jon-
geren die overdag vuurwerk aan het 
afsteken waren op de schoolplei-
nen, maar de daders van de vernie-
lingen zijn nog niet opgespoord. De 
bewoners van de Wagenmaker ho-
pen dat mensen die iets hebben ge-
zien of gehoord met betrekking tot 
de vernielingen bij hun complex, 
contact opnemen met de politie (te-
lefoonnummer 0900-8844). 

en kan de bus van Wintours om 12 
uur weer richting Mijdrecht vertrek-
ken, waar terug gekeken kon wor-
den op een zeer geslaagde activi-
teit met de selectie van het eerste 
en tweede elftal. Een activiteit die 
werd georganiseerd door de spe-
lersraad en mogelijk werd door een 
eigen bijdrage van de spelers, maar 
niet in het minst ook door de zeer 
gewaardeerde bijdragen van bedrij-
ven, die het goed voorhebben met 
Argon. 

De dank gaat dan ook uit naar:
Akkermans Financiële en Admini-
stratieve Dienstverlening; A-Side 
Media; BvCM Credit Management; 
ENCI B.V.; J.P. Faber; HABO Vlees 
en vleeswaren; Homan Beveiliging 
B.V.; Jan Jansen schoonmaakbedrijf 
en glazenwasserij; KernGezond Fy-
siotherapie Mijdrecht; Kingsalmarkt 
B.V.; Architekten- en ingenieursbu-
reau H.W. van der Laan B.V.; LCM 
Prints; Supportersvereniging De 
Lijnkijkers; Piton Consultancy B.V.; 
Timmerfabriek REKRI B.V.; Relo-
cAid Relocation & Immigration; Dirk 
Stam IJzerwaren B.V.; Van Walra-
ven infra/installatiematerialen; Win-
tours; Zorg Centraal Nederland.

soren en de bedrijven uit de regio, 
maar ook van ver. Zij hebben er-
voor gezorgd dat het onmogelijke 
mogelijk is geworden. Een kantine 
met een prachtig mooi uitzicht over 
de voetbalvelden. Zonder al die in-
zet was dit mooie complex er zeker 
niet gekomen. Van 14:00 tot 20:00 
staat de Moonlight Drive-In Show 
garant voor gezellige muziek, is er 
een springkussen voor de kinderen 
en komt niemand minder dan Da-
ve Miller een fantastisch optreden 
geven! 

Veiling
Rond 16:30 uur staat er een spec-
taculaire veiling op de agenda met 
werkelijk unieke kavels én waarvan 
de opbrengsten geheel ten goe-
de komen aan de verbouwing. Kijk 
voor een overzicht van alle kavels 
op www.hertha.nl en op de Face-
book site van SV Hertha. Aan het 
begin van het traject zijn er tijdens 
evenementen als Koningsdag en de 
Rap & Ruigrace “SV Hertha bakste-
nen” verkocht. Dankzij deze stenen 
werden de allereerste euro’s bin-
nengebracht voor het bouwproject. 
Deze symbolische baksteen is een 
gratis consumptie waard, dus als 
je ‘m nog hebt, neem hem mee en 
proost op de nieuwe kantine…op 
zaterdag 23 januari!



Weer winst voor Wordt 
Veenshuttle Mix 1
De Ronde Venen - Met nog 1 wed-
strijd te gaan staat het 1e mix team 
van badmintonvereniging Veens-
huttle op de eerste plaats. Zij heb-
ben nog geen enkele partij verloren. 
Maar ze worden op de hielen geze-
ten door een mix team uit Purme-
rend (De Gors). Dit team heeft één 
wedstrijd verloren, dat was tegen 
Veenshuttle 1 in Mijdrecht. Maar 
alle andere wedstrijden hebben ze 
met grotere cijfers gewonnen dan 

Veenshuttle 1. De laatste wedstrijd 
zal gespeeld worden op maandag-
avond 18 januari en wel uit tegen 
de Gors!! Dit zal naar verwachting 
spannende partijen opleveren. Wint 
Veenshuttle 1 deze wedstrijd dan 
zullen zij kampioen worden in de 3e 
klasse. Maar wordt het gelijk spel of 
verliest de Veenshuttle dan zal het 
team van de Gors kampioen worden 
op basis van het aantal wedstrijd-
punten.

PK Sport Bosdijkloop: 
schrijf nu in!
De Ronde Venen - Op de Kerklaan 
in Vinkeveen klinkt zondag 21 fe-
bruari 2016 het startschot voor de 
PK Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub 
De Merel organiseert de 38ste edi-
tie van dit hardloopevenement. Ie-
dereen is welkom bij deze winter-
se loop en kan zich hiervoor voor-
inschrijven.
Het aantal deelnemers nam de af-
gelopen jaren gestaag toe, vorig 
jaar 669 deelnemers. Het succes 
is mede te danken aan de gezelli-
ge ambiance in en om sporthal De 
Boei in Vinkeveen en aan het mooie 
parcours langs het natuur- en wa-
tersportgebied rondom de Vinke-
veense Plassen en recreatieterrein 
Bosdijk. Er is een verkeerscirculatie-
plan om de veiligheid van de lopers 
te verbeteren door de auto’s van de 
deelnemers niet te laten parkeren 
langs het parcours, volg de aanwij-
zingen van de verkeersregelaars op.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve 
marathon (deelname vanaf 16 jaar) 
en een 10-kilometerloop, beide door 
het buitengebied van Vinkeveen, en 
een 5-kilometerloop door de kern 
van Vinkeveen. Deze afstanden 
zijn zowel geschikt voor wedstrijd-
lopers als voor recreanten. En er is 
een jeugdloop van 1 kilometer voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Start en 

finish zijn vlakbij sporthal De Boei, 
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In 
de sporthal zijn kleedruimten, dou-
ches, foyer met horecafaciliteiten, 
tasseninname en er is EHBO aan-
wezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Bij voorinschrij-
ving bedraagt het inschrijfgeld voor 
de halve marathon en de 10-kilo-
meterloop 7 euro en voor de 5-kilo-
meterloop 5 euro. Deelname aan de 
jeugdloop is GRATIS! Voorinschrij-
ving is mogelijk tot en met 18 febru-
ari 2016. Na deze datum kunt u zich 
inschrijven op de dag van de loop in 
De Boei, vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 
een kwartier voor de start. Let op: 
de voorinschrijving is 1 euro goed-
koper dan de inschrijving op de dag 
van de loop. 

Informatie
De start van de 1 kilometer jeugd-
loop is om 11:30 uur. De start van 
de halve marathon is om 12.00 uur, 
de 10 kilometer om 12.10 uur en de 
5 kilometer om 12.20 uur.
Meer weten over de PK Sport Bos-
dijkloop? Kijk op www.ttcdemerel.nl, 
bel Peter Meijer (tel. 06-48013782), 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.
com of volg ons op Twitter  
(@Bosdijkloop). 

Biljartcompetitie gaat 
gestaag verder
De Ronde Venen - De eerste 
speelweek van het nieuwe jaar zit er 
op en de uitslagen zijn:

Competitieweek 12
4-1-2016
Bar Adelhof 2-Bar Adelhof 1 3-6
Lutis Ventilatietechniek /
Springbok-Kuiper / Stee Inn 4-5
de Merel/Heerenlux 2-
de Merel/Heerenlux 1 6-3
de Merel/Heerenlux 3-
De Springbok 1 5-4
de Kromme Mijdrecht 1-
de Kromme Mijdrecht 3 4-5
6-1-2016
Bar Adelhof 3-DIO 7-2
Dé Biljartmakers-
De Springbok 2 4-5

The Peanut Bar-CenS 4-5
ASM Mijdrecht 1-
ASM Mijdrecht 2 9-0

De kortste partij was van John Vrie-
link, hij maakte 170 caramboles in 
slechts 16 beurten. 10.63 moy.
Robert Daalhuizen scoorde een met 
een serie van 21 de hoogste serie 
van de week. Voor de stand in de 1e 
Divisie staat De Merel-Heerenlux 1 
met 67 punten bovenaan. Dio volgt 
op plaats 2 met 64 en Adelhof 3 op 
plaats 3 met 58 punten. In de 2e Di-
visie staat ASM-Mijdrecht 1 met 70 
punten op de eerste plaats.
Dé Biljartmakers volgt met 69 pun-
ten op plaats 2 en Cens met 65 pun-
ten op plaats 3.

Clubkampioenschappen 
De Amstel
Regio - Zoals elk jaar hebben ook 
in 2015 de clubkampioenschap-
pen bij Zwem- en polovereniging 
De Amstel weer plaatsgevonden in 
het Veenweidebad in Mijdrecht. Tra-
ditiegetrouw gebeurt dat altijd in 
de derde week van november en 
worden de resultaten op de eerste 
vrijdag in het nieuwe jaar, vooraf-
gaand aan het nieuwjaarsfeest, be-
kend gemaakt. Alle deelnemers ont-
vangen een oorkonde met de door 
hun gezwommen tijden en de plaats 
waarop ze geëindigd zijn. Het uit-
reiken van de oorkondes loopt als 
een rode draad door het de gele-
genheid heen. De eerste prijzen per 
categorie werden uitgereikt aan: 
Jongens onder de 8: Ruben Blan-
kesteijn. Meisjes onder de 11: Si-
enna Albers. Jongens onder de 11: 
Owen Michels. Meisjes onder de 13: 
Bibiënne van Hulst. Jongens onder 
de 13: Noah Kuijstermans. Meisjes 
onder 15: Iris van der Moolen. Jon-
gens onder de 15: Martijn Otten-
hof. Jongens onder de 17: Vince Sij-
mons. Heren: Nick Sijmons. Sprint 
Dames: Iris van der Moolen. Sprint 
Heren: Jeffrey van ’t Schip. Dames 
400 vrij: Iris van der Moolen. Heren 
400 vrij: Nick Sijmons. Familie esta-
fette: Familie Sijmons. Surprise esta-
fette: “Swim it to win it”. Beker voor 
de beste “niet wedstrijdzwemmer”: 
Vera Bader. Schaal beste verbete-

ring clubrecords: Martijn Ottenhof. 
Maar, daar waar toch iedereen voor 
gekomen was: het moment suprê-
me... Op de derde plaats: Nick Sij-
mons met 242,06 punten. Twee-
de plaats: Iris van der Moolen met 
238,44 punten en geëerd als club-
kampioene 2015 met 219,50 punten: 
Sienna Albers.

Atalante heren 1 begint 
nieuwe jaar goed
Vinkeveen - Atalante heren 1 
moest al vroeg na de oliebollen en 
het vuurwerk aan de slag, met een 
uitwedstrijd op 6 januari tegen VCH. 
Beide teams kennen elkaar goed 
en hebben een vergelijkbare speel-
stijl. Dat levert meestal spannende 
wedstrijden op en dat was ook nu 
in Hoofddorp het geval. Positief was 
dat Atalante voor het eerst dit sei-
zoen compleet was. Met maar liefst 
acht man, inclusief een weer rede-
lijk fitte Yorick, startte de Vinkeve-
ners hun warming-up. Het begin 
van de wedstrijd was echter mat. 
Atalante leek nog niet helemaal uit 
de winterslaap gekomen en VCH 
pakte al snel een 12-8 voorsprong. 
Mede door een goede servicebeurt 
van Remco werden de Vinkeveense 
mannen wakker en sloegen ze een 
gaatje dat VCH niet meer wist te 
dichten, 21-25. Een mooie start, die 
helaas in de tweede set geen vervolg 
gegeven kon worden. Tot 11-10 ging 
het gelijk op, met beide teams die 
redelijk makkelijk de side-outs pak-
ten, maar daarna werd de service-
druk van de gastheren te hoog en 
kon Atalante daar niet meer onder-
uit komen, 15-25. Met name in de 
laatste fase van de tweede set luk-
te er helemaal niets meer, dus kwam 
Regi in de derde set voor Jeroen als 
spelverdeler in een poging om het tij 
te keren. En dat lukte. Atalante pak-
te een 1-5 voorsprong maar gaf die 
ook snel weer weg. Toen een 13-11 
achterstand werd omgezet in een 
14-16 voorsprong kwam de bele-
ving terug. Door hard werken in de 
verdediging, een goede servicedruk 
en enkele fraaie aanvallen stoom-
den de gasten door naar een 18-25 

setwinst. Klaar voor de genadeslag 
zou je denken, maar helaas, de olie-
bollen zakten de Vinkeveense man-
nen aan het begin van de vierde set 
weer in de benen. VCH nam al snel 
een voorsprong en stond die lange 
tijd niet meer af. Met name met de 
sterke 3-meteraanval van VCH had 
Atalante veel problemen. Maar de 
servicedruk ging omhoog en Ata-
lante knokte zich terug tot zelfs een 
20-21 voorsprong. In de spannen-
de slotfase gaf de thuisploeg ech-
ter weinig meer weg en trok met 25-
21 de stand weer gelijk. Een dom-
per die door Atalante goed werd 
verwerkt. Met een sterke blokkering 
en goede services van onder andere 
Erik en Yorick pakte de gasten een 
paar punten voorsprong en hielden 
die tot het einde van de beslissende 
set vast, 11-15. Eindelijk weer eens 
een goede overwinning. Maar wel 
een met een kleine kater, want Ata-
lante wist nu slecht een puntje op 
VCH in te lopen terwijl meer toch 
echt mogelijk was geweest. De an-
dere uitslagen afgelopen weekeinde 
waren de mannen echter goed ge-
zind, want Prima Donna en Keistad 
verloren met 4-0 en zij nemen nu de 
laatste plaats van Atalante over. De 
komende wedstrijden zijn cruciaal 
voor de Vinkeveense heren. Dins-
dag 12 januari komt US 4 op bezoek, 
elk punt tegen deze kampioenskan-
didaat is meegenomen. Maar daar-
na volgen drie uitwedstrijden tegen 
teams die net als Atalante nog vol-
op zullen moeten strijden tegen de-
gradatie: Zaanstad, Prima Donna en 
Keistad. En in deze wedstrijden zal 
Atalante zich uit de degradatiezone 
moeten zien te werken.

Atlantis 1 laat de punten 
aan de Corvers
Mijdrecht - Zaterdag 9 januari 
speelde Atlantis 1, gesponsord door 
de Rabobank, de eerste wedstrijd 
van het nieuwe jaar. Voor deze wed-
strijd kwam de onbekende ploeg 
voor Atlantis, de Corvers uit Hilver-
sum op bezoek. Het enige dat van 
tevoren bekend was het feit dat de 
Corvers op de ranglijst twee punten 
voorsprong had. Bij winst van Atlan-
tis, zou er voor de Mijdrechtenaren 
weer aansluiting zijn bij de top drie. 
Maar helaas liep het anders, door 
een matige eerste helft, kon Atlantis 
de punten niet in Mijdrecht houden. 
De einduitslag was 13 -18.
Atlantis kon weer rekenen op veel 
publiek en werd extra aangemoe-
digd door het team van de week, 
Atlantis D2. Mirthe de Groot uit de 
D2 mocht de bal, gesponsord door 
HCM, uitnemen en daarna kon de 
wedstrijd beginnen. Atlantis begon 
slordig en niet scherp aan de wed-
strijd. Het team keek dan ook snel 
tegen een achterstand aan en kon 
het tij niet keren in de eerste helft. 
Atlantis creëerde voldoende kan-
sen, maar de bal wilde niet door 
het mandje vallen. Vlak voor de rust 
kwam Rick Kuijlenburg in het veld 

voor de nog zieke Lars Kuijlenburg. 
De Corvers konden verder uitlopen 
en er werd gerust met een stand van 
6 – 9 op het scorebord.
In de tweede helft moest er beter 
verdedigd worden en in de aanval 
de beste mensen uitgespeeld wor-
den. Alleen zo zou de wedstrijd ge-
wonnen kunnen worden. Atlan-
tis was dan ook de ploeg die in de 
tweede helft als eerste wist te sco-
ren. Het team begon weer wat ver-
trouwen te krijgen. Lynn Loman 
kwam in het veld voor de goed in-
vallende Joyce Rodenburg.
De stand was intussen 10 – 12 met 
nog tien minuten op de klok. De 
wedstrijd kon nog alle kanten op 
gaan. Atlantis wist de stand gelijk te 
trekken door een strafworp en een 
afstandsschot te benutten. Helaas 
kon Atlantis de stijgende lijn niet 
doorzetten en trokken de Corvers 
aan het langste eind. De uiteindelij-
ke uitslag was 13 – 18. 
Er is weer voldoende oefenstof om 
op te trainen aankomende week zo-
dat het team volgende week klaar is 
om koploper Midlandia te ontvan-
gen. De wedstrijd tegen Midlandia 
begint om 16.40 in de Phoenix hal.

Assistent Accountant M/V 
(fulltime of minimaal 32 uur per week)

In deze functie ben je vooral verantwoordelijk voor het 
samenstellen van jaarrekeningen maar je zal daarnaast ook deel 
uitmaken van een Controleteam en mee gaan naar onze klanten.

Ben jij bezig met een HBO/WO Accountancy studie of heb je 
deze net afgerond en al een aantal jaar relevante werkervaring in 
bovengenoemde functie, ben je communicatief vaardig en heb je 
een collegiale en klantgerichte instelling? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

Wij bieden een gevarieerde baan met groeimogelijkheden in een 
prettige werkomgeving met passende beloning.

Graag ontvangen wij je CV en een korte motivatie via 
solliciteren@meerse.nl. Check onze site voor meer informatie 
over ons bedrijf en deze vacature www.meerse.nl

De Meerse Accountants en Adviseurs is een 
organisatie gevestigd in Aalsmeer met circa 
30 betrokken medewerkers. Wij richten 
ons op de samenstel- en controlepraktijk, 
salarisadministratie, belastingaangiften en 
overige zakelijke adviezen/dienstverlening.

Wegens groei van ons klantenbestand 
zijn wij per direct op zoek naar een:

in de regioOp zoek naar werk job
Gratis kabaaltJE

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:
Weekblad de Nieuwe Meerbode
Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl 

GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Te koop:
Kattenbak (stank vrij) €27,50. 
Kattenmand €5,-. 
Kattenmand €25,- 
Tel. 0297-348181/06-53507473
Te koop:
Zonnescherm €25,-. 
CD + cassette speler + boxen 
€25,-. Pillenkast + slot €15,-. 
Tel. 0297-348181/06-53507473
Gevraagd:
Wie heeft er nog Douwe Egberts 
punten voor me, ik kom ze graag 
ophalen.  Tel. 06-15390436
Te koop:
Gazelle meisjes fiets met bood-
schappen mandje en 24 inch 
bandmt. €75,-  
Tel. 06-57186143
Te koop:
Eikensalontaf €75,- elektr. 
kookpl. €15,-. Tel. 0297-241522
Gevraagd:
Wie wil mij pensionada helpen 
met de computer, over te zetten 
op laptop, tegen kleine vergoe-
ding.  Tel. 06-40346116
Gevraagd:
Medailles van toertochten op 
de schaats behoren tot ons 
cultureel erfgoed. Laat ze niet in 
de kliko verdwijnen.  
Tel. 0346-241819
Te koop:
4 Goodyear winterbanden op 
stalen velgen met doppen. 
215/65 r16, steekmt. 114.3. 
Voldoende profiel. €150,-.  
Tel. 0297-257718

Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speldjes en 
speldjesalbums. 
Speldjes van 
sportverenigingen uit onze 
regio, verpleging etc.  
Tel. 06-83628399
Gevraagd:
Heeft u wat treintjes marklin of 
een ander merk. En spullen om 
een treinbaan te maken. En dit 
kan missen.  
Tel. 06-48914457
Te koop:
Samsung smart tv ue32h5570 
32 inch (een jaar oud) nieuw 
prijs €399,- nu voor €150,-.  
Tel. 0297-288844
Gevraagd:
Oudijzer oa wasmachines 
gasfornuis drogers vaatwassers 
kachels fietsen en div metalen. 
Tel. 020-6455546
Te koop:
Hogedrukpomp met 1500 tank 
380 volt 60l permi €425,-.  
Tel. 0297-268068
Gevraagd:
Acne model gezocht voor 
examen op 21 januari op roc 
van amsterdam. Acne mag op 
gezicht of rug zitten.  
Tel. 06-57913163
Gevraagd:
Alles uit de tweede wereld-
oorlog, zoals helmen, medailles, 
bajonetten, documenten etc. 
(Tegen vergoeding).  
Tel. 06-25384205



sterkte van de Ronde Venen scha-
kers! In Groep 3 wist Henk Kroon nu 
wel hoe met de tijd om te gaan; 4 
uit 4 maakte hem in deze poule tot 
nr. 1. In de “kleine finale groep”was 
te zien dat de sterkere spelers qua 
kracht elkaar niet veel ontliepen. 
Jan de Boer werd uiteindelijk win-
naar van deze groep met 4 uit 5 
echter op de schaakhielen gezeten 
door Peter de Jonge met 3 ½ punt 
en Harris Kemp met 3 punten.

Finale
En dan de finale poule. Het zwaar-
ste in deze poule had de wedstrijd-
leider Jeroen Vrolijk het. Dit niet zo-
zeer in de wedstrijden in deze pou-
le want dat ging hem best goed af. 
3 uit 5! Maar toen alle uitslagen be-
kend waren bleken er nog 3 spelers 
te zijn met 3 uit 5! Dit waren Ron 
Klinkhamer, Gerben Roos en Cees 
Samsom. Het kijken naar onderling 
resultaat leverde niets op, zo ook 
kijken naar wie het beste gescoord 
had met de zwarte stukken gaf geen 
winnaar. Met het zweet op zijn voor-
hoofd en inmiddels 3 kg. afgevallen 
zocht onze wedstrijdleider naarstig 
naar een alternatief om zo het trek-
ken van lootjes te mijden. Uiteinde-
lijk werd deze gevonden door te kij-
ken wat het resultaat was, wanneer 
je de uitslagen tegen de laagst ge-
plaatst spelers zou weglaten. Het 
eindresultaat was dat de mooie wis-
selbeker uitgereikt kon worden aan 
winnaar Ron Klinkhamer. Nadat el-
ke speler nog een prijs van de tafel 
mocht meenemen werd er ook nog 
gezellig nagepraat, echter dit keer 
had er niemand zin, zoals normaal 
wel na een schaakavond, om nog 
een partijtje te “Vluggeren”.
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Vlnr staand: Mariska Meulstee, Annick Stokhof, Emese Kroon, Dorien Ver-
bruggen, Masha Hoogeboom en Hans van Dasler (trainer-coach). Vlnr ge-
hurkt: Rutger Woud, Gideon Leeflang, Jelle Mul en Kelvin Hoogeboom.

Benauwde zege voor
De Vinken 1
Vinkeveren - Afgelopen zaterdag 
trad het vlaggenschip van De Vin-
ken aan tegen Koveni in Nieuwe-
gein. De Vinken bevestigde ternau-
wernood haar tweede plek in der-
de klasse. Via een 8-11 ruststand 
was één doelpunt in de tweede helft 
doorslaggevend. De einduitslag was 
18-19.

Gewijzigde formatie
Coach Hans van Dasler heeft ge-
puzzeld op een nieuwe vaksamen-
stelling. Het Vinkeveense vlag-
genschip kan een beroep doen op 
nestrix Mariska Meulstee. Zij vorm-
de samen met Annick Stokhof, Kel-
vin Hoogeboom en Rutger Woud 
de aanval. Aan verdedigende zijde 
startten Jelle Mul, Gideon Leeflang, 
Emese Kroon en Dorien Verbruggen 
in de basis. Aan de zijde van Kove-
ni speelde oud-Vinkenspeler Ro-
gier Schoenmaker (voor De Vinken 
15 wedstrijden, 17 doelpunten), die 
nu zijn opwachting maakte tegen de 
ploeg waar hij het korfballen heeft 
geleerd. 

De beginfase was voor De Vinken. 
Via een afstandsschot en een vrije 
bal van Rutger Woud kwam het op 
0-2 voorsprong. Na een lange tijd 
zonder veel goede kansen scoorde 
uiteindelijk Koveni 1-2. Met doel-
punten van Dorien, Kelvin en Ma-
riska stond toch al snel de rian-
te voorsprong van 1-5 op het sco-
reboard. Koveni rechtte de rug en 
gooide met twee afstandsschoten 
vet in de doelpuntenmotor van De 
Vinken. De Vinken leek niet aange-
slagen en speelde geduldig op de 
fouten van Koveni. De dames Ma-
riska en Dorien lieten hun tweede 
doelpunt aantekenen en ook Eme-
se vond het gele plastic 3-8. Door 
afstandsschoten van een pijlsnel-
le heer van Koveni kwam de ploeg 
terug in de wedstrijd. De Vinken 
maakte persoonlijke fouten, waarna 
Koveni dichterbij sloop en de wed-
strijd nog niet als verloren hoefde te 
zien. Via een doorloopbal van An-
nick en Jelle en een afstandsschot 
van Kelvin floot de scheidsrechter af 
bij een ruststand van 8-11.

Wedstrijd in de wedstrijd
Doordat er verzuimd werd om te 
scoren bleef de stand steken op een 
schamele 8-11. Coach Hans van 
Dasler drukte zijn volgelingen op 
het hart dat tegen Koveni elf doel-
punten maken te weinig is en er 
meer lef en passie nodig is om doel-
pogingen om te zetten in doelpun-
ten. Emese knoopte deze woorden 
al snel in haar oren en zette 8-12 op 
het scorebord. Maar ook Koveni zet-
te het spel door van de eerste helft 
en bleef via een 3-1-systeem korf-
ballen (1 rebounder onder de korf, 
3 schutters voor de korf). Het resul-
teerde in een gelijk opgaande strijd. 
Annick zorgde voor 9-13, maar we 
zagen daarna Koveni naderbij slui-
pen tot 12-13. Via afstandsschoten 
van Mariska en Emese kreeg De 
Vinken wederom wat lucht 12-15. 
Door treffers van Annick, Gideon en 
een verzilverde strafworp van Eme-
se (actie van Jelle) trok de stand 
naar 14-18. Het ABN-AMRO achttal 
dacht dat de wedstrijd al lang in de 
tas zat en schakelde een tandje te-
rug. Koveni bleef echter stug door-
spelen en maakte het in de slotfase 
zeer spannend. Een afstandstreffer 
van Dorien Verbruggen gooide de 
wedstrijd pas laat helemaal dicht, 
eindstand 18-19.

Strijd op de 2de plek
Door de fortuinlijke winst van De 
Corvers op Atlantis strijdt eerstge-
noemde samen met De Vinken om 
de tweede plek in poule 3I. De twee-
de plek geeft recht op een promo-
tiewedstrijd naar de tweede klasse. 
Koploper Midlandia uit Bunnik lijkt 
soeverein af te stevenen naar het 
kampioenschap, maar met nog ze-
ven wedstrijden te spelen is de strijd 
nog niet gestreden. 

Op zaterdag 16 januari staan de 
kemphanen De Corvers en De Vin-
ken tegenover elkaar. De Vinken 
moet de eerder verloren wedstrijd 
in Vinkeveen rechtzetten door een 
winstpartij neer te zetten in Hilver-
sum. De wedstrijd wordt gespeeld 
om 18.20 uur, sporthal Kerkelanden 
in Hilversum.

Drie judoka’s naar DK 
pup A
Wilnis – Op zondag 10 januari or-
ganiseerde het rayon Zuid-Oost van 
de JBN, district Noord Holland, de 
afdelingskampioenschappen voor 
A-pupillen in Zaandam. De eerste 
5 van elke gewichtsklasse plaatsten 
zich voor de Noord Hollandse kam-
pioenschappen op 17 januari in Be-
verwijk. 
Tijn Haarman en Kyan van der Toor-
ren deden mee tot 24 kg. Tijn werd 
ongeslagen kampioen en Kyan werd 
vierde in dit gewicht. Beide judo-
ka’s zijn hierdoor geplaatst voor de 
Noord-Hollandse kampioenschap-
pen. In de klasse tot 30 kg deed 
Adam El Bazghouti voor het eerst 
mee met dit toernooi. Adam won 3 

van de 4 partijen in zijn poule en 
plaatste zich hiermee knap voor de 
kruisfinales. Hierin verloor Adam 
helaas twee keer en kon zich niet 
plaatsen voor Beverwijk. Amy Dek-
kers (-34kg) werd met sterk judo 
eerste in de poule en won haar eer-
ste partij in de kruisfinales waardoor 
zij in de finale stond. Hier moest 
ze hard werken tegen een jongen 
waarvan ze in de poule op beslis-
sing al had gewonnen. Deze keer 
won Amy overtuigend met een yu-
ko en plaatste zij zich als ongesla-
gen kampioen, net als Kyan en Tijn 
voor de Noord Hollandse kampioen-
schappen pupillen A op 17 januari in 
Beverwijk.

Gijs van der Neut naar 
finale zesballen
De Ronde Venen - In het zes bal-
len toernooi van biljartclub de Me-
rel is er in het afgelopen weekend 
slechts een speler doorgedrongen 
tot de finale en wel in de c pou-
le Gijs v.d.Neut. Spelers als Martien 
Heijman, Ton Driehuis, Hans Levy en 
Caty Jansen konden hun draai nog 
niet vinden met al die ballen. Maar 
er komen nog meer dagen.

Er kunnen nog pogingen gedaan 
worden om zich in de finales te spe-
len op de volgende dagen; vrijdag 

15 januari van 20.00 uur tot 23.00 
uur, zaterdag 16 januari van 14.00 
uur tot 18.00 uur, zondag 17 januari 
van 14.00 uur tot 17.00 uur, zaterdag 
23 januari van 14.00 uur tot 18.00 
uur, zondag 24 januari van 14.00 uur 
tot 17.00 uur, vrijdag 29 januari van 
20.00 uur tot 23.00 uur, zaterdag 30 
januari van 14.00 uur tot 18.00 uur, 
waarna om plus-minus 19.30 uur de 
finales zullen starten. Daarna is er 
de prijsuitreiking. Dit alles in café 
de Merel, Arkenpark “Mur” 43, Vin-
keveen 

Harmen Kroon snelschaaktoernooi 
gewonnen door Ron Klinkhamer

De Ronde Venen - Traditiegetrouw, 
werd de eerste helft van het schaak-
seizoen bij S.V. Denk en Zet weer 
afgesloten met een snelschaak-
toernooi. Ingrediënten; 27 spelers, 
waaronder 3 jeugdspelers, enke-
le oud-jeugdspelers alsmede eni-
ge Denk en Zet “minded” gastspe-
lers. Dit alles ingedeeld in 3 groe-
pen van 6 en 2 groepen van 5 spe-
lers. De schakers waren door wille-
keur, zeg loting, in een groep inge-
deeld. Tijdsduur per persoon 7 mi-
nuten, aanraken is zetten en de zet 
is pas gedaan als de klok is inge-
drukt, schaak! aankondigen hoeft 
niet dus de Koning er direct afslaan 
levert meteen de winst op! Kortom 
alles aanwezig voor: “Herrie in het 
schaak lokaal”. Groep A werd soe-
verein gewonnen door Ron Klink-
hamer met 4 uit 5. Wel opmerkelijk 
was de overwinning van jeugdspe-
ler Marijn Vree, tegenstander was 
n.l. niemand minder dan diezelf-
de Ron Klinkhamer. Zogezegd een 
klinkende overwinning. De 2e plek 
werd gedeeld door 3! spelers Harris 
Kemp, Wim de Groot en Evert Kro-
nemeijer, waarbij op basis van on-
derling resultaat Evert de “echt”nr. 
2 werd.

Groep B
Groep B werd met 3 ½ uit 4 ge-
domineerd door Gert Jan Smit, al-
leen “good old”Cees Verburg wist 

Gert Jan nog een ½ puntje afhandig 
te maken. Met dit ½-je moest on-
ze nestor het deze avond wel doen. 
Om echt een hele avond achtereen 
goed snel te kunnen schaken lijken 
80 plus hersenen toch wel een na-
deel te zijn! Gast speler Johan Beije 
werd met 3 punten 2e.

Groep C
In groep C vochten Jeroen Vrolijk en 
Matthijs Meijers om de 1e plek. Bei-
den scoorden 4 uit 5 maar in hun 
onderlinge strijd had Jeroen ge-
wonnen dus op basis van dit resul-
taat werd hij als eerste geplaatst en 
Matthijs als tweede. Jeugdspeler 
Jaco Thijs ten Cate deed goed mee 
in deze poule maar mochten ou-
de hersenen soms wat moeite heb-
ben met het tempo, hele jonge her-
senen missen in het snelschaak de 
onontbeerlijke stelling herkenning 
of in gewoon Nederlands ervaring! 
Met als gevolg ondanks best goed 
schaak op het eind net steeds geen 
punt.

Groep D
In Groep D was het verrassend ge-
noeg Gerben Roos met 3 ½ uit 4 op 
de voet gevolgd door Peter de Jonge 
met 3 uit 4 die zich op de eerste en 
tweede plek nestelden. Snelschaak-
kampioen en daarmee op voorhand 
toch wel favoriet in deze groep, 
Henk Kroon verloor van beide spe-

Veel toppers in Hans van Eijk 
koppeldriebanden toernooi
Regio - Op vrijdag 15 en zaterdag 
16 januari a.s. staat wederom het 
open koppeldriebanden toernooi 
op de rol in gemeenschapshuis De 
Springbok te De Hoef. Dit toernooi 
is in 2009 in het leven geroepen 
door Hans van Eijk, die ons in het 
najaar 2015 helaas is ontvallen. Het 
bestuur van biljartvereniging “De 
Hoef” heeft daarom gemeend zijn 
naam als eerbewijs voortaan aan dit 
toernooi te verbinden. Al die jaren is 
het koppeldriebanden toernooi zeer 
succesvol gebleken en ook nu is het 
toernooi weer volledig volgeboekt. 
Zowel op vrijdagavond (aanvang 
19.30 uur) als op zaterdag (aanvang 
11.30 uur) komen 12 koppels aan 
de start, die verdeeld over drie tafels 
de strijd met elkaar aanbinden. De 
winnaars van de zes poules van vier 
koppels plaatsen zich rechtstreeks 
voor de kwartfinale, die zaterdag-
middag om ongeveer 15.30 uur zal 
aanvangen. 

Vervolgens vindt dan de halve fi-
nale plaats van de drie zegevie-
rende koppels, aangevuld met de 
beste verliezer. Dit viertal koppels 
vecht voor een plaats in de fina-
le, die omstreeks 16.30 uur zal los-
branden met als inzet de felbe-
geerde wisselbeker. Aansluitend 
zal de prijsuitreiking plaatsvin-
den. Dit toernooi is doorgaans een 
clash tussen gerenommeerde com-
binaties uit De Kwakel en De Ron-
de Venen. Blijkens de deelnemers-
lijst treffen we enerzijds de Kwa-
kelaars John van Dam/Hennie van 
Doorn en Bart de Bruijn/Theo Bar-
tels aan, terwijl anderzijds de Vinke-
veners Paul Schuurman/John Vrie-
link en Herman Turkenburg/Bert 
Dijkshoorn zich zeker ook niet on-
betuigd zullen laten. Voeg daarbij 
nog de beslist niet te onderschatten 
Uithoornse combinaties Bert Loog-
man/Jacques de Leeuw en Paul Hu-
zemeier/Nick van de Veerdonk, zo-

CSW MD1 behaalt overwinning 
op Sporting Martinus!

lers in weliswaar gewonnen stelling 
op tijd! Maar ja... daarom is het ook 
snelschaken en je kunt dan wel ge-
wonnen staan maar met nog maar 
enkele seconden op de klok lukt 
het nimmer om de partij in je voor-
deel te beëindigen voordat de tijds-
limiet verstreken c.q. vlag gevallen 
is!  Ook onze jongste jeugdspeler; 
Arnout van der Veen, liet bij vlagen 
zien het schaken goed te begrijpen. 
Maar net als bij Jaco brak ervaring 
hem nog wat op. Het is echter te ho-
pen dat onze jeugdige spelers hun 
verliespartijen niet in hun lange ter-
mijn geheugen opslaan want dan 
kan over een jaar of 4 , 5 menig se-
nior wel eens een stevig revanche-
partij te wachten staan waarbij de 0 
aan het einde van de wedstrijd dan 
wel aan hun kant geschreven wordt!

Groep E
In groep E werd Cees Samsom min 
of meer onbedreigd 1ste, weliswaar 
verloor hij van Jan de Boer maar 
hier bleef het ook bij. De overige 3 
partijen leverden hem de volle over-
winning op terwijl Jan op zijn beurt 
verloor van Henk van de Plas en re-
mise speelde tegen Johan Voskamp. 
Met 2 ½ uit 4 werd hij hiermee dus 
tweede. Na 1 ½ uur schaken wer-
den alle nr. 1 in de finale poule ge-
stopt, deze bestond uit Ron Klink-
hamer, Gert Jan Smit, Jeroen Vro-
lijk, Gerben Roos, Cees Samsom en 
Matthijs Meijers. Vervolgens wer-
den alle nr. 2 in poule B gezet; alle 
nr. 3 in poule C etc, etc.

Duidelijk
Na wederom 1 ½ uur schaken wa-
ren de kruitdampen boven de bor-
den opgetrokken en kon bekeken 
worden wie de uiteindelijke winnaar 
zou zijn. Dit bleek in de groepen 2 
t.m. 5 vrij duidelijk.
Groep 5 werd gewonnen door Thier-
ry Siecker, weliswaar met evenveel 
punten als Rene Appelman maar 
onderling resultaat was in het voor-
deel van Thierry. In Groep 4 werd 
gastspeler Karel Bruseker nr.1. We-
tende dat Karel vroeger nog in de 
3eklasse K.N.S.B. speelde vermag 
dit toch wel iets zeggen over de 

Wilnis - De eerste wedstrijd van de 
MD1 in 2016 tegen Sporting Mar-
tinus heeft een prachtige overwin-
ning opgeleverd van 4-0! De meiden 
zijn de laatste tijd echt gegroeid in 
het spel en weten elkaar steeds va-
ker te vinden. In de 1e helft was het 
behoorlijk druk voor het doel van 
Sporting Martinus en waren er ont-
zettend veel kansen maar werd het 
nog niet afgemaakt door de meiden 
van MD1. Zo gingen zij dus met 0-0 
de rust in maar wel met een goed 
gevoel. In de 2e helft kwam Sporting 
Martinus wel wat vaker aan de bal 
maar kwam CSW toch weer aan de 
macht en scoorde Nadine met een 
afstand schot prachtig in de rechter 
onder hoek. Hierna bleven de mei-
den prachtig in de aanval en kregen 
ze weer steeds meer kansen. Bij een 
schot op doel was er een hands-
bal van Sporting Martinus en werd 
de bal op de stip gelegd. De penal-
ty werd genomen door Demi en zij 
schoot de bal prachtig in de linker 
boven hoek....2-0!! De 3e goal kwam 
uit een mooie aanval met mooi sa-
menspel, welke Desi prachtig af-
maakte...3-0!! Bij de laatste aanval 
kwam Dirkje helemaal mee uit de 
achterhoede en zij scoorde met een 
schitterend afstand schot de 4-0. 
En zo eindigde deze wedstrijd dus 
in een verdiende overwinning. Nu 
op naar een nieuwe competitie met 
nieuwe kansen.

dat sprake is van een zeer hoog-
waardig niveau alom. Alle genoem-
de koppels hebben het toernooi al 

eens op hun naam geschreven, dus 
het belooft opnieuw een ongemeen 
spannende strijd te worden, waar-
in ongetwijfeld mooie staaltjes van 
precisie en techniek te beleven zul-
len zijn. Dit koppeldriebanden toer-
nooi wordt mede mogelijk gemaakt 
door sponsoring van Dé Biljartma-
kers Portengensebrug, Lutis Venti-
latietechniek Vinkeveen en Kwali-
teitsslagerij Eijk & Veld De Kwakel.
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