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Verbetering doorvaart de 
Heul van groot belang 

Smal en scherp
Ondanks die ambitie is de ge-
meente er over een lange reeks 

van jaren niet in geslaagd om 
de bereikbaarheid van de Vinke-
veense Plassen vanuit het zuiden 

verbeteren. Het knelpunt van 
de doorvaart bij De Heul wordt 
breed onderkend. De Heulbrug 
wordt in het vaarseizoen veel ge-
bruikt door recreatiescheepvaart 
maar de route is smal, heeft een 
scherpe bocht en is onoverzichte-
lijk. Meer dan meer dan tien jaar 
geleden was sprake van een ge-
meentelijke project, gericht op 
“Verbetering doorvaart De Heul”. 
Doel van dat project was het tot 
stand brengen van een verbeter-
de verbinding voor de watersport 
tussen de toeristische kern Vinke-
veen en de Vinkeveense Plassen.
Vervolg elders in deze krant.

Vinkeveen - “In een rijtuigie helemaal naar Vinkeveen”. Precies 50 
jaar geleden schreef Wim Sonneveld over een rit naar het plassen-
dorp. Samen met Leen Jongewaard zong de veelzijdige en tijdlo-
ze cabaretier het lied in de destijds populaire tv-serie “Ja Zuster, 
Nee Zuster”. De nostalgie en terugblik van destijds hebben plaats 
gemaakt voor ambitieuze plannen om Vinkeveen te ontsluiten, 
zowel over de weg als over het water. In de programmabegro-
ting 2018 geeft de gemeente aan meer levendigheid op de plas-
sen te willen. “Dit komt ten goede aan meer bestedingen, werk-
gelegenheid en het recreatieve profi el van onze gemeente.” Kort-
om, er moet met voortvarendheid gewerkt worden aan een bete-
re benutting van het waterrecreatienetwerk. De verbetering van 
de doorvaart bij de Heul is daarbij van groot belang.

De Ronde Venen - In de Dorps-
kerk in Abcoude is woensdag-
avond 7 maart een belangrijke 
vervolgstap gezet om te komen 
tot Het Sporthuis Abcoude. Door 

de stichting Zwembad Abcoude 
en de gemeente werd de samen-
werkingsovereenkomst getekend 
om het sportgebouw te gaan rea-
liseren. Tijdens een informatiebij-
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Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 21 maart 2018.

Stem Lijst 1

#LokaleKracht

voor jong en oud

Bij de heulbrug met links de smalle doorvaart en rechts het kermisterrein.

Honderden inwoners aanwezig bij presentatie van plannen

Belangrijke stap voor realisatie 
van Het Sporthuis Abcoude

De samenwerkingsovereenkomst wordt getekend. Op de foto vlnr: Wil-
lem-Jan Ruizendaal, Corien van der Linden en burgemeester Maarten Di-
vendal. Staand van links naar rechts: Astrid Wintershoven, Ad Geerlings, 
Esther Grondijs, wethouder Alberta Schuurs en Djoerd Postma. 
Foto: Fem van Duuren

eenkomst die aansluitend plaats-
vond, gaven tientallen inwoners 
aan mee te willen helpen om Het 
Sporthuis Abcoude te realiseren. 
,,We gaan er iets moois van ma-
ken’’, zei burgemeester Maarten 
Divendal na de ondertekening. 
In september vorig jaar stemde 
de gemeenteraad in met het bur-
gerinitiatief om te komen tot een 
sportgebouw in Abcoude ter ver-
vanging van Het Meerbad en de 
Kees Bonzaal. Het sportgebouw, 
met de naam Het Sporthuis Ab-
coude, wordt gebouwd op de 
hoek Spoorlaan/Bovenkamp en 
omvat, naast gymzalen voor de 
vier basisscholen van Abcoude 
en een zwembad, ook een ont-
moetingsruimte voor senioren. In 
de samenwerkingsovereenkomst 

die werd ondertekend staan alle 
afspraken tussen gemeente en de 
stichting Zwembad Abcoude die 
nodig zijn om het gebouw te re-
aliseren.

Steun van inwoners
Esther Grondijs, één van de initia-
tiefnemers van het sportgebouw, 
toonde zich na afl oop van de in-
formatiebijeenkomst die door 
ruim driehonderd inwoners werd 
bezocht zeer tevreden over de re-
acties en inzet van inwoners. ,,De 
wens voor de vervanging van het 
zwembad leeft bij veel inwoners 
en ook dat zij zich hiervoor wil-
len inzetten. Dat bleek ook van-
avond. Er heeft zich een fl ink aan-
tal inwoners gemeld die graag 
een fi nanciële maar ook als vrij-
williger een bijdrage willen leve-
ren aan het bad. De bouwvoorbe-
reidingen voor Het Sporthuis zijn 
op dit moment in volle gang. We 
hopen dit jaar na de bouwvak de 
eerste paal te kunnen slaan en op 
1 januari 2020 de deuren van het 
nieuwe gebouw te kunnen ope-
nen.’’

Moderne gymzalen
Wethouder Alberta Schuurs 
(Sport), die de informatiebijeen-
komst opende, sprak vol lof over 
het burgerinitiatief. ,,Door de in-
zet van de initiatiefnemers en de 
degelijkheid van de plannen, be-
schikken we over een kleine twee 
jaar niet alleen over een zwem-
bad, maar ook weer over moder-
ne gymzalen waar de basisscho-
len gebruik van gaan maken.’’ Vol-
gens de wethouder snijdt door de 
samenwerking tussen de vrijwilli-
gers-stichtingen en de gemeen-
te het mes aan verschillende kan-
ten: de scholen hebben straks 
weer goede gymzalen, de bin-
nensporten behouden (op een 
beter niveau) hun trainingsfacili-
teiten én de lang geuite wens van 
vele inwoners van Abcoude en 
omgeving om het zwembad voor 
Abcoude te behouden, wordt 
vervuld. Het vormt een thuis voor 
sporten en ontmoeting voor de 
inwoners van 0 tot 99 jaar en is 
een mooi voorbeeld van burger-
participatie.
Vervolg elders in deze krant.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.800

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Vinkeveen - De christelijke maat-
schappelijke vrouwenvereniging 
Passage Vinkeveen en Waverveen 
heeft op D.V. dinsdag 20 maart 
weer haar vergadering. Mevrouw 
Judith van Schaik houdt dan een 
lezing over: Hoe werken onze 
hersenen. Mensen met dementie 
kunnen gedurende hun ziekte ge-
drag ontwikkelen dat belastend 
kan zijn voor zowel de betrokke-
ne zelf als hun naaste. Judith van 
Schaik legt uit welke gedragin-
gen er zijn en hoe de omgeving 
op een goede manier er mee kan 
omgaan. De avond wordt gehou-
den in gebouw “Maranatha”, He-
renweg 205 te Vinkeveen. En be-
gint om 19.30 uur. Gasten zijn zo-
als gewoonlijk van harte welkom.

“Het idee alleen al” 
Ideeën Werkplaats 17 april
De Ronde Venen - Heb je een 
idee wat het verdiend om meer 
aandacht te krijgen? Kom dan 
naar de Ideeën Werkplaats op 
17 april 2018 bij Bibliotheek AVV 
in Mijdrecht, om je idee te intro-
duceren. De Ideeën Werkplaats is 
een samenwerkingsverband van 
diverse maatschappelijke organi-
saties in De Ronde Venen, die in-
woners met ideeën voor nieuwe 
initiatieven in DRV de mogelijk-
heid wil bieden ze verder op weg 
te helpen. Je kunt hier terecht 
voor advies, informatie en inspi-
ratie. Met betrokken ‘meedenkers’ 
en geïnteresseerden kan gespro-
ken worden over wat er nodig is 
om tot vervolgstappen te komen. 
Wíe heb je daarbij nodig, hoe kun 
je het idee omzetten tot een uit te 
voeren plan. 

Eigen handen
Steeds vaker nemen inwoners 
het heft in eigen handen om de 
kwaliteit van leven voor zichzelf 
en mede-inwoners meer inhoud 
te geven. Denk daarbij aan initia-
tieven zoals, buurt –appgroepen, 
acties tegen te hard rijden, or-
ganiseren van natuurspeelplek-
ken, buurtmoestuinen, het de-
len van gebruiksgoederen of bij-
voorbeeld collectieve inkoop van 
energiebesparende maatrege-
len. Sámen aan de slag met the-
ma’s rond leefbaarheid van jong 
tot oud, veiligheid, gezondheid, 
duurzaamheid, welzijn, zorg, 
want samen is er meer te berei-
ken. Voor en door inwoners, daar 
draait het om. Samen wonen, sa-
men doen, samen werken, samen 
verantwoordelijkheid nemen. 

Een idee?
Heb je een idee dat je verder uit 
zou willen werken, stuur dan 
vòòr 3 april een email naar in-
fo@ideederondevenen.nl onder 
vermelding van “Deelname Idee-

en Werkplaats 17 april”. Vermeld 
daarbij in het kort wat je idee in-
houdt en je contactgegevens. De 
Ideeën Werkplaats kan waar mo-
gelijk meedenkers en geïnteres-
seerden uitnodigen om aan te 
sluiten op 17 april n.a.v. het in-
gebrachte idee. Aanmelden kan 
ook telefonisch via het Service-
punt 0297-587600 of door langs 
te gaan bij een Servicepunt in 
Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen 
of Wilnis. De Ideeën Werkplaats 
vindt plaats bij Bibliotheek AVV 
Mijdrecht, Dr. Van der Haarlaan 8, 
3641 HC. Start 19.30 tot 21.30 uur. 
Inloop vanaf 19.00 uur. Voor vra-
gen of informatie kun je contact 
opnemen met Henk Rikveld, op-
bouwwerker Stichting Tympaan - 
De Baat, h.rikveld@stdb.nl / 0297-
230280 of Anneke Wenker, Coör-
dinator Sterke Samenleving Kwa-
draad, a.wenker@kwadraad.nl/ 
088-900 4000. 

Mannenkoor Immanuel 
in Janskerk
Mijrecht - “Van Liefde Ongekend” 
is de titel van het Paasoratorium 
dat uitgevoerd wordt door het 
Christelijk Mannenkoor “Imma-
nuel”, op dinsdag 20 maart in de 
Janskerk te Mijdrecht. Dit Oratori-
um is speciaal voor mannenkoor 
gecomponeerd door Johan Bre-
dewout. Met een ruime bezetting 
van meewerkende musici gaat dit 
een prachtige avond worden op 
weg naar het Paasfeest. Bekende 
meewerkende musici zijn: Martin 
Mans orgel, Mark Brandwijk pi-
ano, Suzanne Arends dwarsfluit, 
Jolanda den Houter hobo, Ar-
jan en Edith Post trompet en niet 
te vergeten het Arkovsky strijk-

kwartet o.l.v. Elise Besemer. U 
ziet een mooie verscheidenheid 
van bekende musici die dit con-
cert mede tot een prachtig klin-
kende avond zullen maken. Wij 
hopen u te ontmoeten op dins-
dag 20 maart a.s in de prachti-
ge Janskerk te Mijdrecht, aan-
vang 20.00 uur. Laat dit niet aan 
uw aandacht voorbij gaan, maar 
noteer de datum in uw agenda. 
Kaarten a €10,- zijn nog te ver-
krijgen bij: boekhandel Mondria 
te Mijdrecht, schildersbedrijf van 
Harberden te Wilnis, drogisterij 
de Bree te Vinkeveen, bij de leden 
van het mannenkoor en eventu-
eel ‘s avonds aan de kerk.

Lente in Driehuis klas
De Ronde Venen - Vrijdag wer-
den de Driehuis kleuters verrast 
door een grote doos in de klas, 
waaruit een luid geblaat kwam…. 

Indy, uit groep 1, ging spontaan 
een ‘spreekbeurt’ houden en 
had daarvoor een echt lammetje 
meegenomen. Samen met haar 
vader, boer René van de Speel-
boerderij, vertelde ze over lam-

metjes en schapen. Hoe de va-
der en moeder van een lammetje 
heet en dat het een meisje is. Dat 
het lammetje nu eerst nog melk 
bij het moederschaap drinkt, 
maar later gras, hooi en bix gaat 
eten. Ondertussen liep het lam-
metje los door de klas en konden 
kinderen die dat wilden het aai-
en. Een levend begin van het len-
te thema in de klas!

Ludieke foto’s in 
Mijdrecht en Wilnis
Mijdrecht - Omdat Fotowork-
shop De Ronde Venen dit jaar 20 
jaar bestaat, pakt de club uit met 
diverse extra activiteiten. Na een 
zeer geslaagde Open avond in ja-
nuari luidt het volgende project: 
‘ludieke foto’s’. Diverse clubleden 
hebben een ludiek beeld of mo-
ment weten te vast te leggen en 
die foto’s worden vanaf nu geëx-
poseerd. Daarom hangen er een 
30-tal ‘ludieke foto’s’ bij verschil-
lende winkels en bedrijven in 
Mijdrecht en Wilnis. Tijdens het 
winkelen kunt u dus zomaar te-
gen een ludieke foto aanlopen 
die voor een glimlach op uw ge-

zicht zorgt. Grappig, apart, leuk, 
hilarisch, heerlijk kleurrijk maar 
ook zwart-wit…. van alles is er te 
zien. Ludiek zijn de beelden alle-
maal. De foto’s hangen onder an-
dere bij een tuincentrum, schoe-
nenwinkel, kapperszaak, woon-
winkel, kledingzaak, hoortoestel-
lenwinkel, een vlaaierie, garage-
bedrijven, keukenshowroom en 
een verzekeringskantoor. Winke-
len, boodschappen doen of uw 
verzekeringen regelen kan dus 
een vrolijke verrassing zorgen. 
We hopen dat u plezier beleeft 
aan de foto’s. 
Foto: © Joss Siebers

Lezing over voedselbank
Wilnis - Vrijdag 23 maart orga-
niseert NVVH-Vrouwennetwerk 
een lezing over de Voedselbank 
door de heer Rinse Jellema. De 
lezing vindt plaats in Willisstee 
in Wilnis om 10.00 uur. In Neder-
land leven meer dan een mil-
joen mensen onder de armoe-
degrens. De voedselbanken 

helpen de armsten door hen tij-
delijk te voorzien van voedsel-
pakketten. Zij werken samen 
met bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren. Zo 
zorgen zij er samen voor dat ar-
moede wordt bestreden, voed-
seloverschotten verdwijnen en 
het milieu minder wordt be-

last. In 2016 werden door de in-
zet van 11.000 vrijwilligers we-
kelijks 38.500 voedselpakketten 
vanuit 166 lokale voedselban-
ken uitgedeeld en waren onge-
veer 135.000 Nederlanders af-
hankelijk van de voedselbank. 
Introducés zijn welkom, zij be-
talen €2,50.

Tijdmachine op de
Kon. Julianaschool
Wilnis - Afgelopen week zijn 
de kinderen op de Kon. Juliana-
school in Wilnis begonnen aan 
een groot project. Dit project 
werd geopend met alle leerlin-
gen in de aula. Daar stond op het 
podium een tijdmachine en één 
voor één moesten alle leerkrach-
ten daarin. Om beurten verdwe-
nen de leerkrachten naar een an-
dere tijd en kwamen weer terug 
met een voorwerp. Zo kwam juf 
Heleen met een twee Romein-
se amfora’s terug. In haar groep 
gaan de leerlingen werken over 
de Romeinen. Juf Nicolien kwam 
terug met een stuk harnas van 
een ridder. Haar kleutergroep 
gaat werken over ridders en prin-
sessen. Juf Anne stapte uit de 
tijdmachine met een echte to-
mahawk. Haar kleuters gaan wer-
ken over indianen. Juf Daniëlle uit 
groep 3 kwam uit de tijdmachine 
met een oude krant uit de tijd van 
Annie M.G. Schmidt. Er stond zelfs 
een Jip en Janneke verhaaltje in! 
Juf Vivian nam uit de Middeleeu-
wen een gildebord mee. En toen 
juf Marit in de tijdmachine ver-
dween, waren we even bang dat 
ze door de Vikingen gepakt zou 
worden. Maar het liep gelukkig 
goed af. Als laatste was meester 
Richard aan de beurt. Hij kwam 
uit in de toekomst en groep 8 
gaat aan de slag met allerlei toe-
komstige technische vernuftig-

heden. De komende weken zal op 
de Kon. Julianaschool dus hard 
gewerkt worden, want op don-
derdagavond 22 maart van 18.30 
tot 20.00 uur is de open avond 
van het project. Dan zijn alle ou-
ders, andere familie en bekenden 
welkom om met de kinderen het 
werk te komen bekijken. En dat 
wordt zeker de moeite waard!

Vrouwenver.
Passage
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Vervolg van de voorpagina

Gemeente probleemeigenaar
In opdracht van het Programma-
bureau Groene Hart publiceer-
de de Stichting Recreatie in 2008 
een inventarisatie van voorzie-
ningen en knelpunten in het re-
creatief routenetwerk in de Rand-
stad. Als een van de knelpunten 
werd de doorvaart bij De Heul 
genoemd. Die werd getypeerd 
als “smal en hoekig”. Als oplos-
sing werd aangegeven dat “ver-
breding en/of rechter trekken” de 
doorvaart ter plekke zou verbete-
ren. Opvallend is dat in de publi-
catie de gemeente De Ronde Ve-
nen als “probleemeigenaar” staat 
genoemd. Nog interessanter in 
de - inmiddels tien jaar oude - 
rapportage is de opmerking dat 
“volgens de gemeente de Heul 
binnen enkele jaren een knoop-
punt voor wandelen, fietsen en 
varen wordt.” Dat laatste is zeker 
waar, want ten opzichte van tien 
jaar geleden is het aantal passe-
rende vaartuigen met 100 pro-
cent toegenomen.

“Vergraven” 
In de “Dorpsvisie Centrum Vinke-
veen” wordt de verbetering van 
de doorvaart ter hoogte van de 
Heul eveneens aan de orde ge-
steld. In 2013 concludeert de 
stichting “Ontwikkeling Achter de 
Heul” - met meer dan 350 vrien-
den en donateurs - dat het ver-
graven van het kermisterrein kan-
sen biedt voor toeristische en re-
creatieve impulsen. Alle onder-
zoeken leidden tot stapels versla-
gen, zonder dat het tot een ech-
te aanpak van de gesignaleerde 
problemen kwam. De vaarroute is 
ondanks al het onderzoek en pa-
pierwerk niet veiliger, niet over-
zichtelijker en niet gebruiksvrien-
delijker geworden. Juist daarom 
is de tekst in de gemeentelijke 
programmabegroting 2018 bij-
zonder interessant.  

Haalbaarheidsverkenning
Daarin staat namelijk: “Door een 
krappe doorvaart en diep de plas 
instekende legakkers zijn de Vin-
keveense Plassen matig bereik-
baar vanaf de Ringvaart van de 
polder Groot-Mijdrecht. Voor be-
vordering van recreatie en toe-
risme is verbreding van de door-
vaart en het doorgraven van le-
gakkers wenselijk.” Bovendien 
valt op te maken dat de zogehe-
ten gebiedscommissie Utrecht-
West de werkzaamheden voor 
een “haalbaarheidsverkenning” 
heeft afgerond. Dat onderzoek 
richt zich op een verbeterde 
doorvaart, het realiseren van een 
wandelpad en de uitbreiding van 
het natuurreservaat Demmerik.

Grote stappen
Rein Kroon, fractievoorzitter en 
lijsttrekker van het CDA: “Het is 
echt noodzakelijk dat er nu wordt 
doorgepakt. Iedereen weet dat 
het de hoogste tijd is voor een 
toekomstbestendige oplossing. 
Alle betrokkenen hebben inmid-
dels de blaren op hun tong ge-

praat. Het wordt tijd dat er einde-
lijk schoppen de grond in gaan. 
Hier liggen echt kansen. Uit het 
verleden is bekend dat er aller-
lei gevoeligheden liggen en die 
werkten destijds verlammend 
op de uitwerking. Ik hoop dat 
er door een goede afstemming 
in harmonie verder gegaan kan 
worden. Volgens mij zijn er door 
de gebiedscommissie echte stap-
pen gezet. Dat zie ik als een grote 
verdienste, want het is niet een-
voudig om de vele deelbelan-
gen tot een groter geheel samen 
te smeden. Je hebt te maken met 
grondeigenaren, allerlei organi-
saties, zoals de milieuvereniging 
en Staatsbosbeheer, uiteraard de  
om- en aanwonenden, maar ook 
lokale ondernemers en diverse 
bestuurslagen.”

Geen hoge hoed 
CDA-raadslid Jan Rouwenhorst, 
die zich onder andere richt op 
ruimtelijke ordening: “De Heul 
staat al veel te lang op de agen-
da. Steeds weer waren tegen-
stellingen groter dan het gevoel 
van urgentie om tot verbinding 
en eensgezindheid te komen. In 
zo’n situatie moet de gemeente 
op het slappe koord dansen. Te-
gen die achtergrond was het po-
litiek verstandig dat wethouder 
David Moolenburgh eind 2016 
opdracht heeft gegeven voor een 
nieuw onderzoek naar een veilige 
en vlotte doorvaart. We kunnen 
ons geen broddelwerk permitte-
ren. Spijkers met koppen slaan, 
is het devies. Twee dingen weten 
we zeker: er is geen hoge hoed 
en er is geen toversta�e, want het 
gaat om het oplossen van serieu-
ze problemen. Waar ik dan aan 
denk?”

Voordelen natuur
“Zonder het beschikbaar stellen 
van geld gebeurt er niets. We zul-
len ons moeten verzekeren van 
financiële bijdragen of investe-
ringen van andere betrokkenen, 
zoals de provincie en het water-
schap. Het waterschap wil na-
melijk ook de toename van de 
recreatievaart bevorderen door 
een veilige en vlotte afwikkeling. 
Het gaat er om verbetering van 
gebruiksmogelijkheden samen 
te brengen met voordelen voor 
natuur, cultuurhistorie of land-
schap. Daarin zou een wandelpad 
of fietspad goed kunnen passen. 
Afgezien van de bijdragen van 
de provincie en het waterschap 
moet nog zeker een half miljoen 
euro elders gevonden worden.”

Nu geen wilde plannen
“Dan is er de oude kwestie van 
grondeigenaren en omwonen-
den. Hoe krijgen we als gemeen-
te iedereen mee? Het gaat om re-
gelingen die te maken hebben 
met ruimtelijke ordening, plano-
logie, compensaties en schade-
loosstellingen. Dat vereist grote 
kundigheid in het voeren van on-
derhandelingen en dat geldt ook 
voor de herinrichting van het ge-
bied. Volgens mij liepen de plan-
nen uit 2010 daarop vast. In 2010 

ging het deels ook om wilde plan-
nen, zoals heel veel parkeerplaat-
sen aanleggen, een plek voor ka-
noverhuur en er waren zelfs idee-
en voor een ijsbaan. Dat had na-
tuurlijk niets te maken met een 
verbetering van de doorvaart.”

Aanleg legakker
“Bij de omwonenden moet er 
draagvlak zijn. Het wegnemen 
van eventuele tegenstand is be-
langrijk. Hier zal de gemeente be-
langen moeten inventariseren en 
gaan afwegen. Ik heb begrepen 
dat de privacy van aanwonenden 
verbeterd zou kunnen worden 
door de aanleg van een legakker 
aan de noordelijke rand van het 
huidige kermisterrein. Natuurlijk 
is de visie van de stichting “Ont-
wikkeling Achter de Heul” ook 
van groot belang.” 

Vervolgstappen
Vanwege het grotere belang van 
de doorvaart voor de recreatie in 
het Groene Hart is het advies van 
de Gebiedscommissie Utrecht-
West aan de gemeente De Ron-
de Venen om een vervolgstap te 
zetten in het realiseren van de 
doorvaart, het wandelpad en de 
uitbreiding van de natuur. Rein 
Kroon: “De nieuwe gemeenteraad 
zal zich moeten buigen over het 
resultaat van de verkenning.
De opdracht was te onderzoe-
ken welke mogelijkheden er zijn 
voor een veilige en vlotte door-
vaart tussen de Vinkeveense plas-
sen en de Ringaart. Het is terecht 
dat er in de programmabegroting 
2018 naar verwezen is. Het is al-
gemeen bekend dat ook ande-
re organisaties de toegankelijk-
heid van de Vinkeveense Plassen 
willen verbeteren. De gemeen-
te staat daarin niet alleen. In dit 
gebied past extra aandacht voor 
een wandelpad langs de Geuzen-
sloot. Het zou mooi zijn als onder-
zoek naar de uitbreiding van het 
natuurreservaat Demmerik past 
in uitwerking van de verkenning.”

Ophaalbrug
Het idee is dat de huidige door-
vaart van de Heul omgelegd 
wordt. Aan de oostzijde van de 
Heul brug zou de vaarroute dan 
niet langer scherp afbuigen naar 
de smalle doorvaart achter “bar 
en eetcafé ’t Kruytvat”. In die 
smalle vaarroute bemoeilijkt een 
houten ophaalbrug een vlotte 
doorvaart. Door te besluiten tot 
een nieuwe vaarroute is die loop-
brug niet langer een obstakel. In 
het huidige kermisterrein wordt 
de nieuwe doorvaart - van twaalf 
meter breed - zo aangelegd dat 
er aan de noordzijde een eiland 
of legakker ontstaat. Die plano-
logische aanpassing zou overlast 
van vaarverkeer voor omwonen-
den moeten voorkomen.

Ingestorte kassen
Rouwenhorst: “Door verbreding 
van het vaarwater kunnen boten 
elkaar makkelijker in tegengestel-
de richting passeren. De nieuwe, 
brede doorvaart zou dan na on-
geveer 250 meter ten oosten van 

de Heulbrug naar links afbuigen. 
Daar staan nu de resten van een 
ingestort kassencomplex, die zor-
gen voor een enorme verromme-
ling van het landschap daar.
Die grond zal aangekocht wor-
den. Een klein deel zal dan ge-

bruikt worden voor de nieuwe 
doorsteek naar de huidige Geu-
zensloot, die daar zo’n twaalf me-
ter breed is. Met het overige deel 
van het kassengebied zou het na-
tuurreservaat Demmerik kunnen 
worden uitgebreid met ruim acht 

hectare. Het lijkt op een eenmali-
ge kans.” 
Op het huidige kermisterrein ont-
staat in de nieuwe situatie - aan 
de zuidzijde van de nieuwe door-
vaart - ruimte voor enkele aanleg-
plaatsen. 

Verrommeld gebied nabij kassencomplex waar de nieuwe doorsteek 
naar de Geuzensloot zou kunnen worden aangelegd.

Kermisterrein bij de Heulbrug.

Vervallen kassencomplex op dit terrein zou doorvaart naar Geuzensloot moeten komen.

Op de ophaalbrug over de smalle doorvaart.

Kassencomplex. Vervallen kassencomplex.

Verbetering doorvaart de 
Heul van groot belang 
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VIB: Motie N201 slecht voor 
economie De Ronde Venen
Mijdrecht -  Het VIB bestuur, dat 
optreedt voor de belangen van 
ondernemers in de gemeente de 
Ronde Venen, is teleurgesteld in 
de gemeenteraad na het aanne-
men van de motie tegen verbre-
ding van de N201. 
Niet omdat de VIB zo nodig een 
verbreding wil, maar omdat de-
ze motie te prematuur een open 
en onbevangen beoordeling van 
alle opties uit het mobiliteits-on-
derzoek van de Provincie de nek 
omdraait. Daarbij lijkt de motie 
niet op wetenschappelijke feiten, 
maar op aannames en emoties te 

zijn gestoeld. Bedrijven en inwo-
ners worden zo de kans ontno-
men een gefundeerde keuze voor 
een optimale oplossing voor het 
fi leprobleem op de N201 te ma-
ken. En dat kan niet door de beu-
gel, vindt de VIB. 

Net besloten
“Hoe kun je een inperkende motie 
indienen over een project dat al 
jaren loopt, op het moment dat er 
net besloten is tot het houden van 
een onderzoek om problemen 
te defi niëren en mogelijke op-
lossingen te beschrijven. Zo vlak 

voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen lijkt dit meer de partijbelan-
gen, dan de gemeentebelangen 
te dienen. Je hebt als gemeente-
raad toch ook verantwoordelijk-
heid voor een aantrekkelijker ves-
tigingsklimaat voor ondernemers, 
en dus voor meer lokale werk-
gelegenheid. Dan mag je princi-
pieel gezien niet al voor de start 
van het onderzoek eventuele op-
lossingen bij voorbaat uitsluiten”, 
aldus voorzitter Daniël Storm die 
vindt dat elke optie om de door-
stroming van de N201 te verbete-
ren, er een is om te bespreken.

Onaangekondigd
“Het plotseling en onaangekon-
digd indienen van een motie, zon-
der ruggespraak met belangheb-
benden, is m.i. niet een correc-
te manier van handelen”, voegt 
Wim van der Laan als vicevoorzit-
ter daar aan toe. “Vertegenwoor-
digers van diverse belangengroe-
pen, zoals de gemeente, de pro-
vincie, burgers, sportverenigingen 
en ook de VIB participeerden in de 
‘Wikken-en-Wegen-sessies’ van de 
Provincie Utrecht. Zij organiseer-
de deze sessies juist om inzicht in 
wensen en belangen rondom mo-
biliteit en toegankelijkheid te krij-
gen. En daarmee dus ook voor het 
traject N201 tussen Hilversum en 
Uithoorn. De raad was hiervan op 
de hoogte, of had dat kunnen zijn. 
Het moment van indienen van de 
motie is ons inziens dus ongepast. 
Het zet ondernemers én burgers 
in de kou, en dat puur om een ver-
kiezingsstandpunt te maken.”

Betere doorstroming
De VIB is het met alle partijen eens 
dat een betere doorstroming op 
de N201 ongekend veel voorde-
len biedt. Niet alleen voor het be-
staande bedrijfsleven en de bewo-
ners. Ook voor nieuwe, jonge be-
woners en bedrijven die de ge-
meente vanuit buurgemeenten 
wil aantrekken. Goed bestuur be-
tekent volgens de VIB dat moge-
lijke oplossingen pas afgeschre-
ven kunnen worden, als onder-
zoek dat uitwijst. Tot die tijd dient 
men open te staan voor alles dat 
kan bijdragen aan mens, milieu 
en economie vindt de VIB. De pro-
vincie voert het verkeersonder-
zoek op de N201 uit en wij kijken 
uit naar de mogelijkheden om de 
doorstroming op de N201 te opti-
maliseren.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Ik zal het eerlijk toegeven, ik 
ben geen wintermens. Ster-
ker nog, het gebrek aan licht 
en warmte versombert mijn 
gemoed in de donkere maan-
den aanzienlijk, al krijg ik er 
met het verstrijken van de ja-
ren minder last van. Wat ook 
niet helpt is dat het buiten stil 
is, een enkele hardleerse win-
terkoning en roodborst daar-
gelaten. Begin januari begin-
nen echter de eerste honkvas-
te kool- en pimpelmezen hun 
keel al vast te schrapen om, 
als het er straks op aan komt, 
goed op zang te zijn. Ondanks 
de vrieskou maakt mijn hart 
dan een klein sprongetje in 
de wetenschap dat er betere 
tijden aankomen. En met het 
binnenkomen van alle zomer-
gasten verdwijnt mijn winter-
depressie als sneeuw voor de 
zon. Voor aspirant vogelaars is 
het nu een erg mooie periode 
om eindelijk eens een begin te 
maken met het herkennen van 
vogelgeluiden. Als extra voor-
deel zitten er nu nog geen bla-
deren aan de bomen, zodat de 
vrolijke zangers ook goed te 
zien zijn. Zeker met alle mo-
derne apps is het een fluitje (!) 
van een cent geworden. Als u 
bijvoorbeeld de app “Bird Me-
lody Europe” downloadt, kunt 
u letterlijk spelenderwijs ge-
luiden leren herkennen. Met 
de app “Tuinvogel” van de Vo-
gelbescherming heeft u altijd 
een vogelboek op zak, com-
pleet met video’s en geluiden. 
Als u nu goed om u heen luis-
tert, kunt u het vrolijke ge-
kwetter van de heggemus ho-
ren, meestal ergens boven in 

een boom. Ook de zanglijs-
ter met zijn luide, gevarieerde 
en herhalende zang is al volop 
vocaal actief. In de weilanden 
zijn de eerste grutto’s uit het 
verre Afrika al gearriveerd met 
hun klaaglijke ge-wuttowut-
towutto, voor mij een van de 
heerlijkste lentegeluiden die 
er bestaan! Het leukst is om al-
le oude vrienden, ieder op zijn 
beurt, één voor één weer te-
rug te horen komen. Een dezer 
dagen (en misschien zijn ze er 
al als u dit leest) kunt u de tjif-
tjaf horen, die als een moder-
ne bejaarde heeft overwinterd 
rond het Middellandse zee-
gebied. Qua geluid is hij niet 
moeilijk te herkennen, want 
hij roept luidkeels hoe hij heet 
(onomatopee, met een moei-
lijk woord). Het beestje ziet er 
verder absoluut niet bijzon-
der uit en persoonlijk kan ik 
hem nauwelijks onderschei-
den van een fitis. Die komt dan 
weer aan het eind van maart 
binnen en klinkt een beetje als 
een sombere vink die aan het 
eind van zijn liedje steeds ver-
der in de put zakt. En zo komt 
langzaam maar zeker de een 
na de andere wintervluchter 
terug, totdat uiteindelijk eind 
april eerst de koekoek (ook al 
een onomatopee) arriveert en 
daarna - rond Koningsdag - de 
gierzwaluw meestal letterlijk 
zijn oude nest weer opzoekt. 
Dan is het weer tot diep in de 
zomer genieten van alle kleu-
ren en geluiden van onze ge-
vederde vrienden!

Sep Van de Voort, 
IVN Natuurgids

Over winterdepressies 
en zomergasten

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

IVN winterwandelen 
Nieuwersluis
Regio - Op zaterdag 17 maart or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn de laatste winterwan-
deling van dit seizoen. Deze wan-
deling start in het historische cen-
trum van Loenen aan de Vecht en 
via het jaagpad langs de Vecht 
gaat de wandeling richting Nieu-
wersluis. In het buitengebied van 
Loenen en Nieuwersluis voert de 
wandeling langs verschillende 
waterwegen: behalve de Vecht, 
de Nieuwe Wetering en het Am-
sterdam-Rijnkanaal, is er ook de 
Drecht. Hoe deze waterwegen 
verbonden zijn, zal blijken tijdens 
de wandeling. Voorbij Fort Nieu-
wersluis en het weidegebied van 
de polder Mijnden komt Loenen 
weer in zicht. De wandeling is on-
geveer 8 km lang. We verzame-

len op 17 maart om 9.30 uur bij 
de P&R parkeerplaats op de hoek 
met de Mijdrechtse Dwarsweg 
en J. Enschedeweg. Vandaar ver-
trekken we met zo min mogelijk 
auto’s naar het startpunt in Loe-
nen aan de Vecht. Om ongeveer 
12.30 uur zijn we weer terug.Tips 
voor onderweg: trek waterdichte 
wandelschoenen en warme kle-
ding aan en neem iets warms te 
drinken mee voor de korte ‘kof-
fi estop’. 
Aanmelden is niet nodig. Wilt u 
meteen bij het startpunt begin-
nen, neem dan in de avonduren 
contact op met Hans Tuinenburg, 
tel. 06-18082328. Voor info over 
IVN kunt u de website bezoe-
ken: www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn.

Van Ekris Mijdrecht 
sponsort VIOS
Mijdrecht - Dé Toyota-dealer van 
Mijdrecht en omstreken, Van Ekris 
BV, is al enige jaren enthousiast 
over muziekvereniging VIOS. Daar-
om heeft Van Ekris Mijdrecht zijn 
sponsorcontract met VIOS nog 
maar eens met een jaar verlengd. 
Dit heuglijke feit viel samen met 
de introductie van de nieuwe Yaris-
Hybride. Zoals de foto verraadt wa-
ren zowel de heer Ferry van Ekris 
namens Toyota als VIOS-voorzitter 
John Mayenburg in hun nopjes.

Vooruitgang
De V van VIOS staat voor vooruit-
gang. Iets waar Toyota ook conti-
nue mee bezig is getuige de door-
ontwikkeling van ondermeer zijn 
Hybride-motoren. Steeds meer 
modellen worden met deze motor 
uitgerust. Zo is de nieuwe Yaris als 

pittige 1.0 benzine of als soepele 
1,5 viercilinder nu dus ook verkrijg-
baar als superzuinige en comforta-
bele hybride met standaard auto-
maat. Daarmee rij je tot 50% van 
de tijd op elektriciteit, omdat de 
auto zichzelf onderweg automa-
tisch oplaadt. Zonder ooit te stek-
keren. Nu ook nog eens met hele 
gunstige inruilvoorwaarden aan te 
schaff en of te leasen!

Oranjeparade
Volgende maand zal de Show- en 
Marchingband van VIOS, zoals al-
tijd, Koningsdag openen met de 
Oranjeparade waar de kinderen 
met hun versierde fi etsen, step-
pen en skelters weer aan deel kun-
nen nemen. En Toyota-dealer Van 
Ekris zal weer zorgen voor de nodi-
ge begeleiding van deze optocht!

Maestro meets Viribus
Wilnis - Het zal je maar gebeuren 
dat je wordt gevraagd of je een 
fanfare van 40 mensen wilt lei-
den. En dat zonder enige kennis 
van zaken….. Op 14 april a.s. or-
ganiseert muziekvereniging Viri-
bus Unitis de tweede Ronde Veen-
se Maestro-competitie. Een com-
petitie waarmee dit jaar een goed 
doel gesteund wordt: de Maes-
tro’s dirigeren voor een gift aan 
het Johannes Hospitium in Wil-
nis. 4 Bekende inwoners van De 
Ronde Venen gaan met elkaar de 
strijd aan om de felbegeerde gou-

den baton te bemachtigen: Marie 
Vermanen, eigenaresse van het 
Mijdrechtse cafetaria The Corner, 
Jenneke van Wijngaarden, beel-
dend kunstenaar, Ralph Botman, 
huisarts, Henk Ligthart, rector van 
het VeenLanden College

Eerste keer
Voor het eerst van hun leven staan 
de kandidaten voor een orkest. 
Het lijkt zo eenvoudig, je zwaait 
wat met een stokje en het orkest 
begint te spelen. Maar zo simpel 
is het niet. Hoe laat je 40 orkestle-

In opdracht van de Provincie Utrecht heeft Bu-
reau Trajan camera’s geplaatst langs de N201. 
Trajan gaat na van wie de kentekens zijn en pro-
beert daarmee te achterhalen wie gebruik ma-
ken van de op- en afritten en waarom. Het lijkt 
mij een dure methode met twijfelachtige resulta-
ten. Om een voorbeeld te noemen: Bij Roeleveld 
en Bos staat bij het kruispunt van de N201 en de 
Van Geijnweg zo’n camera. Iedere wachtende 
voor het kruispunt kan je vertellen wat er mis is 
aan de afwikkeling van het verkeer op dat kruis-
punt. Er staan namelijk verkeersborden die je 
dwingt om het verkeer op de N201 tweemaal te 
doen stoppen als je daar de N201 wilt oprijden. 
Duidelijkshalve, als je komt van de Veldweg/Tien-

boerenweg en je wilt naar het Amstel Aquaduct, 
dan mag je niet rechtsaf de N201 op rijden, maar 
moet je bij het stoplicht de N201 oversteken, na 
10 meter keer je om, wacht weer voor het stop-
licht. Zodra dat groen is kan je links af de N201 
op rijden. Hoe vinden ze dat uit! Nu de pont tij-
delijk uit de vaart is, is het extra druk. Dat weet de 
camera niet. De camera zal wel zien dat er men-
sen zijn die zich niets van de borden aantrekken. 
Maar die riskeren wel een fikse boete. Trajan gaat 
natuurlijk niet zeggen, dat ze het zonder camera’s 
goedkoper en beter kunnen doen. Dat laten ze 
over aan een ingezonden stukken schrijver.

Ruud Goedknegt, Nessersluis

LEZERSPOST

Onderzoek N201

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo 
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mede-
delingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die 
zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 
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 brie-
ven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar 
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

De Ronde Venen - in de Meer-
bode van 28/2 lees ik op pagi-
na 2 dat er een verkeersonder-
zoek N201 plaats gaat vinden. 
En op pagina 6 lees ik dat het 
CDA de uitslag van dat verkeer-
sonderzoek al kent. Hoe is het 
mogelijk! Hoe kan de grootste 
raadsfractie NU al uitspreken, 
waar de bevolking ook nog iets 
van wil vinden? Heren Kroon 
en anderen. Wacht op Uw 
beurt. Geef de samenleving 
ook een kans om iets te vin-
den. En hou nou toch eens op 
met het voor de voeten lopen 
van betrokken woonachtigen 
in De Ronde Venen. Los van 
het feit dat ik inhoudelijk Uw 

standpunt niet kan volgen en 
billijken vindt ik U onjuist be-
zig. Geef voortaan Uw mening 
NADAT er een onderzoek heeft 
plaatsgevonden. Dat is vroeg 
genoeg. Nu riekt het ernaar 
dat U bang bent dat de Ronde-
veners er zelf ook iets van vin-
den en mogelijk wat anders. 
Gelukkig waren en zijn er ook 
Raadsleden, welke wel degelijk 
het fatsoen en respect konden 
opbrengen. Ik wens iedereen 
goede verkiezingen. Ik wens 
de Raad veel relativeringsver-
mogen. Pas op Uw zaak.

Dik Brouwer, Wilnis 
Oud-wethouder voor CU/SGP

LEZERSPOST

Is de raad de weg kwijt?
den tegelijk beginnen en zorg je 
dat ze ook samen ophouden met 
spelen? Heb je het juiste tempo, 
moet het zachter of juist harder, 
sneller of langzamer. Geef je een 
inzet op het juiste moment aan, 
dirigeer je de juiste maatsoort? 
Honderd-en-een zaken waar de 
kandidaten mee te maken krij-
gen. Het succes van hun optreden 
hangt er vanaf.

Jury
Een deskundige jury, waarin na-
tuurlijk de winnaar van de eerste 
Maestro-competitie huisarts Rei-
nier (zie foto) niet mag ontbre-
ken, zal de optredens beoordelen. 

Het publiek krijgt de kans om te 
stemmen op hun favoriete Maes-
tro, met munten die voor het con-
cert en in de pauze gekocht kun-
nen worden. De opbrengst van 
alle verkochte munten komt ten 
goede aan het Johannes Hospiti-
um. De optredens van de maes-
tro’s worden afgewisseld met mu-
ziekstukken onder leiding van Vi-
ribus Unitis eigen Maestro Ruud 
Pletting. 
Het belooft een geweldige avond 
te worden in de Willisstee op 14 
april. De zaal is open vanaf 19.30 
uur, het concert begint op 20.00 
uur. Toegang is gratis. U bent van 
harte welkom!
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In de Dorpskerk in Abcoude is 
woensdag 7 maart jongstleden 
de samenwerkingsovereenkomst 
getekend tussen de gemeen-
te en de Stichting Zwembad Ab-
coude (SZA) voor de realisatie van 
Het Sporthuis Abcoude. Het nieu-
we sporthuis met zwembad, 
gymzalen en ontmoetingsruim-
te zal naar verwachting op 1 janu-
ari 2020 haar deuren openen.  
Het Sporthuis Abcoude kent een 
lange voorgeschiedenis. Aanlei-
ding was het sluiten van twee 
voorzieningen in Abcoude die 
beide door bewoners waren op-
gezet en onderhouden: zwem-
bad Het Meerbad en de Kees Bon-
zaal. Sinds 2012 is de Stichting 
Zwembad Abcoude (destijds nog 
Stichting Het Meerbad) actief om 
het zwembad langer op te hou-
den en - later - om het in 2005 in-
geplande nieuwe zwembad als-
nog te realiseren. In 2014 trok de 
Stichting Abcoude Sport aan de 
bel bij de gemeente. De gymzaal 
in Abcoude, de Kees Bonzaal is 
zwaar verouderd en het was ge-
woon niet langer verantwoord de 
sportruimte open te houden voor 
de schoolgym voor de vier  basis-
scholen en de binnensportver-
enigingen in het dorp. 
In het realiseren van hun ambities 
om een vervangende sport- dan 
wel zwemaccommodatie voor 
het dorp en haar inwoners te re-
aliseren, vonden de twee stichtin-
gen elkaar.

Burgerparticipatie
Dat een dergelijke grootschali-
ge accommodatie met een bre-
de maatschappelijke functie door 
burgers wordt geïnitieerd kent 
een traditie in Abcoude. “Betrok-
ken en actieve inwoners heb-
ben altijd een belangrijke rol ge-
speeld in de meer dan 100-jari-
ge geschiedenis van het zwem-
bad,” licht SZA-voorzitter Corien 
van der Linden toe. Die geschie-
denis begint in 1911, toen een 
aantal particulieren uit Abcou-
de een zwembad aanlegden aan 

het Abcoudermeer. Ook in die 
tijd al was er financiële steun van-
uit de bevolking. Mensen konden 
participeren door het kopen van 
een aandeel (zie foto). Uit de wij-
de omtrek hebben vele genera-
ties hier intensief gebruik van ge-
maakt. Na de tweede wereldoor-
log is het bad weer helemaal op-
geknapt, waarna het eigendom 
en de exploitatie is overgeno-
men door de gemeente Abcou-
de. In de periode 1950/1974 heb-
ben  duizenden kinderen uit Ab-
coude en omstreken - met grote 
inzet van het zwembadpersoneel 
en vrijwilligers - in dit buitenbad 
hun zwemdiploma gehaald. De 
wens voor een overdekt zwem-
bad was groot. Inwoners van Ab-
coude hebben zich toen opnieuw 
ingezet voor een nieuw bad. Me-
de dankzij de steun van de hele 
bevolking - o.a. met een bijdrage 
van 100.000 gulden (circa 50 gul-
den per gezin) - is het overdekte 
zwembad er in 1974 gekomen. 
“Als stichting hebben we tien jaar, 
met een bestuur bestaande uit 
zo’n twaalf inwoners, op vrijwilli-
ge basis de exploitatie overgeno-
men,” vertelt Van der Linden, die 
toen ook al in het bestuur actief 
was.

Stichting Abcoude
Ook de Stichting Abcoude Sport 
(SAS), eigenaar en exploitant van 
de Kees Bonzaal heeft een lange 
geschiedenis van burgerpartici-
patie. De sportzaal werd in 1972 
gebouwd en in 1973 officieel in 
gebruik genomen. Vanaf 1973 tot 
1993 heeft de gemeente het be-
heer en de exploitatie van de zaal 
gedaan. In dat jaar is de privati-
sering van de Kees Bon zaal ge-
regeld en werd de zaal verkocht 
aan de toen nieuw opgerichte 
Stichting Abcoude Sport. SAS-
voorzitter Ad Geerlings (en te-
vens indiener van het burgerini-
tiatief voor Het Sporthuis Abcou-
de): “In 1998 en 1999 hebben we 
de Kees Bonzaal verbouwd en uit-
gebreid. Hierdoor werd het mo-
gelijk om de zaal in 2 ruimten te 
verdelen en konden gelijktijdig 2 

in de samenwerking tussen ge-
meente en de stichtingen. In de 
Dorpskerk in Abcoude werd ein-
delijk de samenwerkingsover-
eenkomst tussen de gemeen-
te en de Stichting Zwembad Ab-
coude (SZA) voor de realisatie 
van Het Sporthuis Abcoude gete-
kend. Alle afspraken uit het raads-
besluit van september 2017 staan 
er in. Burgemeester Maarten Di-
vendal tekende de overeenkomst 
namens de gemeente. Corien van 
der Linden en Ad Geerlings (initi-
atiefnemer van het burgerinitia-
tief ) deden dat namens de stich-
ting. “We gaan er wat moois van 
maken,” zei de burgemeester 
toen hij zijn pen neerlegde. 

Informatiebijeenkomst
Aansluitend aan de onderteke-
ning van de overeenkomst vond 
ook in de Dorpskerk van Ab-
coude een drukbezochte infor-
matiebijeenkomst voor inwo-
ners plaats. Deze werd geopend 
door wethouder Alberta Schuurs 
(zie foto). Tijdens de bijeenkomst 
werd verteld over het proces en 
de planning en werd een aantal 
bewoners geïnterviewd (zie fo-
to, mw. Annie Hartman vertelt 
wat het zwembad voor haar be-
tekent). Ook waren er plattegron-
den en indrukken te zien van het 
voorlopig ontwerp van het nieu-
we gebouw. Architect Max van 
Huut gaf de ruim 300 belang-
stellenden een toelichting op 
het ontwerp en een ware virtue-
le rondleiding door het gebouw. 

Grondijs, die vanuit het bestuur  
projectleider is, licht de ontwik-
keling toe. “We zijn zo goed als 
rond met het voorlopig ontwerp. 
Samen met de toekomstige ge-
bruikers hebben we alle ruim-
tes en sport- en ontspannings-
wensen in kaart gebracht en ge-
keken wat binnen het bouwbud-
get mogelijk is. Basis van het ge-
bouw is een 6-baans zwembad 
van 25 meter, geschikt voor wed-
strijden en doelgroepen, gymza-
len die voldoen aan de KVLO nor-
men en waar de huidige gebrui-
kers van de Kees Bonzaal weer te-
recht kunnen, net als de ontmoe-
tingsruimte met een biljart en 
voor kaarten. Het ontwerpteam, 
bestaande uit bouwkundigen uit 
alle vereiste geledingen, vertaalt 
dit in een voorlopig ontwerp, in-
clusief de benodigde bouwcon-
structies en installaties. Archi-
tect Max van Huut heeft de gave 
zijn gebouwen zo te ontwerpen, 
dat ze niet alleen functioneel en 
logistiek op orde zijn, maar ook 
voelen als een ‘thuis’, een gebouw 
waar men graag terugkomt. Zijn 
toegevoegde waarde voor Het 
Sporthuis is groot. Door indelin-
gen, vormen en materialen weet 
hij een enorm gebruiksvriendelijk 
en gastvrij sporthuis te realiseren. 
Door slim ontwerpen en met zijn 
enorme ervaring helpt hij ons ons 
iets moois binnen budget te ma-
ken,” licht Grondijs toe. 

“Als alles volgens planning ver-
loopt, kunnen we na de bouw-
vak dit jaar de eerste paal slaan. 
We hebben er vertrouwen in 
dat we dan uiterlijk januari 2020 

Ondertekenaars burgemeester Divendal en Corien van der Linden, op de 
achtergrond Esther Grondijs

Aandeel uitgegeven in 1912 voor 
nieuw zwembad in Abcoude

 Rien Schimmel interviewt Anneke Hartman

Impressie van de gevel van Het Sporthuis Abcoude

 impressie van het interieur van het zwembad

 Plattegrond 2e verdieping sportzaal

Bestuursleden uit de jaren 70 Swinkels, Hartman en Garritsen

Wethouder Schuurs (Sport) spreekt de volle zaal toe.

de deuren van Het Sporthuis 
kunnen openen en alle bewo-
ners van 0 tot 99 jaar er terecht 
kunnen,” zegt Grondijs tot slot. 
   
Oproep voor donaties 
en vrijwilligers
Naast de presentatie van het 
voorlopige ontwerp, werd ook de 
oproep gedaan om geld te do-
neren voor het nieuwe sporthuis 
of zich aan te melden als vrijwilli-
ger. “Het Sporthuis Abcoude, voor 
door en met elkaar. Dat was 100 
jaar geleden zo en ook nu weer,” 
licht SZA-voorzitter Van der Lin-
den toe. “We hopen op een sub-
stantieel bedrag waarmee we de 
niet noodzakelijke, maar wel zeer 
wenselijke aanvullingen kun-
nen realiseren. Dan gaat het bij-
voorbeeld om een luie trap, een 
spetterbadje of goede fietsenrek-
ken.” Wederom is de betrokken-
heid van de inwoners en de be-

reidheid geld te geven en/of iets 
te doen groot. De samenwerking 
met de gemeente loopt inmid-
dels voortvarend. 

Honderden inwoners aanwezig bij presentatie van plannen

Belangrijke stap voor realisatie 
van Het Sporthuis Abcoude

schoolklassen naast elkaar gym-
nastieken. De verbouwing heb-
ben we zelf gefinancierd en de 
stichting draait volledig op vrij-
willgers. Met elkaar zorgen we er-
voor dat alle verenigingen er te-
recht kunnen en onderhouden 
we het gebouw. Nu is het echter 
te verouderd.”

Gezamenlijk optrekken van 
twee vrijwilligersstichtingen
Geerlings: “De SAS staat voor sti-
muleren en faciliteren van sport 
in brede zin. Zwemmen past 
hier heel goed bij. Daarom ston-
den we open voor samenwerking 
met de SZA.” De stichtingen von-
den elkaar en werkten samen aan 
een gedegen business case om 
een gecombineerd zwem/-sport-
gebouw in Abcoude te realiseren. 
Na lang politiek gesteggel werd 
besloten het nieuw te bouwen 
sportcomplex uit de politieke dis-
cussie te halen en als burgerini-
tiatief in te dienen. Met hulp van 
de kennis en kunde van inwoners, 
maar ook van ingehuurde experts 
is na verschillende haalbaarheids-
onderzoeken een business case 
geschreven voor een zwem/gym 
gebouw en aangegeven welke 
kaders nodig waren om tot rea-
lisatie van een dergelijk gebouw 
te komen. Ad Geerlings, voorzit-
ter SAS, en Esther Grondijs, vice-
voorzitter SZA dienden het initi-
atief in. De vereiste 100 medeon-
dertekenaars waren snel gevon-
den en al snel waren dit er zelfs 
bijna 3.500. “De uitkomst is in-
middels bekend. Op 28 septem-
ber 2017 werd het raadsvoorstel, 
na toevoeging van een risico-
toets, zo goed als unaniem aan-
genomen met 26 stemmen voor 
en 1 CDA-er tegen. Toch was er 
in december opeens weer po-
litieke tegenwind, en dan blijkt 
die steun van de bevolking en 
de meerderheid van de politieke 
partijen ontzettend belangrijk.

Ondertekening samenwer-
kingsovereenkomst
Woensdag 7 maart jongstleden 
was dus een belangrijk moment 
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Mijdrecht - Op woensdagmiddag 7 maart 
mocht Meike ten Dam van OBS De Eendracht 
uitkomen in de regio wedstrijd van de Nationale 
Voorleeskampioen in Loenen aan de Vecht. Ze 
heeft er heel wat maanden naar toe gewerkt, 
veel voorgelezen aan alle groepen op school 
en ook thuis mocht iedereen genieten van haar 
mooie voorleestechnieken.

Meike mocht het opnemen tegen 17 andere 
scholen uit de regio Angstel, Vecht en Venen en 
heeft het gewoon ontzettend knap gedaan!
De jury roemde haar ontspannen manier van 
voorlezen, waarbij je werd meegezogen in het 
verhaal en de neiging kreeg ontspannen ach-
terover te willen leunen. Wat een groot compli-
ment voor haar en ook zeer terecht, want de zaal 
genoot enorm toen ze haar fragment van het 

spannende boek ‘Indringers op Drakeneiland’  
van Lydia Rood voorlas. Meike was pas na de 
pauze als 13e lezer aan de beurt, dus ze moest 
lang in spanning afwachten voor ze haar bijdra-
ge mocht leveren.

Nadat het publiek genoten had van 18 prachtig 
voorgelezen boekfragmenten, ging de jury zich 
beraden en moesten deelnemers, familie, leer-
krachten en klasgenoten in spanning afwachten 
welke kandidaat de eerste prijs zou winnen. 
Meike zat op het puntje van haar stoel en tot 
haar grote blijdschap bracht het getal 13 haar 
geen ongeluk, maar de felbegeerde titel van 
regiowinnaar! Ze mag naar de provinciale fi nale 
in Nieuwegein op maandagmiddag 9 april aan-
staande en OBS De Eendracht zal haar met veel 
enthousiasme gaan aanmoedigen!

Meike ten Dam  van OBS De Eendracht
regionaal Voorlees Kampioen!
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ChristenUnie-SGP: 
‘Goede huisvesting 
ouderen”
De Ronde Venen - In het kader 
van één van de vier campagne-
speerpunten “goede huisvesting 
en zorg voor senioren” bezocht 
de fractie van de ChristenUnie-
SGP gisteren zowel de buurtka-
mer in Mijdrecht als de Zorgboer-
derij Den Haring in Baambrug-
ge. In de ochtend waren lijsttrek-
ker Wim Stam, raadslid Ton van 
Sligtenhorst en kandidaat Simon 
Langelaar te gast bij de Buurtka-
mer in Mijdrecht. Voor de gele-
genheid hadden ze een doos ge-
bak voor de bezoekers meegeno-
men, die daar niet rouwig om wa-
ren. Tijdens het ongeveer ander-
half uur durende gesprek kwa-
men veel, vaak praktische, pun-
ten langs. “Zo maakte één van de 
aanwezigen ons attent op een 
paar gevaarlijke kruispunten in 
de wijk Proosdij” vertelt Ton van 
Sligtenhorst. “We zijn na afloop 
van het bezoek daar gelijk maar 
even gaan kijken”. Uiteraard krijgt 
dat van ons nog wel een vervolg. 
“Ook vinden veel ouderen de si-
tuatie in de dorpsstraat, nu fiet-
sers ook het voetgangersgebied 
mogen gebruiken, erg gevaarlijk 
geworden” vult Wim Stam aan. 

Naast deze verkeerskwesties gin-
gen de gesprekken over wonen, 
vervoersvoorzieningen en het 
gebruik van de buurtkamer. 

Zorgboerderij
’s-Middags bezochten Wim Stam 
en Ton van Sligtenhorst, samen 
met voormalig fractie-assistent 
Wouter Kroese, de zorgboerderij 
Den Haring in Baambrugge. De 
familie Verhoef is daar vijf jaar ge-
leden een zorgboerderij begon-
nen en zijn erg enthousiast over 
hun onderneming. “De verbouw-
de stal tot grote woonkamer an-
nex keuken ziet er inderdaad ge-
weldig uit” aldus Wim Stam. In 
een gesprek met de eigenaren 
vertelden zij hoe de zorgboerde-
rij tot stand is gekomen, hoe ze 
dat hebben aangepakt en wat 
hun ervaringen tot nog toe zijn. 
Den Haring ontvangt gedurende 
vier dagen in de week meer dan 
20 clienten zowel uit onze eigen 
gemeente als een aantal buurge-
meenten. Het bezoek sloten we af 
met een rondgang over de boer-
derij, want de familie Verhoef is 
nog steeds veehouder (melkkoei-
en en schapen). 

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

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

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

Het jaar 2017 stond in Kenia 
in het teken van de landelijke 
verkiezingen. De oppositie 
tekende in augustus bezwaar 
aan tegen de verkiezingswinst 
van zittend president Ken-
yatta. Er zou stembusfraude 
zijn gepleegd bij het tellen en 
verwerken van de stemmen. 
Kenia’s Hoge Raad verklaarde 
de verkiezingsuitslag ongeldig 
en in oktober vonden nieuwe 
verkiezingen plaats. Opnieuw 
won Kenyatta. De periode 
kenmerkte zich door chaos en 
onzekerheid. Inmiddels is het 
weer wat rustiger, maar de ver-
kiezingen hebben een enorm 
effect gehad op het dagelijkse 
leven. Door de onrust bleven 
toeristen en investeerders 
weg waardoor heel veel Keni-
anen, die afhankelijk zijn van 
seizoensarbeid en dagloon, 
nauwelijks inkomen hadden. 
Bovendien vonden gedurende 
het hele jaar regelmatig stakin-
gen plaats van onderwijzend, 
medisch en verpleegkundig 
personeel in de publieke sec-
tor. Openbare ziekenhuizen 
en gezondheidscentra waren 
maanden achtereen gesloten 
met alle consequenties van 
dien. North Coast Medical Trai-
ning College, één van onze sa-
menwerkingspartners in Kenia, 
ondervond ook negatieve ef-

fecten van de verkiezingen. Zo 
waren er veel problemen met 
betaling van schoolgeld door 
nieuwe leerlingen, was er een 
kleinere aanwas van nieuwe 
leerlingen (dit was overigens 
een probleem bij al het terti-
air onderwijs in Kenia), en was 
het lastig om voldoende prak-
tijkplekken voor studenten te 
vinden, omdat de ziekenhui-
zen en gezondheidscentra een 
groot deel van het jaar geslo-
ten waren. Ondanks de moei-
zame tijd, wist de school een 
aantal successen te boeken. 
Er startten toch nog 125 nieu-
we studenten een opleiding 
en vierentachtig studenten 
wisten hun diploma te halen. 
Landelijk werd de school als 
op één na beste van het land 
beoordeeld. Voor een school 
die in 2012 gestart is, is dit een 
uitzonderlijke prestatie. Verder 
startte de school vorig jaar 
met twee nieuwe opleidingen: 
openbare gezondheidszorg 
en een opleiding trauma en 
gipstechnieken. Om ons ver-
trouwen in North Coast MTC 
te onderstrepen, willen wij de 
school ook dit jaar blijven steu-
nen. Doel is de bouw van een 
paar buiten-studiezitjes, waar 
studenten gezamenlijk kunnen 
leren en aan projecten werken. 
Doet u mee?

Verkiezingen

De Ronde Venen – Op de 8e editie van Beursvloer De Ronde Ve-
nen is voor 32.000 euro gehandeld tussen lokale ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Met gesloten beurs werden ken-
nis, diensten en materialen geruild tegen nuttige tegenpresta-
ties. Niet alleen tussen bedrijven en verenigingen, maar er ont-
stonden ook spontaan matches tussen organisaties onderling. 

Ruim negentig matches 
8e Beursvloer De Ronde 
Venen

Simone Borgstede, een van de 
hoekvrouwen op de Beursvloer, 
trof een mooie match tussen 
twee maatschappelijke organi-
saties. ‘Basisschool De Windroos 
kwam bij mij met het aanbod van 
knutselmaterialen’, vertelt de vrij-
williger van de Beursvloer. ‘Ik heb 
hen gematcht met Dagopvang 
de Nostalgie. Zij zijn enorm blij 
met knutselspullen. Daar kunnen 
zij mee aan de slag met hun cli-
enten.’ Ook hoekvrouw en wet-
houder Alberta Schuurs had een 
bijzondere match, waar toevallig 
opnieuw basisschool De Wind-
roos bij betrokken was. De school 
maakte een match met zowel ver-
pleeghuis Maria-Oord in Vinke-
veen als met de gemeente. ‘Een 
driehoek match’, lacht Schuurs. 
‘Hoe mooi is dat? Daar hebben 
drie partijen voordeel van.’ De 
Mijdrechtse basisschool wens-
te de aanleg van een moestuin 
op het plein. De gemeente biedt 
mankracht aan voor het verwij-
deren van de tegels en het stor-
ten van grond zodat de tuin ge-
realiseerd kan worden. ‘Als tegen-
prestatie wilden wij de gemeente 
een concert schenken, inclusief 
wat lekkers’, vertelt Irma van Eek-
en van De Windroos. ‘De gemeen-
te had een beter idee; wij mogen 
het concert uitvoeren voor oude-
ren in het verpleeghuis. Nog veel 
leuker!’

Maria Oord
De match tussen De Windroos, de 
gemeente en Maria Oord was niet 
de enige driehoek match. ‘Walra-
ven van de Industrieweg maak-
te een match met de leerwerk-
plaats en Muziek en Showkorps 
Triviant’, vertelt Karin Wateler van 
De Rondeveense Uitdaging. ‘Tri-
viant wil graag muziekstandaards 
voor hun bladmuziek; Walraven 
biedt het materiaal aan en de jon-
geren bij de leerwerkplaats ma-
ken de standaards. Dat is ook een 
mooie match. Geweldig om te 
zien hoe ondernemers en orga-
nisaties op deze manier met el-
kaar de verbinding aangaan.’ Ook 
Marleen Gräper van Zideris maak-
te mooie matches met lokale on-
dernemers. ‘Wij hebben wel vijf 
matches gemaakt’, stelt zij trots. 
‘Een daarvan is met Team Sport-
service De Ronde Venen. Zij ko-
men langs bij onze cliënten om 
hen voorlichting te geven over 
het belang van sporten en het 
aanbod van activiteiten voor on-
ze doelgroep in de gemeente. In 
ruil daarvoor bakken wij een lek-
kere appeltaart.’ Na afloop van de 
Beursvloer werden de vrijwilli-
gers verrast met De Ronde Venen 
Pas. Met dit nieuwe lokale betaal-
middel kunnen zij iets moois ko-
pen bij een van de deelnemende 
lokale ondernemers. Binnenkort 
ontvang

Bewoners Maria Oord 
Oud Hollandse Spelletjes

Kunstweken van start op 
de Schakel

Vinkeveen - Bewoners van ver-
pleeghuis Maria Oord werden af-
gelopen zaterdag getrakteerd 
op Oud Hollandse Spelletjes en 
broodjes kroket, verzorgd door 
vrijwilligers. Sjoelen, eendjes hen-
gelen, blikgooien, muis meppen 
van allerlei Oud Hollandse spel-
letjes stonden klaar in Restaurant 

Brinkzicht. Met hulp van vrijwilli-
gers van Careyn en van de plaat-
selijke VVD en van de Insinger Gi-
lissen bank Amsterdam werd de-
ze ochtend een groot succes. Al 
dit moois werd georganiseerd in 
het kader van NLdoet, de jaarlijk-
se grote vrijwilligersactie van het 
Oranje Fonds.

De Ronde Venen - Op woens-
dag 7 maart is op de Schakel het 
startsein gegeven voor een nieu-
we editie van de kunstweken. Een 
schoolbreed kunstproject, waar-
bij de kinderen leren over de we-
reld van kunst en zelf ook crea-
tief uitgedaagd worden. Thema 
dit jaar is “Beeldhouwen, een hele 
kunst”. Het project werd geopend 
door drie “beeldende kunste-
naars”, twee leerkrachten en een 
creatieve ouder, die lieten zien 
dat je met verschillende materi-
alen mooie dingen kunt maken. 
De komende drie weken staan 

op de Schakel in het teken van de 
beeldende kunst. Alle groepen 
gaan zich verdiepen in een ande-
re kunststroom en creatief aan de 
slag met verschillende materia-
len en technieken. Wat kun je al-
lemaal maken van papier-maché, 
brooddeeg en speksteen? En hoe 
kun je oude, afgedankte spullen 
verwerken in kunst? Er is inmid-
dels al een flinke start gemaakt 
met de eerste kunstwerken. Het 
eindresultaat is op 29 maart te 
bewonderen, de kunstweken 
worden dan afgesloten met een 
tentoonstelling op school.

Mooi opgeknapt
Tuin bij Amerpoort 
Vinkenoord
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag gingen de CDA kandida-
ten vanwege NL Doet aan de slag 
in de tuin van Amerpoort Vinken-
oord. Hier wonen sinds novem-
ber vorig jaar mensen met een 
verstandelijke beperking na een 
grondige opknapbeurt van het 
gebouw. Gezellige kamers, mooie 
gezamenlijke ruimtes maar de 
tuin kon nog wel wat liefde ge-
bruiken.  Gewapend met schep-
pen, bezems en schoffels gingen 
Rein, Jan, Ria, Anita, Coos, Simo-
ne, Robert en Willy aan de slag. 
Verschillende ouders en ande-
re vrijwilligers staken ook flink 
de handen uit de mouwen zo-

dat er aardig wat klussen wer-
den geklaard. Er werd een prach-
tig nieuw terras aangelegd, flink 
wat gesnoeid en overal werden 
bakken gevuld met vrolijke voor-
jaarsbloeiers. 
Top om te zien dat zo veel loka-
le ondernemers ook een bijdrage 
hadden geleverd: plantjes, zak-
ken aarde, tegels voor het terras 
en een prachtige bank voor om 
een boom. Rond half 1 kregen 
we een heerlijke lunch mogelijk 
gemaakt door de keurslager. Het 
was een gezellige dag en we ko-
men graag een keer langs van de 
zomer om in de prachtige tuin te 
zitten. 
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Het verbreden van de N201 heeft consequen-
ties voor De Ronde Venen maar ook als de 
N201 niet wordt verbreed heeft dat conse-
quenties 
Voor de mensen die mij kennen en die weten dat 
ik bij provincie Utrecht werk en dus wellicht den-
ken dat ik bevooroordeeld ben als het over de 
N201 gaat, het volgende. Ik zit niet meer in het 
projectteam dat zich bezighoud met de vraag of 
de N201 wel of niet verbreed moet worden maar 
ik ben wel senior-beleidsmedewerker bij de afde-
ling Mobiliteit en in die functie betrokken bij an-
dere verkeersvragen en studies in de provincie 
Utrecht. Zelf omzeil ik de files op de N201 door 
zoveel mogelijk buiten de spitsen te rijden maar 
die mogelijkheid heeft niet iedereen. Ik snap heel 
goed dat politieke partijen een standpunt inne-
men als het over het wel of niet verbreden van 
en weg gaat. Het verbreden van een weg met 2 
extra rijstroken is een grote ingreep waar voor-
al omwonenden niet blij mee zullen zijn. Maar 
de N201 ligt er al meer dan een halve eeuw en 
is een zeer belangrijke weg voor niet alleen De 
Ronde Venen maar voor een veel groter gebied. 
Dus dat politieke partijen daar en mening over 
hebben snap ik maar dan moet je wel eerlijk ver-
tellen welke voor of nadelen een bepaald stand-
punt heeft. Daarom het volgende.

Is de N201 een drukke weg?
Vaak lees je dat de N201 de drukste provincia-
le weg is. Maar of dat werkelijk zo is, is maar de 
vraag. Ook in onze eigen provincie Utrecht zijn 
drukkere wegen (zoals de N230 bij Maarssen met 
66.000 auto’s per dag of de N408 tussen Utrecht 
en Nieuwegein met 34.000 auto’s per dag). Opge-
merkt wordt dat deze wegen ook breder zijn om 
dat verkeer te kunnen verwerken. Wellicht is de 
N201 wel de drukste provinciale weg als we het 
aantal auto’s op de gehele N201 bij elkaar optel-
len want de N201 is inderdaad druk en heel lang, 
namelijk van Zandvoort tot Hilversum.

Waarom doet provincie Utrecht onderzoek 
naar de toekomst van de N201?
Een van de taken van provincie Utrecht is het op-
lossen van doorstromingsknelpunten op haar 
wegen. De N201 staat bij provincie Utrecht al ja-
ren op plaats 1 als de weg met de meeste files.
Er zijn maar heel weinig mensen die files leuk vin-
den dus is het niet zo gek dat provincie onder-
zoekt hoe de files op de N201 verminderd kun-
nen worden. Daarbij worden alle mogelijkhe-
den onderzocht zoals, kruispunten anders inrich-
ten, mogelijkheden openbaar vervoer, zijn er al-
ternatieven? Persoonlijk denk ik dat er nog maar 
weinig mogelijk is omdat we in de laatste jaren 
al heel veel beschikbare zaken hebben aange-
bracht om het huidige asfalt van de N201 maxi-
maal te benutten, zoals:
•	 Aanleg	Amstel-aquaduct	 (i.p.v.	 route	over	be-

weegbare brug)
•	 Aanleg	 omleiding	 Amstelhoek	 (i.p.v.	 route	

door	bebouwde	kom	Uithoorn	en	Amstelhoek)
•	 Capaciteitsvergroting	 kruispunt	 N201/	 Tien-

boerenweg
•		 Aanleg	busbaan	tussen	Mijdrecht	en	Uithoorn
•		 Toepassen	 van	 de	 nieuwste	 regeltechnieken	

voor verkeerslichten op de alle kruispunten 
•	 Opheffen	2	fietsoversteken	op	kruispunt	N201/	

Rijksstraatweg
•	 Verbreden	 van	 Loenerslootsebrug	 over	 het	

Amsterdam-Rijnkanaal
•	 Opheffen	 fietsoversteek	 op	 kruispunt	 N201/	

N402	naar	Loenen	aan	de	Vecht
•	 File	 detectie	 op	A2	 voor	 verkeerslichten	 aan-

sluiting N201
Ook nu worden er weer voorbereidingen getrof-
fen	om	de	verkeerslichten	op	de	N201	nog	effec-
tiever het verkeer te laten afwikkelen.

Kruispunten te druk voor rotondes
De kruispunten op de N201 moeten veel ver-
keer kunnen verwerken, het aantal auto’s op 
het rustigste deel van de N201 tussen Uithoorn 
en	Mijdrecht	 circa	 22.000/werkdag	 tot	meer	 de	
27.000 op het deel tussen de Vinkeveense plas-
sen. Rotondes kunnen zulke grote hoeveelheden 
auto’s niet goed verwerken en daarom staan er 
op de kruispunten van de N201 verkeerslichten. 
Die zorgen er tevens voor dat de afwikkeling van 
het verkeer kan worden gestuurd met het doel 
om files zoveel mogelijk te voorkomen. In de ver-
keerscentrale worden via schermen en compu-
ters alle voertuigen continue geteld en wanneer 
nodig zorgt dat ervoor dat er op afstand langer 
rood of groen wordt ingesteld om het verkeer zo 
efficiënt mogelijk te verwerken.

Bepaalde categorieën auto’s verbieden om op 
de N201 te rijden is niet mogelijk
De N201 is een zeer belangrijke weg voor een 
goede bereikbaarheid van o.a. De Ronde Ve-
nen.  En ja, er rijden veel vrachtauto’s op de N201 
en een flink aandeel daarvan is verkeer van en 
naar	 de	 bloemenveiling	 in	 Aalsmeer.	Vrachtwa-
genchauffeurs	zijn	net	als	u	en	ik	mensen	die	bij	
voorkeur de snelste en kortste route nemen en 
de	N201	is	vanaf	de	A2	de	snelste	en	kortste	rou-
te naar de bloemenveiling! 

We	kunnen	wel	willen	dat	ze	via	de	A9	gaan	rij-
den maar de N201 zal nooit worden afgesloten 
voor geen enkele categorie auto’s dus ook niet 
voor vrachtverkeer van en naar de bloemenvei-
ling.  Het is een illusie om te denken of te wensen 
dat er bepaalde categorieën verkeer niet meer 
via de N201 zouden mogen rijden. 

Minder vrachtverkeer naar de bloemenveiling 
helpt dat?
Provincie Utrecht weet exact hoeveel auto’s per 
dag op haar wegen rijdt. Dus ook hoeveel vracht-
auto’s er op de N201 rijden. Vaak wordt de sug-
gestie gewekt dat het grote aantal vrachtauto’s 
naar de bloemenveiling zorgen voor de files op 
de N201. Is dat zo? Reken even mee. Het percen-
tage	vrachtverkeer	op	de	N201	tussen	de	A2	en	
Uithoorn is circa 13%, (13% van 22.000 is 2.860 
vrachtauto’s op een gemiddelde werkdag) stel 
dat daarvan de helft vrachtauto’s zijn van en naar 
de bloemenveiling, dus 1.430 per dag. Een groot 
deel daarvan rijdt niet tijdens de drukste (spits)
uren maar stel dat toch de helft daarvan tijdens 
de spituren rijdt dus 715 delen door 4 spitsuren 
is 180 bloemenauto’s per uur. Dat is 3 per minuut. 
Als	die	er	morgen	niet	meer	zouden	rijden	zal	dat	
niemand opvallen, toch?
 
Sluipverkeer op o.a. de Baambrugse Zuwe, 
Herenweg en Demmerik zal toenemen
Files	op	de	N201	zorgen	voor	sluipverkeer	op	o.a.	
de Herenweg, Baambrugse Zuwe en Demmerik. 
Omdat er in de omgeving nog steeds huizen en 
bedrijven bijkomen, zal het aantal auto’s op al-
le wegen dus ook op de N201 blijven groeien. 
Het niet verbreden van de N201 zal dus ook voor 
meer sluipverkeer zorgen op deze en andere we-
gen. De verwachting is dat het aantal auto’s op de 
N201 jaarlijks met 1,5% zal toenemen. 

Wellicht wordt er dan gevraagd om sluipverkeer 
te weren maar in de praktijk blijkt dat een vrijwel 
onmogelijke opgave. Overigens wat doe u zelf 
als	u	de	keus	heeft?	Achter	in	de	file	aansluiten	of	
‘binnendoor’ een ander route nemen over wegen 
waar ook mensen wonen die willen dat er minder 
auto’s door hun straat heen rijden?

Leefbaarheid!
Vaak wordt er gezegd het verbreden van de weg 
is slecht voor de leefbaarheid maar ook dat is niet 
altijd waar. Ook als het drukker wordt is er nu 
wettelijke geen reden om langs de huidige N201 
geluidschermen te plaatsen. Maar als de N201 
verbreedt moet worden is de kans groot dat er 
wel geluidsmaatregelen genomen moeten wor-
den zoals ander asfalt (geluid reducerend) of ge-
luidschermen.

Wat nog meer?
De N201 ligt wel in gemeente De Ronde Venen 
maar is eigendom van provincie Utrecht. Ook als 
De Ronde Venen niet mee wil werken aan het 
verbreden van de N201 kan provincie Utrecht dat 
toch doordrukken. 

Geen nieuwe huizen en bedrijven in De Ron-
de Venen
Gemiddeld zorgt een nieuw huis voor 6 á 7 extra 
autobewegingen	per	dag.	Als	een	gemeente	dus	
ergens 100 nieuwe huizen gaat bouwen zorgt 
dat voor ongeveer 650 extra auto’s van en naar 
De Ronde Venen. Een groot deel daarvan zal dan 
van de N201 gebruik gaan maken en zo zorgt el-
ke nieuwe woning, kantoor, winkel, enz. voor lan-
gere files op de N201.

Ó ja, ook nog dit
Vaak wordt gezegd dat de aansluiting N201 
met	de	A2	zorgt	voor	files	maar	dat	 is	niet	 juist.	
Als	 daar	 files	 staan	 is	 dat	meestal	 in	 de	 avond-
spits en is de oorzaak de slechte doorstroming 
op	het	kruispunt	A2	met	Loenetsloot	(bij	de	Loe-
nerslootsebrug	over	het	Amsterdam-Rijnkanaal).

Henk Strubbe

In opdracht van de Provincie Utrecht heeft Bu-
reau	 Trajan	 camera’s	 geplaatst	 langs	 de	 N201.	
Trajan	gaat	na	van	wie	de	kentekens	zijn	en	pro-
beert daarmee te achterhalen wie gebruik ma-
ken van de op- en afritten en waarom. Het lijkt 
mij een dure methode met twijfelachtige resulta-
ten. Om een voorbeeld te noemen: Bij Roeleveld 
en Bos staat bij het kruispunt van de N201 en de 
Van Geijnweg zo’n camera. Iedere wachtende 
voor het kruispunt kan je vertellen wat er mis is 
aan de afwikkeling van het verkeer op dat kruis-
punt. Er staan namelijk verkeersborden die je 
dwingt om het verkeer op de N201 tweemaal te 
doen stoppen als je daar de N201 wilt oprijden. 
Duidelijkshalve,	als	je	komt	van	de	Veldweg/Tien-
boerenweg	en	je	wilt	naar	het	Amstel	Aquaduct,	

dan mag je niet rechtsaf de N201 op rijden, maar 
moet je bij het stoplicht de N201 oversteken, na 
10 meter keer je om, wacht weer voor het stop-
licht. Zodra dat groen is kan je links af de N201 
op rijden. Hoe vinden ze dat uit! Nu de pont tij-
delijk uit de vaart is, is het extra druk. Dat weet de 
camera niet. De camera zal wel zien dat er men-
sen zijn die zich niets van de borden aantrekken. 
Maar die riskeren wel een fikse boete.

Trajan	gaat	natuurlijk	niet	zeggen,	dat	ze	het	zon-
der camera’s goedkoper en beter kunnen doen. 
Dat laten ze over aan een ingezonden stukken 
schrijver.

Ruud Goedknegt, Nessersluis

LEZERSPOST

Bredere N201? Onderzoek N201

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo 
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mede-
delingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die 
zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 
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 brie-
ven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar 
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Hulp voor 200 kinderen
Stichting Jongeren Actief 
De Ronde Venen - Het is alweer 
10 jaar geleden dat de stichting 
Jongeren Actief is opgericht. De 
Stichting heeft als doel kinderen 
uit gezinnen in de Ronde Venen 
die fi nancieel krap zitten, te hel-
pen. “Wij zorgen ervoor dat de-
ze kinderen toch kunnen blijven 
sporten of lid kunnen zijn van 
bijv. de  Scouting, of muziek- of 
dansles kunnen volgen. De con-
tributie is immers het eerste waar 
op bezuinigd wordt als het fi -
nancieel even niet goed gaat. 
De Stichting betaalt niet alleen 
de contributie maar tevens het 
benodigde tenue of attributen 
die nodig zijn voor de betreff en-

de activiteit. “Dit jaar bieden wij 
naast sport activiteiten nu ook de 
mogelijkheid om je op te geven 
voor kunst of culturele activitei-
ten zoals schilderen, muziekles, 
knutselgroepen of dansen.” aldus 
Raymond van Bergen voorzitter 
van SJA. 

Tientallen
Inmiddels heeft de stichting ve-
le tientallen kinderen de afgelo-
pen jaren kunnen helpen en dit 
jaar hebben al meer dan 200 kin-
deren (!) zich via de Servicepun-
ten aangemeld. Kinderen die an-
ders buiten de boot vallen en 
niet kunnen voetballen, dansen 

of aan een andere activiteit deel 
kunnen nemen omdat er thuis 
geen geld voor is. Op onze ge-
heel vernieuwde website kunt u 
meer informatie vinden over de 
aanmeldingen en de mogelijk-
heden. 

Gratis zwemles!
Stichting Jongeren Actief biedt 
dit jaar gratis zwemles aan voor 
alle deelnemers! Ga hiervoor 
naar een Servicepunt  bij u in de 
buurt, zij kunnen u verder hel-
pen. Wilt u zich ook inzetten voor 
een goed maatschappelijk doel? 
Wij zijn op zoek naar een pen-
ningmeester (± 3 uur p/w). Voor 
meer informatie verwijzen wij u 
naar onze website, vul het con-
tactformulier in om een func-
tieomschrijving te ontvangen. 
www.stichtingjongerenactief.nl

‘Klein is het nieuwe groot. De-
len is het nieuwe bezitten. So-
ciaal Rijkdom. De nieuwe rou-
te, Zelfredzaamheid. Participa-
tie.’ Termen die we steeds vaker 
voorbij zien en horen komen. 
Maar waar gaat dit over? Het 
gaat erover dat de maatschap-
pij gaat veranderen. Dat is geen 
vraag meer,  maar de vraag is: 
“Hoe dan?” Met de technologi-
sche vooruitgang en het inter-
net wordt de wereld steeds klei-
ner. En toch wachten we bij dit 
soort belangrijke veranderin-
gen op iets groots. Op iets wat 
van boven komt. Een beslissing. 
Toestemming. Maar dat komt er 
niet. De macht is niet meer aan 
groot. De kracht is aan klein. El-
ke handeling, hoe klein ook, zet 
iets in beweging. Al die hande-
lingen bij elkaar zorgen voor 
de grote, de echte verandering. 
Een verandering naar een eerlij-
kere, menselijkere, groenere, in-
novatievere en vooral socialere 
maatschappij .

De keus is nu aan ons. Wij als 
inwoners  hebben de sleu-
tel in handen. De veranderin-
gen zal dus van onderaf moe-
ten komen. Sociaal innoveren 
begint klein, eerst bij jezelf en 
dat leidt tot grote ambities en 
dromen voor ons allemaal. We 
moeten al die dromen en ambi-
ties  dan samen vormgeven. Dit 
moet leiden tot initiatieven in 
families, buurten, wijken, clubs, 
kernen, dorpen. In De Ronde 
Venen sta jij als inwoner cen-
traal en begint het dus bij jou. 
De gemeente geeft aan dat wij 
het samen moeten organise-
ren. Er ligt echter geen blauw-
druk voor ons klaar hoe we dat 
moeten doen. We mogen dus 
zelf uitvinden wat de beste rou-
te is en hoe we dat met elkaar 
gaan invullen. Groot bijkomend 
voordeel daarvan is dat we dan 
niemand hebben om tegen aan 
te schoppen. Achterover han-

gen en zitten klagen is dan ook 
geen optie meer. We doen het 
immers zelf. Dat brengt men-
sen samen. We krijgen er mis-
schien dan weer zin in en gaan 
mee doen. Dit proces kan veel 
dynamiek én lol met zich mee-
brengen. Dat is precies wat so-
ciale rijkdom is. Dat moeten we 
toch allemaal willen. Het inwo-
nerscollectief heeft dit zeker als 
doelstelling. Het liefst willen we 
dit voor alle 43.000 inwoners 
van de Ronde Venen voor elkaar 
krijgen. U denkt nu wellicht aan 
een onmogelijkheid.  “Onmoge-
lijk is maar een woord rondge-
strooid door kleine mensen die 
het makkelijker vinden te leven 
in de wereld die ze hebben ge-
kregen dan de kracht die ze be-
zitten te verkennen om hem te 
veranderen. Onmogelijk is geen 
feit, het is een mening. Onmo-
gelijk is geen verklaring, het is 
een uitdaging. Onmogelijk is 
potentieel. Onmogelijk is tijde-
lijk. Onmogelijk is niets.”

Deze quote van de boks legen-
de Muhammad Ali (The Grea-
test) wordt vaak herleid tot de 
conclusie: “Onmogelijk is niets”. 
Maar wat eraan voorafgaat, 
zegt veel meer. Een doel kan 
onmogelijk lijken voor de hele 
wereld, maar als jij er zelf in ge-
looft, kan dit leiden tot een on-
geloofl ijke motivatie. Wij heb-
ben in ieder geval die ongelo-
felijke motivatie gevonden om 
groot te willen denken. We heb-
ben een droom. De droom om 
de leukste en mooiste gemeen-
te van Nederland te worden. 
Dat willen we gaan realiseren 
met alle inwoners van De Ron-
de Venen in een Inwonerscol-
lectief wat van en voor alle in-
woners is.  

Natuurlijk beginnen we klein. 
Maar we willen snel groter 
groeien. De eerste stappen zijn 
gezet. We hebben de politiek 

en gemeente in kennis gesteld 
van onze droom. Ze zijn op de 
hoogte. Nu willen we graag in 
gesprek met de inwoners want 
wij moeten het  samen gaan 
doen.  Nu weten we dat in de 
Ronde Venen al tal van goede 
(buurt en wijk) initiatieven zijn. 
We hebben er ook al een aan-
tal gesproken en ontmoet. De-
ze initiatieven zijn uit zichzelf 
ontstaan met vaak een geza-
menlijke en duidelijke doelstel-
ling. Die koesteren wij natuur-
lijk want daar is vaak al kennis 
en ervaring. Vaak zijn deze initi-
atieven niet groot van omvang 
maar functioneren goed. Wat 
goed is moet je omarmen. Wel 
vinden we dat deze initiatieven 
meer bekendheid mogen krij-
gen en wat steun. We gaan het 
wiel dus zeker niet opnieuw uit-
vinden maar willen heel graag 
als Inwonerscollectief in con-
tact komen met alle initiatieven 
die er in De Ronde Venen zijn 
om te brainstormen met elkaar 
waar we elkaar kunnen verbin-
den en versterken. Wat klein en 
goed is blijft klein en wat groter 
moet maken we groot. Samen 
maken we wat klein en goed is 
vanzelf dan wel groot.

Oproep aan alle buurt, wijk 
en/of  andere initiatieven in 
De Ronde Venen!
Het Inwonerscollectief DRV wil 
heel graag met alle bestaan-
de en nog op te richten initia-
tieven in onze gemeente brain-
stormen over de nieuwe route 
die er in de gemeente in gang 
is gezet. Hoe gaan wij samen de 
nieuwe route bewandelen? 

Wilt u hierover meedenken als 
buurt, wijk en/of ander initiatief 
in De Ronde Venen geef u dan 
op om mee te doen aan de gro-
te BRAINSTORMSESSIE die wij 
gaan organiseren. 
Stuur een e-mail naar: 
drv@inwonerscollectief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Klein of groot? 
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Ronde Venen Belang: 
Camera’s voor veiligheid 
moet de gemeente betalen! 
De Ronde Venen - Het is nog maar twee jaar geleden dat in 
Mijdrecht heel veel winkels leegstonden. Door een gezamenlij-
ke aanpak van de eigenaren, winkeliers en gemeente is een pe-
riode van herstel ingezet. Op dit moment is er nauwelijks spra-
ke van leegstand, sterker nog, het winkelcentrum van Mijdrecht 
mag zich verheugen in een stijgend aantal bezoekers, ook door 
renovatie van De Lindeboom en de komst van Action. Ook de ver-
zelfstandigde markt loopt als een trein.

Winkeliers in Mijdrecht zijn goed 
aan het werk. Het centrum wordt 
steeds drukker. Een compliment is 
op zijn plaats. Via de BIZ, een toe-
slag op de WOZ-belasting vormen 
de winkeliers een fonds waar-
uit allerlei promotionele activi-
teiten worden betaald. Iedereen 
die Mijdrecht regelmatig bezoekt 
kent die activiteiten, zoals het 
“Lifstylevent”, “Ouletweekend”, de 
“Jaarmarkt” en de “Trendshow”. 

Aantrekkelijk
De winkeliers doen er echt iets 
aan om Mijdrecht aantrekkelij-
ker voor de consument te maken. 
Maar dragen ook bij aan de leef-
baarheid van de gemeente. Graag 
zouden zij nog meer willen doen, 
maar er is een obstakel: het ca-

mera toezicht waar ongeveer 1/5 
van het totale budget heen gaat. 
Ronde Venen Belang vindt veilig-
heid heel erg belangrijk en een 
overheidstaak. Cameratoezicht is 
dus ook een gemeentelijke taak. 
Winkeliers zorgen voor een le-
vendig centrum en de gemeente 
moet zorgen voor de veiligheid. 
Cameratoezicht draagt niet di-
rect bij aan de omzet van de win-
kels en waarom moeten dan de 
winkeliers betalen? De gemeen-
te moet betalen, zodat de winke-
liers nog meer kunnen doen om 
Mijdrecht aantrekkelijk te maken 
en te houden. Wat vind jij moet 
de gemeente het cameratoezicht 
verzorgen? Laat het ons weten! 
Bij Ronde Venen Belang geldt: jij 
mag het zeggen!

Zondagmiddagconcert Con Amore
Vinkeveen - Eindelijk is het weer 
zover. Accordeonvereniging Con 
Amore uit Vinkeveen zal op zon-
dag 18 maart met haar muzikale 

klanken de ruimte van cultureel 
centrum de Boei in Vinkeveen 
gaan vullen. Aanvang is om 14.00 
uur. De zaal is open om 13.30 uur. 

De entree bedraagt €8,-. Er is vol-
doende parkeergelegenheid. Ac-
cordeonvereniging Con Amore 
bestaat uit 2 orkesten en een en-

semble o.l.v. dirigent Arnoud Ros-
dorff. Er worden mooie muziek-
stukken ten gehore gebracht o.a. 
verschillende werken uit de schil-
derijententoonstelling van Mous-
sorgsky, suite van Bruci en Prin-
cess Leia’s theme van J. Williams. 
Kortom het wordt weer zeer de 
moeite waard. Traditioneel is de 
jaarlijkse verloting waarbij mooie 
prijzen te winnen zijn. De op-
brengst hiervan moet de clubkas 
versterken. Con Amore is altijd 
op zoek naar nieuwe leden zo-
dat dit weer een mooie gelegen-
heid is om kennis met hen te ma-
ken. Bent u echter niet in de gele-
genheid om dit concert bij te wo-
nen en wilt u toch iets meer we-
ten kom dan naar hun repetitie-
avond. Elke dinsdagavond in ba-
sisschool de Schakel, Pijlstaart-
laan 1 in Vinkeveen. Wij repete-
ren van 19.00 tot 22.30. De koffie 
staat altijd klaar. Kijk ook op on-
ze website www.vavconamore.nl.

CDA organiseert gezellige 
lunch voor ouderen 
De Ronde Venen - Op maandag 
12 maart organiseerde het CDA 
een lunch voor ouderen in ge-
bouw Irene in Mijdrecht. De lunch 
werd mogelijk gemaakt door de 
ondernemers die deelnamen aan 
het diner met de Minister van Fi-
nanciën vorige week. 
Het werd een gezellige boel. Tien-
tallen ouderen genoten van heer-
lijke broodjes, worst, kaas en zalm 
en heerlijke salades en vers fruit. 
Er werd lekker gekletst uiteraard 
ook over de politiek. Velen ga-
ven aan dat het goed is dat er 
iets voor ouderen wordt georga-
niseerd. Vooral samen eten wordt 
zeer gewaardeerd bleek uit de ge-
sprekken. Tussen de happen door 
werd gesproken over het initiatief 
van de Stichting Tjitze Hesselius 
dat zo goed is, daarvan zouden 

er eigenlijk meer moeten zijn. 
Rein Kroon, Ria de Korte en Simo-
ne Borgstede zorgden ervoor dat 
de gasten niets te kort kwamen,. 
“Het is gewoon ook heel gezellig 
om dit te doen en mooi dat we dit 
kunnen doen met de opbrengst 
van het diner van vorige week” 
aldus Kroon. “De Meijert wordt 
door deze mensen echt gemist 
als plek voor ontmoeting, waar 
van alles werd georganiseerd. Dat 
nemen we mee als tip om de ko-
mende jaren mee aan de slag te 
gaan.” 

Met gezellige tulpen gingen de 
ouderen huiswaarts, ‘je eet altijd 
weer meer dan gewoon thuis dus 
dat wandelingetje naar huis is 
maar goed’ grapte een van de da-
mes. Maar het was reuze gezellig! 

PvdA/GroenLinks opnieuw verrast 
Ontheffing 
helikoptervluchten 
De Ronde Venen - PvdA/Groen-
Links heeft met verbazing gere-
ageerd op de verleende onthef-
fing voor helikoptervluchten van-
uit het Gein. Vorig jaar heeft de 

fractie schriftelijke vragen gesteld 
over eerdere ontheffingen, welke 
daarna werden ingetrokken. Uit 
de beantwoording bleek dat de 
gemeente deze ontheffingen kan 

Stichting Jongeren Actief 
helpt 200 kinderen 
De Ronde Venen - Het is alweer 
10 jaar geleden dat de stichting 
Jongeren Actief is opgericht. De 
Stichting heeft als doel kinderen 
uit gezinnen in de Ronde Venen 
die financieel krap zitten, te hel-
pen. “Wij zorgen ervoor dat de-
ze kinderen toch kunnen blijven 
sporten of lid kunnen zijn van 
bijv. de  Scouting, of muziek- of 
dansles kunnen volgen. De con-
tributie is immers het eerste waar 
op bezuinigd wordt als het fi-
nancieel even niet goed gaat. De 
Stichting betaalt niet alleen de 
contributie maar tevens het be-
nodigde tenue of attributen die 
nodig zijn voor de betreffende ac-
tiviteit.  “Dit jaar bieden wij naast 
sport activiteiten nu ook de mo-
gelijkheid om je op te geven voor 
kunst of culturele activiteiten zo-
als schilderen, muziekles, knut-
selgroepen of dansen.” aldus Ray-
mond van Bergen voorzitter van 
SJA. Inmiddels heeft de stichting 
vele tientallen kinderen de afge-

lopen jaren kunnen helpen en dit 
jaar hebben al meer dan 200 kin-
deren (!) zich via de Servicepun-
ten aangemeld. Kinderen die an-
ders buiten de boot vallen en niet 
kunnen voetballen, dansen of aan 
een andere activiteit deel kunnen 
nemen omdat er thuis geen geld 
voor is. Op onze geheel vernieuw-
de website kunt u meer informa-
tie vinden over de aanmeldingen 
en de mogelijkheden. 

Gratis zwemles!
Stichting Jongeren Actief biedt 
dit jaar gratis zwemles aan voor 
alle deelnemers! Ga hiervoor naar 
een Servicepunt  bij u in de buurt, 
zij kunnen u verder helpen. Wilt u 
zich ook inzetten voor een goed 
maatschappelijk doel? Wij zijn op 
zoek naar een penningmeester (± 
3 uur p/w). Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar onze websi-
te, vul het contactformulier in om 
een functieomschrijving te ont-
vangen.

Geoorloofd?
Kappen van bomen bij 
Fort bij Uithoorn
Regio – Zo’n twee weken gele-
den werd door de ondernemer 
die het Fort bij Uithoorn op com-
merciële basis wil gaan exploite-
ren, kennelijk al begonnen met 
het ‘opschonen’ van de natuur ach-
ter het fort, met name op de gla-
cis, de dijk rond de fortgracht. On-
der meer werden er bomen ge-
rooid en riet weggehaald. Dat leid-
de tot de nodige commotie om-
dat het terrein tot de eco-zone (na-
tuurgebied|) behoort. De gemeen-
te De Ronde Venen, Staasbosbe-
heer en de Provincie kwamen in 
het geweer. Want mocht dat zo-
maar? Inmiddels blijkt onderzoek 
te zijn gedaan naar het al dan niet 
nodig zijn van vergunningen voor 
het kappen van de bomen. Een 
woordvoerder van de gemeente 
liet ons weten dat het fort gelegen 
is buiten de bebouwde kom. Daar-
voor is voor (particuliere) bomen 
slechts een vergunning voor kap-
pen nodig indien de bomen voor-
komen op de lijst met bescherm-
de bomen. De gekapte bomen 
staan daar niet op. Er is dus geen 
kapvergunning nodig op grond 
van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening. Ter plaatse geldt echter 
de beheersverordening ‘Buitenge-
bied De Ronde Venen’, waarin zijn 
opgenomen de bepalingen uit het 
voorgaande bestemmingsplan 
‘Buitengebied De Ronde Venen’. 
In de beheersverordening / het 
bestemmingsplan is niet het ver-
eiste opgenomen van een omge-
vingsvergunning voor het uitvoe-
ren van werken en werkzaamhe-
den. “De gemeente heeft derhal-
ve geen formele middelen om op 
te treden tegen de kap van de bo-
men. Wat niet wegneemt dat het 
van de betreffende ondernemer/
pachter buitengewoon onver-
standig is om tot deze kap over te 
gaan, gezien de plannen voor ont-
wikkeling van het fort. En daarvan 
niets (vooraf) te delen met de ge-

meente. Op grond van de Wet Na-
tuurbescherming geldt in een aan-
tal gevallen een meldingsplicht 
bij Gedeputeerde Staten als aan 
een aantal voorwaarden voldaan 
wordt. Daaraan is dan ook een her-
plantplicht gekoppeld. Voor zover 
wij kunnen beoordelen, had deze 
kap niet mogen plaatsvinden zon-
der melding.” Aldus de woordvoer-
der in een ambtelijke setting.

Toestemming niet gevraagd
Volgens de gemeente is er contact 
geweest met het team Vergun-
ningverlening Natuur en Land-
schap van de Provincie. Daar was 
men niet bekend met de kap van 
de bomen. Inmiddels wel. Toe-
zicht en handhaving van de Wet 
Natuurbescherming is neerge-
legd bij de Regionale Uitvoerings-
dienst Utrecht (RUD). Provincie en 
RUD ondernemen nu verder ac-
tie. De gemeente wordt daarover 
geïnformeerd. Uit contact met 
Staatsbosbeheer blijkt volgens de 
woordvoerder dat op grond van 
de erfpachtovereenkomst door de 
pachter geen houtopstanden mo-
gen worden geveld zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming 
van Staatsbosbeheer. Die toestem-
ming niet gevraagd. Staatsbosbe-
heer beraadt zich hier nu verder 
over. De gemeente is hierin geen 
partij. Er is wel afgesproken dat 
de gemeente wordt geïnformeerd 
over verdere acties van Staatsbos-
beheer. Maandag jl. heeft op het 
gemeentehuis een gesprek plaats-
gevonden met de ondernemer. 
Daarmee is afgesproken dat men 
niet meer dergelijke werkzaamhe-
den uitvoert zonder voorafgaand 
overleg met de gemeente, provin-
cie/RUD en Staatsbosbeheer. Dan 
kan vooraf worden beoordeeld of 
de werkzaamheden toegestaan 
zijn of kunnen worden en kan ook 
de omgeving vooraf actief worden 
geïnformeerd.

Vragen ontwikkelingen 
op Fort bij Uithoorn
Regio - PvdA/GroenLinks heeft 
schriftelijke vragen gesteld over de 
ontwikkelingen op het Fort bij Uit-
hoorn, in de volksmond beter be-
kend als Fort Amstelhoek. Dit naar 
aanleiding van verontruste reac-
ties van omwonenden en inwo-
ners van Amstelhoek over de voor-
genomen plannen.

Uitgebreide toekomstplannen
Recent zijn door de pachters van 
het Fort bij Uithoorn de toekomst-
plannen voor het fort toegelicht. 
Uit deze plannen blijkt dat het be-
doeling is om op het fort een ex-
tra woonhuis, een restaurant, een 
vergadercentrum, een museum, 
een waterspeeltuin en een ho-
tel met 60 hotelkamers te reali-
seren. Daarbij zijn deze hotelka-
mers zowel binnen als buiten het 
fort voorzien, zoals op de ringdijk 
rondom het fort. De plannen be-
vinden zich nog in de conceptue-
le fase. Eerst moet er nog met de 
omgeving gesproken worden en 
ook de gemeente moet nog een 
standpunt innemen. De promi-
nente aanwezigheid van de ge-
meente bij de bijeenkomst op het 
fort heeft bij omwonenden echter 
een ander beeld opgeroepen. Dit 
beeld werd mede versterkt door-
dat de initiatiefnemers, volgens 
omwonenden, verkondigen dat 
alles al in kannen en kruiken zou 
zijn. De gemeente ontkent dat dit 
het geval zou zijn.   

Vernietiging van natuur
Eén van de onderzoeken die uitge-
voerd moet worden in het kader 
van de haalbaarheid van de plan-
nen is een ecologisch onderzoek. 
Dit onderzoek moet nog plaatsvin-

den, maar inmiddels is door om-
wonenden geconstateerd dat de 
pachters van het fort een aantal 
bomen gekapt hebben en dat er 
natuur (begroeiing) is vernietigd. 
Behalve dat dit niet mag omdat de 
natuur op het fort beschermd is, is 
bij omwonenden het beeld ont-
staan dat de initiatiefnemers alvast 
vooruit willen lopen op het plan en 
de dieren hebben willen verjagen 
voordat er ecologisch onderzoek 
plaats kon vinden. 

Schriftelijke vragen
Het vertrouwen bij omwonenden 
in een transparant proces rond-
om de ontwikkelingen op het fort 
is hierdoor tot een dieptepunt ge-
daald. PvdA/GroenLinks heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders gevraagd wat ze van de 
plannen voor het fort vindt en hoe 
ze aankijkt tegen de opstelling van 
de pachters richting de omgeving. 
Ook wil de fractie weten of het ver-
nietigen van een deel van de na-
tuur op het fort van invloed is op 
een eventueel nog uit te voeren 
ecologisch onderzoek. 

Als laatste wil de fractie weten hoe 
het college ervoor gaat zorgen dat 
dat het vertrouwen van omwo-
nenden hersteld wordt en hoe het 
college voor een transparant pro-
ces gaat zorgen met goede com-
municatie naar inwoners. “Inwo-
ners moeten goed betrokken wor-
den bij dit soort ontwikkelingen, 
daarvoor is het belangrijk dat er 
sprake is van een transparant pro-
ces en goede communicatie. De 
gemeente moet onduidelijkheden 
zo snel mogelijk wegnemen”, aldus 
raadslid Pieter Kroon. 

voorkomen wanneer de opstijg- 
en landlocatie strijdig is met het 
bestemmingsplan. 
Raadslid Pieter Kroon: “Wij zijn 
verbaasd dat er opnieuw een ont-
heffing is verleend voor vluchten 
vanuit het Gein. Dit terwijl van-
uit zowel de raad als vanuit de in-
woners uit het gebied duidelijk is 
aangegeven dat zij deze vluch-
ten onwenselijk vinden. Inwoners 
ervaren al genoeg overlast door 
de vluchten vanaf Schiphol, daar 
hoeven geen recreatieve helikop-
tervluchten aan toegevoegd te 
worden.”

Schriftelijke vragen
Naar aanleiding van de verleen-
de ontheffing heeft PvdA/Groen-
Links opnieuw schriftelijke vra-
gen gesteld. De fractie wil weten 

of het college op de hoogte is van 
de verleende ontheffing en of het 
college een ontheffing heeft ver-
leend om in het Gein op te mo-
gen stijgen. Zo niet, dan wil de 
fractie graag weten of het colle-
ge voornemens is om dat te doen 
of niet. Wat PvdA/GroenLinks be-
treft wordt de vergunning niet 
verleend. Als laatste heeft de frac-
tie gevraagd of er bestuurlijk over-
leg heeft plaatsgevonden tussen 
de provincie en de gemeente en 
zo ja, welk standpunt het college 
dan heeft ingenomen. “Wij gaan 
er vanuit dat het college deze heli-
koptervluchten onmogelijk maakt 
door geen ontheffing te verlenen 
voor de strijdigheid met het be-
stemmingsplan. Vluchten voor re-
creatieve doeleinden horen niet in 
het Gein en boven Abcoude.”
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Laddercompetitie
Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 6 
maart speelden de dames van 
Bridgeclub Hartenvrouw de vijf-
de en tevens laatste zitting van 
de laddercompetitie. Iedereen 
deed zijn uiterste best om een 
stukje hoger op de ladder te ko-
men, met wisselend succes. In 
de A-lijn eindigde op de eer-
ste plaats gelegenheidskoppel 
Matty Overwater & Lea Wit, op 
twee waren dat Geke Ludwig & 
Margo Zuidema en op drie Mie-
neke Jongsma & Hilly Camme-
lot. De B-lijn leverde een eerste 
plaats op voor alweer een gele-
genheidspaar: Tini Geling & Jes-
sie Piekaar, gevolgd door Ank 
Reems & Sonja Reeders op de 
tweede plaats en op drie eindig-
den Jetty Weening & Gerda Bos-
boom. Deze mooie resultaten 
hebben misschien geleid tot een 
hogere plaats op de ladder maar 
tot de top-vijf in de totaalstand 

wisten alleen Geke & Margo door 
te dringen.

Onbetwist
De onbetwiste winnaars van de 
laddercompetitie 2017-2018 
zijn geworden: Kitty van Beem 
& Janny Streng met gemiddeld 
57,46%. Gefeliciteerd dames! 
Op de tweede plaats Refi na van 
Meijgaarden & Cathy Troost met 
57,18%. Drie werden Thea Eli-
as & Elly van Brakel met 56,73%, 
op vier de reeds genoemde Ge-
ke & Margo met 55,81% en de 
vijfde plaats was voor Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 
55,75%.

Volgende week begint de vierde 
en laatste parencompetitieronde 
van dit bridgejaar. De tijd vliegt 
als je het naar je zin hebt en voor 
we het weten is het weer mei en 
is het bridgeseizoen voorbij.

Regio - De gezellige dames 
bridgeclub Hartenvrouw speelt 
op dinsdagmiddag bij party-
centrum Colijn, Industrieweg 
20 in Uithoorn (tegenover Ce-
res). 

Elke week spelen wij 6 ron-
des in 2 lijnen, van begin sep-
tember t/m eind april. Wij be-
schikken over nieuw spelma-
teriaal en scorekastjes en spe-
len in een heel gezellig aange-
klede ruimte. Bij speciale ge-
legenheden zoals de start van 
het seizoen, Kerstdrive en eind-
drive doen wij altijd iets gezel-
ligs voor onze leden. 

We gaan vanwege het terug-
lopende ledental een omslag 

maken. De damesclub gaat ook 
heren de gelegenheid geven 
zich bij ons aan te sluiten!  Als 
het u leuk lijkt bij ons te komen 
spelen neemt u dan contact op 
met onze secretaresse, Sandra 
Raadschelders, 06-40349326 of 
stuurt u een e-mail naar Har-
tenvrouw2015@gmail.com dan 
maken we van de damesclub 
een gezellige gemengde club! 

Als u geen bridgepartner heeft 
kunnen wij u misschien kop-
pelen aan iemand anders zon-
der vaste bridgepartner. Dus 
dames en heren die op zoek 
zijn naar een leuk tijdverdrijf 
op de dinsdagmiddag, u bent 
van harte welkom om eens op 
proef te komen spelen.

Groot-Slem in de A? 
Regio - In het parenbridge be-
palen de kleine spellen meestal 
de uitslag. Gewoon omdat daar 
de meeste van zijn, en elk spel 
even zwaar telt. Toch gaat het 
hart van iedere rechtgeaarde 
bridger uit naar de grote spel-
len. Het mooiste is het groot-
slem (alle slagen) te bieden en 
te maken. Als gewone speler 
heb je vaak niet het instrumen-
tarium om een slem uit te bie-
den. Soms voel je echter  dat 
het er in moet zitten. Zulk een 
spel kreeg de A-lijn vandaag 
voorgeschoteld. Dat gebrekki-
ge instrumentarium speelde ie-
dereen parten. Slechts twee pa-
ren lieten hun gevoel spreken. 
Riki en Theo het meest uitge-
sproken. Ze boden zonder blik-
ken of blozen 7 SA, het hoogst 
mogelijke contract. Moedig, 
maar bij goed tegenspel net 
niet haalbaar. Dat betekende 

niet dat het geen groot-slem 
was. Met klaveren troef maak 
je alle slagen zonder te snijden. 
Dat je daarvoor hoge kaarten 
aftroeft mag niet deren. Wis-
sel echter klaver 7 en 8 om, en 
er kan mogelijk worden over-
troefd. Jan komt de eer toe par-
does 6 klaveren te hebben ge-
boden. Commentaar: Dode ze-
ven.  Haal je een top en is het 
nog niet goed. Omdat dit het 
enige “grote” spel was in beide 
lijnen ging het dus als vanouds 
om het kleine. Daar bleken El-
lie en Wies in de A-lijn expert in.  
Met 62,92% bleven ze Gerard 
en Joop juist vóór. In de B wa-
ren Tom en Nel ongenaakbaar 
met afgetekend 60,42%. De an-
deren hadden ook een gezel-
lige middag. Wie het ook eens 
wil proberen kan zich in verbin-
ding stellen met Lijnie Timmer, 
(0297)561126.

GOUD 
Mijdrecht - Voor de twirlsters van VIOS is het wedstrijd-
seizoen weer begonnen. En hoe. Eerst in Lelystad nog 
even wennen met alle nieuwe shows en later in Pijnac-
ker volle bak met als resultaat een stortvloed aan me-
dailles. Trainster Petra Verschoor en de TwirlPower girls 
hebben deze winter niet stil gezeten. Terwijl de meesten 
van ons gezellig in huiselijke sferen bij de haard vertoef-
den, werkten de twirlster zich in de oefenruimte van De 
Notenkraker en speciaal afgehuurde sportzalen in het 
zweet om alle nieuwe shows en twirltechnieken te leren 
en showexchanges onder de spreekwoordelijke knie te 
krijgen.
Lelystad.

Bij de eerste wedstrijd in Lelystad was het nog even wennen, 
maar waren de resultaten al veel belovend. Met maar liefst 9 
shows werd het wedstrijdcircuit door de VIOS’ solisten, duo’s 
en het team aangevallen. Het resultaat? 3 promoties en de 
eerste plaatsingspunten voor het Nederlands Kampioen-
schap later dit jaar! 

Pijnacker

Het was een lange maar memorabele dag. Met 8 shows als in 
een supergave 8-baan. In vogelvlucht: 
Sanne van der Kroef met haar 1-batonroutine: zilver en met 
70,3 punten de nodige plaatsingspunten voor het Neder-
lands Kampioenschap (NK). Naomi van Zuylen met haar 
2-batonroutine: goud en met 68 punten ook weer plaat-
singspunten voor het NK. De vrolijke Minions, Femke Hoff -
mans en Jedidja van Diemen veroverden met hun duo 
dance: goud. Melissa Blom en Sanne van der Kroef met hun 
duo dance: goud. TwirlPower Ensemble A: goud. Nina Breu-
ren met haar solo dance: goud. Femke Hoff mans met haar 
solo dance: goud. En om het rijtje compleet te maken Sanne 
van der Kroef met haar solo dance ook nog maar eens goud, 
plaatsingspunten voor het NK én promotie naar de volgen-
de klasse. Als we dit bij elkaar optellen komen we tot 7 keer 
goud, 1 keer zilver, 3 keer plaatsingspunten voor het NK en 1 
keer promotie. Hoezo Vooruitgang Is Ons Streven?!

Seizoenpresentatie

Binnenkort zijn de meiden van TwirlPower te bewonderen 
in ons eigen Mijdrecht en wel op 8 april in sporthal De Phoe-
nix waar VIOS om 14.00 uur begint met de twee en een half 
uur durende Seizoenpresentatie 2018. Naast TwirlPower zijn 
er optredens van dweilorkest DORST, de Show- & Marching-
band en het Opleidingsorkest. En natuurlijk in de pauze de 
grote verloting met prachtige prijzen. Kortom weer een ge-
zellig en onderhoudend middagje uit voor het hele gezin.

Twirlen wat voor jou?

Als je nu denkt, dat twirlen lijkt me ook gaaf om te doen?! 
Kom dan om nader kennis te maken naar de Seizoenpresen-
tatie of kom langs op de dinsdag als TwirlPower aan het trai-
nen is. Je kunt al als je 5 jaar oud bent beginnen met twirlen 
en de eerste 4 lessen zijn altijd gratis. Ben je tussen de 5 en 
12 jaar, kom dan ’s middags tussen 5 en 6 uur naar de Noten-
kraker aan de Windmolen 77 in Mijdrecht. ’s Avonds tussen 8 
en 9 uur trainen de ouderen vanaf 12 jaar. Loop gerust eens 
binnen en ervaar hoe leuk twirlen en gezellig VIOS is. Voor 
meer informatie kijk je op vios-mijdrecht.nl of bel je met of 
mail je naar trainster Petra Verschoor-Faas (06 38402645 - 
petrafaas@hotmail.com).

Leden gezocht
Bridgeclub hartenvrouw

voor TwirlPower 
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Veenland turnsters
Leya, Mette en Danae 
winnen medaille 

De Vinken 3 verrast Fiducia

Toernooidag jongste 
volleyballers Atalante

John Vrielink 
Open Ronde Venen 
Biljart Kampioen

Hertha Zaal 1 glansrijk 
kampioen

De Ronde Venen - Zaterdag 10 
maart was de tweede “thuiswed-
strijd” in de Willisstee voor de 
Veenland turnsters. In de eerste 
ronde mochten de pre-instap-
pers Demi, Jessy en Sammie hun 
wedstrijd turnen. Ze begonnen 
ijzersterk op sprong. Demi sprong 
naar de derde plek op dit toestel. 
Op naar de brug hier ook mooie 
oefeningen. Op de balk mooie 
strakke oefeningen en iedereen 
is er op blijven staan. Op de vloer 
liet Jessy een super oefening zien 
en werd beloond met het derde 
hoogste cijfer op dit toestel. Demi 
was 4de in de tussenstand maar 
helaas nadat iedereen was ge-
weest werd ze 7de net buiten de 
medailles, Jessy en Sammie deel-
de samen de 18de plaats.

Emma
Emma turnde haar wedstrijd in 
de tweede ronde. Emma begon 
met een mooie vloer oefening 
en daarna op sprong met een 
goede overslag over de kast. Op 
brug ook een mooie oefening en 
op balk werd er dit keer niet ver-
geten alleen helaas viel ze met 
de opsprong eraf en ook de kop-
rol ging niet helemaal goed. Met 
een mooie 17de plaats van de 32 
turnsters kan Emma terug kijken 
op een mooie wedstrijd. 

Derde
In de derde ronde turnden we 
op 2 banen tegelijk. Izzy, Danae, 
Kirsten, Noa en Jara begonnen 
hun wedstrijd ook op sprong. Iz-
zy werd 4de op dit toestel. Op 
de brug mooie oefeningen en 
Danae scoorde op dit toestel de 
4de plaats. Op naar de balk. He-
laas werd het een “ik vergeet mijn 
oefening“dag. Achter elkaar ver-
gaten ze wel iets op de balk en 
dat heeft veel puntjes gekost. Op 
naar de vloer hier werden geen 
fouten gemaakt, Danae werd 
zelfs 2de en werd totaal 10de of 
toch 7de??? Er bleek een fout ge-
maakt te zijn en daardoor schoof 
ze op naar de 7de plaats en krijgt 
alsnog een medaille, Izzy 23ste, 
Jara 26ste, Kirsten en Noa 28ste. 

Megan
In de laatste ronde turnden Me-
gan, Roos en Marit. Ze turnden 
een stabiele wedstrijd. Mooie 
sprongen en op brug turnde Roos 
een mooie oefening en werd daar 
5de. Op vloer hier en daar een 
foutje en dat kost puntjes. Op 
balk lukte de koprol niet helemaal 
bij sommige maar de rest van de 
oefening ging keurig. Roos werd 
keurig 10de, Marit 13de en Me-
gan 14de. Al met al een drukke 
maar gezellig wedstrijd.

Vinkeveen - In de laatste speel-
ronde voor De Vinken komen de 
Vinkeveners uit tegen de koplo-
pers uit Vleuten: Fiducia, dat de-
ze middag kampioen kan wor-
den. Vandaag ontbreken de ba-
sisspelers Jimmy de Koning, Pe-
ter van Asselen, Marco Griffioen, 
Sonja Brommer, Miranda de Haan 
en Wilma Hoogendoorn. Susan-
ne Kroon en Annemarie Kortz zijn 
de gastspeelsters. De Vinken be-
gint scherp aan de wedstrijd en 
na goed samenspel komt Thera 
Huizinga met het eerste schot en 
ook het eerste doelpunt, 1-0. Fidu-
cia neemt de score over en brengt 
de stand op 1-2. De goed spelen-
de Coen Verlaan schoot Vinkeveen 
van afstand weer op gelijke hoog-
te, 2-2. Fiducia strijdt vol voor het 
kampioenschap en zet de toon 
met 2-4. Een afstandsschot van 
Susanne Kroon en de spanning is 
weer terug, 3-4. Ook de goed spe-
lende Pascal Hoogeboom mocht 
van afstand raak ploffen, 4-4.

Tegenstander
De tegenstander raakte steeds 
meer geïrriteerd door het sterke 
spel van De Vinken. Een kort kans-
je van Peter Koeleman, 5-5 en een 
afstandsschot van Susanne Kroon 
luidden een mooie scorende fa-
se in. Koeleman was hot onder de 

korf en bleef keer op keer ‘koel’, 
7-6. Een kort kansje van Pien Koe-
dijk na een goeie loopactie en het 
was 8-6. Susanne kreeg een straf-
worp mee en Coen benutte de-
ze, 9-6. Ook Pascal stond lekker te 
knallen: 10-6. De koplopers wis-
ten niet wat hen overkwam. Men 
kreeg alle hoeken van het veld te 
zien, tot zicht- en hoorbare erger-
nis van de Fiducia heren. Twee vol-
treffers van Peter Koeleman en de 
stand ging naar 12-6. Een wegtrek-
bal van Coen Verlaan werd vak-
kundig door het kor�e geplaatst, 
13-6. Fiducia scoorde de 13-7. Di-
rect vanuit de ingooi scoorde Mar-
cel SintNicolaas van afstand en 
ook Peter Koeleman schoot weer 
met scherp, 15-7. Mooie uitslag!!! 
O nee, er is nog een helft...!!! In de 
tweede helft is het zaak om mee te 
scoren, want Fiducia gaat vol druk 
zetten, 15-8. Een mooi schot van 
Pascal en de score is weer hervat, 
16-8. Een strafworp gescoord door 
Johan Kroon, 17-11. Het spel van 
Fiducia wordt wilder, maar De Vin-
ken blijft rustig. Opnieuw voltref-
fers van Peter, Johan en Pascal, 19-
12. Het zou een mooie uitslag wor-
den door afstandsschoten van Jo-
han en Peter: 22-15. Fiducia krijgt 
in de inhaalronde volgende week 
de kans om het kampioenschap 
alsnog binnen te slepen.

Vinkeveen - Het leuke van on-
ze regio is dat er een Beachhal in 
zit en onze minicompetitie ook 
een zaterdag uitwijkt naar de-
ze hal. Afgelopen zaterdag heeft 
de mini’s van Atalante daar hun 
competitie dag afgewerkt en ze-
ker niet onverdienstelijk. De eer-
ste zandhapper was het team van 
Atalante Volleychamps. Voor het 
team met Shiwa, Jelwa, Carlijn 
en Bente was het duidelijk wen-
nen aan het zand. Tegenstander 
SAS uit Uithoorn kwam beter uit 
de startblokken in het zand. Pas 
in de tweede helft begon het 
bij Atalante te draaien, maar net 
iets te laat voor de setwinst. In 
de tweede partij tegen Haarlem 
weer even moeite bij de start en 
ook hier begon het te tweede set 
te draaien, tweede nipt verloren. 
Pas in de laatste partij hadden de 
meiden de smaak te pakken en 
werd het een mooie spannen-
de strijd. Deze strijd kwam ook 
tot uiting in een gelijk spel. Deze 
Champs zijn 3e geworden.

Aangepast
In het middenbedrijf Atalan-
te Girlpower (of HUPpower). Een 
aangepast team ivm afmeldin-
gen. Jack en Tisa kwamen dit 
team versterken en dat nieuwe 
team hing zeker niet als los zand 
aan elkaar! De eerste partij met-
een de sterkste opponent. Ata-
lante speelde heel solide en kon 
elkaar goed vinden. Een sterke 
serve heeft mede gezorgd voor 
de eerste setwinst. In het twee-
de deel liep het ook goed, alleen 
was het dit keer een sterke ser-
vice serie van het team uit Nieuw-
Vennep die deze set weg kaap-
te. Daarna tegen het team uit Vel-

sen. Een stroeve start, het duurde 
even voordat het team de swung 
weer had gevonden. Daardoor 
verloren ze de eerste set, maar 
maakten dit de tweede set goed! 
Meteen erna tegen Haarlem en ze 
waren duidelijk warm. Dit werd 
een zandwalk-over. Daarmee op 
saldo de 1e plek!!

Allerjongste
Als laatste de allerjongsten, Ata-
lante Volleytoppers, met invaller 
Mirthe. Zij hebben ook top ge-
speeld. Heel mooi hier te zien is 
dat ze naast het vangen en gooi-
en ook al diverse malen de pass 
hebben kunnen laten zien! Een 
pass is een extra punt waard. Om-
dat ze na elk balcontact moeten 
doordraaien wel heel intensief in 
het zand! Eerste partij tegen Am-
stelveen. Atalante was hier de 
betere partij, maar omdat de te-
genstander steeds vergat door 
te draaien was het voor hen min-
der vermoeiend en makkelijker te 
vangen. Eerste set verloren, maar 
toen de opponent ook de regels 
meer ging volgen werd het een 
duidelijke winst voor Atalante. 
Daarna het team uit Ouderkerk, 
die ook al leuk passten en Atalan-
te het voorbeeld volgde voor de 
extra punten! Toen duidelijk werd 
dat Atalante ging winnen, viel het 
spel van VVO als los zand uitel-
kaar en een werd het een riante 
overwinning. 
Als laatste tegen een sterk team 
uit Hoofddorp. Met heel veel 
strijd eindigde de eerste set in 
een gelijk spel. Daarna was de 
koek grotendeels op en moesten 
zij de laatste partij aan VCH laten. 
Uiteindelijk een hele verdienste-
lijke 2e plek!

Vinkeveen - Afgelopen weekend 
werd er in Café de Merel te Vinke-
veen gestreden om de titel Open 
Ronde Venen Kampioen 2018.
Vrijdagavond en zaterdag star-
ten maar liefst 42 deelnemers de 
strijd waarvan 3 dames om uit-
eindelijk te kijken wie zondag 
de fel begeerde titel en beker in 
ontvangst zal mogen nemen. Dit 
bleek na zeer fraaie partijen en 
een ongemeen spannende strijd 
in de finale John Vrielink te zijn 
door Daan Masmeijer uit Breuke-
len met 3 caramboles te verslaan, 
Daan had de kans om de strijd in 
zijn voordeel te beslissen maar 
miste toch wat makkelijke ballen 
en die kans moet je John niet ge-

ven wat ook bleek, John tikte zijn 
te maken 160 caramboles uit in 
21 beurten met als hoogste serie 
50 (in de kwartfinale schakelde 
John Huib Matthies uit met een 
slotserie van 51 en was John dus 
de sterke winnaar en mag zich 
een jaar lang Open Ronde Venen 
kampioen noemen. 
Als tweede de moe gestre-
den Daan Masmeijer die condi-
tie te kort kwam om John te ver-
slaan. Als derde eindigde jong ta-
lent Mees Brouwer die het gehe-
le weekend goed op dreef was 
en Huub Matthies het nakijken 
gaf voor de strijd om de derde en 
vierde plaats en dus werd Huub 
vierde. 

Vinkeveen - Het eerste team 
van Hertha in de zaalafdeling 
is aan een opmerkelijke reeks 
bezig. Alle tegenstanders wor-
den aan de zegekar gebon-
den en het team is wellicht de 
vroegste kampioen van Neder-
land in de zaal. Begin dit sei-
zoen heeft het al bestaande 
team een doorstart gemaakt en 
hebben 6 nieuwe spelers zich 
bij dit team gevoegd. Aanvoer-
der Nabil Bardan legde de lat di-
rect heel hoog. Wij gaan voor 
niets minder dan het kampi-
oenschap en willen ver in de be-
ker komen. Veel spelers hebben 
op een hoger niveau gespeeld 
dan 2e klasse en wij zijn aan on-
ze stand verplicht kampioen te 
worden, aldus Nabil. Deze doel-
stelling is dus al behaald na 17 
wedstrijden. Uitgerekend te-
gen nummer 2 van de competi-
tie kon het kampioenschap vei-
lig worden gesteld. De thuishal 
De Scheg in Uithoorn was afge-
laden met een grote schare en-
thousiaste supporters. Succes-
trainer Ivane de Sa hoefde zijn 
spelers voor deze wedstrijd niet 
te motiveren, want wie wil niet 

de eerste kampioen van Neder-
land worden in de zaal? 

Voorsprong
De tegenstander Sporting Mar-
tinus werd werkelijk aan alle 
kanten voorbij gespeeld in de 
kampioenswedstrijd. Na al een 
ruime voorsprong in de rust 
werd een eindstand bereikt van 
10-1. Dit onderstreept nogmaals 
de overmacht van Hertha dit 
seizoen. De kracht van het team 
is het collectief. Echter, Hertha 
heeft 2 ultieme topscoorders 
aan boord met Epi Kraemer en 
Lulinho Martins. Inclusief de Be-
ker heeft het team 21 wedstrij-
den gespeeld en 21 wedstrijden 
gewonnen. In de beker werd de 
nummer 1 van de topklasse met 
7-4 verslagen en in de ronde 
daarvoor een hoofdklasser met 
10-4.  De ambities voor Hert-
ha 1 voor dit seizoen zijn dui-
delijk de beker winnen en vol-
gend seizoen kampioen worden 
in de eerste klasse en doorstro-
men naar hoofdklasse. Kom een 
langs bij een wedstrijd van Hert-
ha 1 voor een attractieve wed-
strijd op hoog niveau in de zaal. 

Op de foto Hertha zaal 1: Nabil Bardan, Epi Kraemer, Lulinho Martins, De-
ho Gracias, Lilinho Martins, Laurens van der Greft, Bernio Dap en Jordi 
van Gelderen. Speler/trainer Ivane de Sa en assistent trainer Lesly de Sa. 
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Argon komt klasse te 
kort tegen Hoek

Atlantis E1 kampioen in 
de zaal!

Donald Duck toernooi weer groot 
succes!

Mijdrecht - Argon is er niet in ge-
slaagd om het Hoek maar enigs-
zins moeilijk te maken, al na vier 
minuten stond men op achter-
stand maar kon het de schade 
voor rust nog beperken gezien 
de 2-0 voorsprong voor Hoek. 
Na de thee liep Hoek met eni-
ge regelmaat uit naar 4-0, Argon 
scoorde daarna nog wel de eni-
ge treffer maar in de laatste mi-
nuut maakte Hoek de vijf vol. Als 
excuus kan aangemerkt worden 
dat er aanvankelijk vijf basisspe-
lers ontbraken, op het laatste mo-
ment was er ook nog een afmel-
ding zodat trainer Ron van Nie-
kerk een jeugdspeler aan de se-
lectie moest toevoegen.

Snel achter
Al na vier minuten liep Argon 
achter de feiten aan, een ver-
woestende uithaal van Rik Im-
pens was onhoudbaar voor doel-
man Terence Manschot, die de-
ze wedstrijd de voorkeur kreeg 
van de coach en Romero Antoni-
oli naar de bank verwees. Daarna 
een goede redding van Manschot 
op een schot van de Engelse aan-
winst van Hoek Daniël Akindayini 
een paar minuten later mikte de-
zelfde speler net naast. 

Echter na een half uur was weer 
raak van opnieuw Akindayini 2-0. 
Argon kon daar niets tegenover 
stellen, veel foute passes en de 
bal kon maar moeilijk in de ploeg 
gehouden worden. Vlak voor rust 
viel Soner Gedik geblesseerd uit, 
hij werd vervangen door juni-
or Stan van Scheppingen. Hoek 
kreeg daarna nog een goede mo-
gelijkheid via Bram Leroy maar 
zijn kopbal ging rakelings naast. 
Argon verscheen één keer voor 
het doel van Hoek maar de actie 
van Stefan tichelaar werd door de 
assistent afgevlagd.

Zelfde spelbeeld
Na de thee een zelfde spelbeeld, 
een oppermachtig Hoek dat ei-
genlijk nog lankmoedig was 
voor Argon. Thomas van Ren-
terghem was zo vriendelijk om 
over te koppen en dezelfde spe-
ler schoot van dichtbij ook over. 
Maar na tien minuten kreeg Ar-
gon dan toch de derde goal om 
de oren, een uitgespeelde aan-
val werd door Bram Leroy verzil-
verd 3-0. Drie minuten later werd 
het door invaller Sidi Ceesay zelfs 
4-0 en het telraam leek tevoor-
schijn gehaald moeten worden. 
Maar dat viel mee. Stefan Tiche-
laar werd met nog een half uur 
op de klok vervangen door Ab-
delhamid Rida. Terence Manschot 
voorkwam een zeker lijkend doel-
punt en Imar Kort deed een doel-
poging maar de bal ging naast. 
Daarna zagen we nog een paar 
mogelijkheden voor Argon, Ian 
Refos was dichtbij maar doelman 
Jordi de Jonghe greep in. In mi-
nuut 82 leek Argon te gaan sco-
ren maar Lorenzo Zorn, alleen 
voor de keeper schoot naast, in 
dezelfde minuut deed Refos het-
zelfde maar schoot ook naast. 
Maar een minuut later was het 
wel raak, een hoekschop geno-
men door Abdelhamid Rida werd 
na een scrimmage door Ian Re-
fos tegen het net geschoten. 4-1. 
Daarna kreeg Argon middels een 
vrije trap weer een mogelijkheid 
maar de bal werd gestopt door 
doelman De Jonghe. 

In de laatste minuut werd toch 
nog 5-1 door opnieuw invaller Si-
dy Ceesay. Opnieuw een teleur-
stellend resultaat, ondanks het 
harde werken zat er vandaag niet 
meer in, daarvoor was het ver-
schil in kwaliteit te groot. Zater-
dag speelt Argon thuis, het ont-
vangt Jodan Boys. 

Mijdrecht - Zaterdag 10 maart 
2018 stond de laatste zaalwed-
strijd van Atlantis E1 op het pro-
gramma.Deze thuiswedstrijd te-
gen Groen Geel E3 uit Wormer 
zou echter nog een pittige wed-
strijd kunnen worden, de eerde-
re wedstrijd bij Groen Geel werd 
door de tegenstander gewon-
nen met 1 punt verschil. Atlan-
tis E1 kon zich echter ook een 
verlies permitteren, al zou in dat 
geval ook Groen Geel nog kans 
maken op het kampioenschap. 
Om 11.05 begon de wedstrijd in 
Mijdrecht, de E1 was compleet en 
Carice, Flore, Jayden, Mees en Si-
mon hadden er zin in. Groen Geel 
was echter erg fanatiek en de kan-
sen lagen redelijk gelijk. Helaas 
trok Atlantis E1 uiteindelijk aan 
het kortste eind want ze verloren 
de wedstrijd met 10-12. De straf-
worpen werden uiteindelijk ge-
wonnen 4-3.

Teleurgesteld
Al waren de spelers wel een beet-
je teleurgesteld, ze verzamelden 
zich snel in de ruimte bij de Phoe-
nix want daar zouden ze worden 
gehuldigd. Na mooie woorden 
van coördinator Kim Stolk kregen 
ze allemaal een mooie medaille 
omgehangen en bloemen. 

Ook werden natuurlijk de trainers 
Jurjen Bakker, Fay Trompert en Ni-
na van Schaick bedankt voor hun 
inzet. Dirk en Anneke Bakker na-
mens sponsor TTC Projecten, ga-
ven de kinderen een mooi aan-
denken in de vorm van een T-shirt 
met een foto van het team erop. 

Nu op naar het veldseizoen waar-
bij Atlantis E1 helaas zonder Flo-
re verder gaat. Zij gaat spelen in 
de D2, uiteraard zal het team haar 
missen maar we wensen haar 
veel succes en plezier.

Mijdrecht - Zondagmorgen heb-
ben meer dan 40 Benjamins van 
Qui Vive uit Uithoorn en HVM 
uit Mijdrecht hun hockeykun-
sten vertoond tijdens het Donald 
Duck toernooi. Op de velden van 

HVM hebben deze jongens en 
meisjes in onderlinge wedstrijd-
jes hun eerste wedstrijdervaring 
opgedaan. 
Volgend seizoen gaan ze im-
mers beginnen met het spelen 

van wedstrijden tegen teams uit 
de omgeving. Een geslaagd toer-
nooi voor de kinderen en de ou-
ders dat einde mei een vervolg 
zal krijgen op de velden van Qui 
Vive.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag moest de door Van Walraven ge-
sponsorde Atlantis A1 afreizen naar Krommenie om het op te ne-
men tegen Furore A1. Atlantis was bezig met een goede reeks en 
wilde het zaalseizoen afsluiten met het hoogst haalbare resul-
taat, namelijk: de tweede plaats. Alleen winst kon de tweede plek 
opleveren. Dat was de doelstelling van de ploeg uit Mijdrecht.

Atlantis A1 eindigt derde 
in het zaalseizoen

Atlantis begon gematigd aan de 
wedstrijd. Het spel zag er onrus-
tig uit en er werden onvoldoen-
de kansen gecreëerd. De tegen-
partij wist echter ook niet weg te 
komen van Atlantis. Het scorever-
loop ging gelijk op. Aan het ein-
de van de eerste helft trok Fu-
rore toch aan het langste eind, 
7-5. Het roer moest om. Atlantis 
moest de aanvallen beter gaan 
organiseren en ze moesten nog 
harder gaan werken. Ze moesten 
gaan afdwingen dat Atlantis de 
betere partij is.

Beter
In de tweede helft ging het beter. 
Verdedigend stond het als een 
huis. In de tweede helft is er na-
melijk maar een doelpunt door-
gelaten. Hoewel de aanvallen be-
ter verliepen in de tweede dan 
in de eerste helft, was het nog 
steeds niet zoals het zou moe-
ten zijn. Er werden meer kansen 

gecreëerd in vergelijking met de 
eerste helft, maar ze werden niet 
afgerond. Deels had dit te ma-
ken met pech. Doordat de kan-
sen niet werden afgerond, ging 
het zelfvertrouwen ook naar be-
neden. Het zat er helaas niet in 
voor de ploeg uit Mijdrecht. Uit-
eindelijk werd het 8-8. Een gro-
te teleurstelling voor Atlantis. 
Ze hadden toegewerkt naar de 
tweede plek, maar konden het 
helaas niet waarmaken in de laat-
ste wedstrijd. Gezien het spel wat 
ze de laatste wedstrijden heb-
ben vertoond, weet de ploeg uit 
Mijdrecht dat er meer in had ge-
zeten. Toch zijn de coaches van 
Atlantis erg trots op de ploeg. 
Collectief en individueel zijn er 
grote stappen gemaakt. Vorig 
jaar speelde de A1 nog in de der-
de klasse en nu eindigen ze in de 
top 3 in de tweede klasse. Een 
prestatie waar ze trots op mogen 
zijn.

Atalante dames 3 doet 
goede zaken in Loosdrecht

De aanloop naar de wedstrijd 
was wat rommelig. De shirts wa-
ren vergeten en dus moesten er 
even snel wat telefoontjes ge-
pleegd worden om de shirts in 
Loosdrecht te krijgen. 
Gelukkig was daar de supersnel-
le koerier Arjan, waardoor we 
toch nog ruim op tijd onze wed-
strijdshirts konden aandoen. De 
eerste set ging Atalante super 
van start. Op de service werd een 
ruime voorsprong genomen. He-
laas werd deze voorsprong zeer 
snel teniet gedaan door een 
goede service van Lovoc. Atalan-
te bleek slordig in de rally’s; de 
pass was onzuiver, waardoor de 
set-ups niet goed gegevens kon-
den worden en Atalante was ook 
niet zorgvuldig in de aanval. Ge-
lukkig kon Atalante steeds weer 
uitlopen door de goede service, 
maar Lovoc kwam keer na keer 
terug in de set. Atalante kon pas 
op het einde van de set het ver-
schil maken en de winst in deze 
set ging nipt naar de groen/ge-
len (25-27).

Tweede set
De tweede set was iets beter. 
Dit keer was de start ietsje min-
der, maar Atalante kwam beter 
in haar spel in de rally’s. Atalante 
maakte ook deze set weer voor-
namelijk het verschil in de ser-
vice, maar kwam wel beter uit 
de verf in de aanval. De verdedi-
ging was deze set het grote pro-
bleem en daardoor kon Lovoc 
lekker bij blijven. Door het gro-
te verschil in servicedruk en aan-
valskracht kon Atalante deze set 
echter toch nog relatief makke-
lijk naar haar toe trekken (19-
25). De derde set was Atalante 
pas goed wakker. Met het Loos-
drechtse publiek op slechts een 
paar meter afstand liet Atalan-
te zien hoe zeer ze gegroeid zijn 
in de tweede seizoenshelft. Een 
geweldige servicedruk, flitsende 
aanvallen én een zeer alerte ver-
dediging zorgde voor een enorm 
klassenverschil met Lovoc. Met 
maar liefst 10-25 ging de derde 
set en de winst van deze wed-
strijd naar Atalante.

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag mocht het derde team van Atalan-
te aantreden in Loosdrecht tegen het plaatselijke Lovoc D2. Ook 
al stond Lovoc veel hoger dan Atalante (plaats 5 om 10) was het 
toch zaak dat de Vinkeveense equipe veel punten pakte. De strijd 
tegen degradatie is immers nog niet gestreden. Atalante pakte 
geheel tegen de prognose in de volle vijf punten.

De Vinken uiteindelijk derde
Vinkeveen - Het zaalseizoen is 
ten einde. De Vinken 1 eindigde 
op een mooie derde plaats. Een 
stroeve start van 2018 belemmer-
de mogelijke promotie, maar de 
laatste vijf wedstrijd werden keu-
rig gewonnen. Zoo ook afgelo-
pen zaterdag in Hillegom tegen 
het net niet gedegradeerde SDO. 
Waarschijnlijk is de winstpartij 
van SDO in Vinkeveen de door-
slag voor hun behoud geweest. 
Zoals deze wedstrijd op 6 januari 

een bepalende serie van verlies-
wedstrijden inluidde, waardoor 
De Vinken niet zou promoveren. 
Het team van trainer-coach Dirk 
van der Vliet was afgelopen za-
terdag duidelijk de bovenliggen-
de ploeg. Na de 0-1 van Rutger 
Woud liep De Vinken mede door 
uitstekend reboundwerk van Gi-
deon leeflang via 3-7 naar een 
7-12 ruststand. In de tweede helft 
kwam de thuisploeg weliswaar 
gevaarlijk terug, maar de voor-

sprong werd niet meer uit han-
den gegeven. De Vinken finish-
te op 18-19 en kwam hiermee 
tekort om kampioen Atlantis of 
promovendus Badhoevedorp in 
te halen. De Vinkendoelpunten 
kwamen uit handen van Rutger 
Woud (4x), Kelvin Hoogeboom 
(4x), Lieke Melchers (2x), Roos-
marijn Mooij (1x), Annick Stok-
hof (3x), Jerom Stokhof (3x), Do-
rien Verbruggen (1x) en Emese 
Kroon (1x).

Spelochtend Atlantis

Vijfde punt
De vierde set was het belangrijk 
dat Atalante ook het vijfde punt 
ging veiligstellen. Hoe meer pun-
ten, hoe groter het verschil met 
de directe concurrenten en hoe 
kleiner de kans op directe de-
gradatie. Lovoc had deze set een 
sterke service, waardoor Atalan-
te flink onder druk werd gezet. Er 
slopen meer eigen fouten in het 
spel en alle zeilen moesten wor-
den bijgezet om de winst binnen 
te halen. Het was heel hard wer-
ken, want Lovoc verdedigde zeer 
sterk en dus waren er meerde-
re aanvallen nodig om tot scoren 
te komen. Gelukkig wist Atalan-
te een beslissend gaatje te slaan, 
waarna de set binnengehaald 
kon worden. Met 22-25 ging ook 
de laatste set naar de Vinkeveen-
se ploeg. Dankzij deze cleane 
overwinning stijgt Atalante weer 
een plaatsje op de ranglijst. Het 
team staat nu op een veilige ne-
gende plaats, maar is helaas nog 
alles behalve veilig. De teams on-
der Atalante hebben namelijk 
minder wedstrijden gespeeld en 
dus kan Atalante ook nog op de 
onveilige plek 11 terecht komen. 
Volgende week vrijdag, 16 maart, 
speelt dames 3 eindelijk weer 
eens een thuiswedstrijd. Tegen-
stander is dan AVV Keistad D5, 
de nummer 6 van de competi-
tie. Atalante zal er alles aan doen 
deze wedstrijd te winnen en zo-
doende uit handen van de con-
currenten te blijven. Tijd van han-
delen is 21.15 uur.

Mijdrecht - Op 17 maart is het zo 
ver! Als sportieve afsluiting van het 
zaalseizoen organiseert Korfbalver-
eniging Atlantis een leuke “vriend-
jes- en vriendinnetjesochtend”. 
Op deze dag komen de spelers 

van de Kangoeroes, F-jeugd en E-
jeugd naar Atlantis om samen met 
vriendjes of vriendinnetjes mee 
te doen aan een spelochtend met 
leuke activiteiten! De vriendjes- en 
vriendinnetjesdag is een spelletjes-

ochtend van 10.00-11.00 uur voor 
kinderen van 4 tot en met 10 jaar. 
Lijkt het jou leuk om een ochtend 
leuke korfbal gerelateerde spellen 
te doen? Kom dan op 17 maart om 
10.00 uur naar sporthal de Phoenix 
aan de Hoofdweg te Mijdrecht. We 
zullen zorgen dat de tijd bomvol zit 
met leuke activiteiten.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijs klaverjassen 
op vrijdag 16 maart 2018 om 
fraaie prijzen in Cafè de Merel 
Arkenpark MUR no 43 te Vinke-
veen. Er worden vier ronden van 
zestien giffies gespeeld en dan 
worden de punten bij elkaar op-
geteld en is de winnaar of win-
nares is bekend, aanvang 20.00 
uur, aanwezig zijn voor de in-
schrijving 19.45 uur. Ook zal er 

een tombola gehouden worden 
met schitterende prijzen. Tel. van 
Cafè de Merel is 0297-263562, 
Arkenpark Mur 43 Vinkeveen, e-
mail thcw@xs4all.nl. Hier volgen 
de datums voor de prijsklaver-
jasavonden voor 2018: 16 en 30 
maart, 13 april, 11 en 25 mei, 8 
en 22 juni en 6 juli. Alle datums 
onder voorbehoud. De tota-
le uitslag van afgelopen vrijdag 

was als volgt: 1. Carla v. Nieuw-
kerk met 7073 punten. 2. Gerard 
Nelis met 6908 punten. 3. Henk 
Ruijzenaars met 6812 punten. 4. 
Peter v. Kerkwijk met 6781 pun-
ten. 5. Dora v.d. Steen met 6659 
punten. En de poedel prijs was 
deze avond voor An Pothuizen 
met 4828 punten maar An had al 
een zware middag achter de rug 
op de ijsbaan in Vinkeveen. 
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Bridgevereniging 
Mijdrecht

Denk & Zet Toppers 
blijven winnen 

Wie op nummer twee in 
bekercompetitie?

Mijdrecht - Donderdagmiddag 
8 maart werd de 5de ronde ge-
speeld. In de A-lijn waren de ver-
schillen toch wel erg groot van-
middag. Hans Leeuwerik terug 
van vakantie scoorde met Ri-
chard Heese ruim 65%, prachtige 
prestatie. In de B lijn zat het veld 
iets dichter in elkaar. Het paar 
Gabriel-Klein wist uiteindelijk te 
winnen met 63,5%. Dan de uit-
zondering. Het paar Mulder-v.d. 
Laar die vorige week zo goed be-
zig was presteerde het in spel 24 
toch als enige een kleine slem te 
spelen van 6Ha. Mooie prestatie. 
In de C lijn was het spannend in 
de top. 3 paren eindige in de 58% 
maar uiteindelijk trok paar de 
Haas-vd Klei aan het langste eind.
In het algemene klassement ver-
anderde weinig. De komende 2 
weken zullen uitsluiting geven.

Maandag
Maandag 4 maart werd de vol-

gende ronde gespeeld. In de C-
lijn waren er abnormale verdelin-
gen van de kaarten. Dit resulteer-
de dan ook in meerdere “kleine 
slems”. Waar het koppel van Die-
men en Leeuwerik, samen met 
fam. V Rossum in spel 23 hun 
6-schoppen uitboden, was het in 
spel 24 de beurt aan koppel Baas-
Breedijk en v.d. Linden-de Jong 
om hun geboden kleine slem uit 
te spelen. In de A lijn was ook 
een bijzonder spel 5. Iedereen 
heeft gepast behalve Slijkoord-
v.d. Zwaard. Zij boden 3 harten 
en met -2 mochten zij 100% sco-
ren. Dat bracht hun ook de winst 
in deze lijn. Lijn A Wim Slijkoord, 
Nico v.d. Zwaard, Lijn B Richard 
Morssink, Ad in ‘t Veld, Lijn C 
Frans leeuwerik, John v Diemen. 
BVM sluit weer een leuke bridge-
week af. Wordt u ook enthousiast 
van deze verhalen, u bent wel-
kom. Meldt u aan bij secretariaat.
bvm@gmail.com.

Vinkeveen - In dorpshuis ‘De 
Boei’  kwamen 23 leden van 
schaakclub ‘Denk & Zet’ bij elkaar 
voor een gezellige avond scha-
ken. Vanaf 19:30 uur schaakles 
van Cees Samsom & Henk Kroon. 
De ene keer wordt een opening 
behandeld of de eindspel tech-
niek en soms wordt een hele par-
tij besproken. Gezien de opkomst 
kan het 1/2 uurtje nieuws & the-
orie als succes genoemd worden. 
Met 23 leden opkomst is ook bij 
andere clubs een normale op-
komst máár deze hebben wel ge-
middeld 50 leden tegenover 27 
schakers bij Denk & Zet.

Indeling
Om acht uur deed de compu-
ter zijn werk en werd de indeling 
genoemd. De drie toppers Cees 
Samsom, Henk Kroon en Ste-
fan Rijsbergen mochten het op-
nemen tegen waardige tegen-
spelers. Cees Samsom, regerend 
kampioen en 1ste op de ranglijst 
van Denk & Zet had met Gert Jan 
Smit weinig moeite. Henk Kroon 
wilde en moest dan ook winnen 
om aansluiting te houden. Hij 
zat met zwarte stukken tegen-
over Cees van Houten. Beiden 
goed gemutst speelden een leu-
ke variant. Henk offerde een stuk 
en verlamde het witte spel op de 
koningsvleugel;. uiteindelijk wist 
Henk zijn voordeel in winst om te 
zetten.

Talent
Denk & Zet talent Stefan Rijsber-

gen had Jan de Boer als tegen-
stander. Vanaf de 1ste zet maak-
te Stefan duidelijk dat hij de be-
tere in dit gevecht was. Jan zag al 
verlies van 2 belangrijke pionnen. 
Omdat hij deze op het bord wil-
de houden offerde hij een stuk. 
Met een stuk achter moest Jan 
verdedigen en hopen op een 
goed afloop. Het werd inderdaad 
een goede afloop maar dan wel 
voor Stefan die zijn plaats 3 op 
de ranglijst verstevigde. Verder 
wisten Bram Broere en Rene Ap-
pelman beiden met zwarte stuk-
ken te winnen, alle andere par-
tijen eindigden in gelijkspel. Zo 
ook het spel tussen nestor Cees 
Verburg en de jeugdige Peter de 
Jonge. Wit stond vanwege zijn 
ruimtevoordeel beter. Verder wa-
ren geen zwaktes; nog van wit, 
nog van zwart te bekennen. Mis-
schien had Cees toch risico moe-
ten nemen. Een doorbraak in het 
centrum leek kansen te bieden 
maar was zeer moeilijk te bere-
kenen. Gebrek aan tijd leidde er 
toe dat tot remise besloten werd. 
Hetgeen uiteindelijk in 2e instan-
tie door Peter aangenomen werd.

De stand van de top 8 op de 
ranglijst is als volgt:
1. Cees Samsom 1063 punten 
2. Henk Kroon1049 
3. Stefan Rijsbergen 975 
4. Cees van Houten 783 
5. Peter de Jonge 780 
6. Harris Kemp 731 
7. Gert Jan Smit 708 
8. Cees Verburg 701 

De Ronde Venen - Kort geleden 
schreef ik al eens over het geheim 
van DIO. Het is voor alle andere 
teams nog steeds een groot ge-
heim hoe DIO het bijna ieder sei-
zoen aan het eind toch lukt om 
weer mee te strijden om de prij-
zen. In de 1e divisie staan zij op 
de derde plek in de rangschik-
king met slechts 11 punten ach-
terstand op de Springbok 1 en 54 
op, de bijna niet meer in te halen, 
de Merel/Heerenlux 1. En zie wat 
gebeurt er in de beker? Daar staat 
DIO inmiddels tweede, met slecht 
3 punten achterstand op koplo-
per the Peanutbar 2. Hoe ze het 
doen weet (bijna) niemand maar 
het is ook dit seizoen weer gelukt 
en wie weet halen zij dit jaar nog 
een prijs binnen. De bekerwed-
strijden van afgelopen week ver-
liepen zo:

Tweede
DIO pakte zoals gezegd te 2e plek 
en dat deden zij door bij ASM een 
ruime 32-45 overwinning te ha-
len en dan schiet het lekker op. 
Bar Adelhof 2 ontving de Merel/
Heerenlux 3. Bar Adelhof 2 staat 
voorlaatste en de Merel staat in 
de middenmoot. De 29-42 over-
winning van de Merel veran-
dert daar voor beide teams wei-
nig aan. De Kromme Mijdrecht 1 
staat niet hoog geklasseerd maar 
dat stond, en staat tegenstander 
Stieva/de Kuiper 1 dat wel. In de 
vorige bekerronde stonden zij 
op de 5e plaats maar door een 
35-39 overwinning schuift Stieva 
door naar de 3e plek. De Kromme 
Mijdrecht 2 had The Peanutbar 1 
als gast. De Kromme Mijdrecht 
stond boven the Peanutbar en 
blijft dat na deze wedstrijd ook. 
Slechts 3 verliespunten voor de 
gastheer, terwijl de gasten er 10 
lieten liggen levert een 45-38 
eindstand op. De Springbok 2 en 
de Biljartmakers maakten het el-
kaar knap lastig. Beide teams kre-
gen en gaven de punten niet ca-

deau en dat resulteerde in een 
37-38 einduitslag. 

Produceren
Nick van de Veerdonk produceer-
de hier de hoogste serie van de 
week, 16 caramboles, 34,04%. 
Stieva/de Kuiper 2 deed goede 
zaken tegen Bar Adelhof 3. De 
thuisploeg won met 42-36 van 
en dat zorgde ervoor dat zij van 
de 12 naar de 10e plek stijgen en 
vlak achter Bar Adelhof 3 zijn ko-
men te staan. De Merel/Heeren-
lux 2 greep tegen het niet com-
plete de Springbok 1 zijn kans. 
Dubbelen blijft lastig en zo ook 
deze keer. De Springbok 1 was 
niet in staat om een overwin-
ning te halen, slechts een gelijk-
spel was hun deel. De Merel won 
met 47-28 en stijgt daardoor naar 
de 4e plaats. Nog een wedstrijd 
waarin twee teams het elkaar las-
tig maakten en daardoor niet tot 
een hoge score konden komen, 
was CenS tegen Bar Adelhof 1. 
Wel genoeg strijd met winst en 
verlies voor beide teams met als 
eindresultaat een krappe 37-36 
overwinning voor de thuisploeg. 
Geen slechte score maar helaas 
niet genoeg om hogerop te ko-
men. Koploper the Peanutbar 2 
liet tegen Lutis/de Springbok zien 
waarom zij koploper zijn. Vier 
overwinningen zijn goed voor 
de 100% score van 48, terwijl Lu-
tis het met 24 moest doen. Die 48 
Peanutpunten zijn ook hard no-
dig om DIO van zich af te hou-
den. Drie spelers verzorgden de-
ze week de kortste partij, Piet 
Best (de Merel/Heerenlux 2), Jos 
van Wijk (DIO) en John Oldersma 
(CenS) maakte alle drie hun partij 
in 21 beurten uit. Komende com-
petitieweek is koploper de Me-
rel/Heerenlux 1 gastheer voor 
de nummer 3, DIO. Stelt de Merel 
daar het kampioenschap al veilig 
of ziet DIO nog kans de competi-
tie op het eind nog spannend te 
maken? 

Regio - Donderdagmorgen 8 
maart, werd de 4e zitting gehou-
den van de 4e competitieron-
de bij de Amstelbridgeclub. Nog 
twee zittingen te gaan, waar-
na weer degradatie of promotie 
volgt. Vandaag geen spectaculai-
re spellen in beide lijnen. Er werd 
deze ochtend een groot aantal la-
ge contracten afgesloten. Van de 
24 te spelen spellen zijn er ge-
middeld slechts 7 met een man-
che-contract gespeeld. Jammer 
dat er aan het begin, bij een gelij-
ke verdeling van het aantal pun-
ten en geen aanwezige lange 
kleur, niet even wordt over ge-
schud. Vaak past dan een ander 
paar bij de 2e, 3e, 4e, 5e of 6e ron-
de. Even onthouden bridgers!

Opvallend
Opvallend was spel 5 in de A-
lijn, waarin veel noord/zuid pa-
ren 4 harten boden en +2 maak-
ten. Niemand bood de slem uit. 
Hanny & Grace en Ank & Lotte bo-
den 3 sans atout en maakten res-
pectievelijk +2 en +1. Een erg las-
tige bieding blijkbaar, waarbij de 
hartenfit moeilijk te vinden was, 
laat staan een slemcontract. Bij 
spel 23 had het noord/zuid paar 
een lange klaverenkaart. Greet & 
Henk besloten 1 sans te spelen en 
maakten + 3, met een 100% sco-
re. De andere paren kozen voor 
een klaverencontract. Grappig is 
dan te zien wat de eindresultaten 
zijn. De paren die 5 klaveren bo-
den, gingen 1 down en bij de 3 of 
4 klaverencontracten werd +2 of 
+1 gehaald. Greet & Henk waren 
in ieder geval weer goed op dreef 
en scoorden aan iedere tafel een 
gemiddelde van boven de 50%. 
Aan tafel 1 behaalden ze zelfs een 

gemiddelde van 90%. Ze werden 
dan ook eerste in deze lijn. 

B lijn
In de B-lijn werd op een doublet 
bij spel 14 op twee hoogte door 
de partner van Wies gepast. Dat 
was even schrikken, omdat dit 
niet de bedoeling was. Gelukkig 
pakte het goed uit en ging de te-
genstander down. Tja door om-
standigheden moeten een aantal 
bridgers wel eens met “vreemde” 
partners spelen. Dit kan misver-
standen, maar soms ook een gun-
stige score opleveren, zoals bij dit 
spel. Bij spel 15 is een slempo-
ging, 6 schoppen, gedaan door 
hetzelfde paar, maar dit contract 
werd net niet gehaald. Als de 
openaar opent en zijn/haar part-
ner heeft 16 punten krijg je snel 
sleminteresse. Dappere spelers 
bieden dan 6 schoppen en gaan 
1 down. Helaas krijg je, als alle an-
dere paren blijven steken op 4 
schoppen, toch een 0% voor dit 
spel. Tja het is bridge mensen en 
dat is en blijft een spannend spel. 

De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1e plaats: Greet & Henk 61,98%  
2e plaats: Els & Alice 56,77% 
3e plaats: Ada & Roelie 54,68%

B-lijn
Henny & Lucas 59,72%
Wies & Herman en Miep & Made-
lon 53,47%
  
Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij 
onze secretaris telefoon 020 
8223598 Wij spelen op de don-
derdagochtend van 9.00 tot 
12.00 in het Buurtnest.

1e tafel bij ABC
Overschudden is ook 
een optie

Bridgevereniging 
Uithoorn 
Regio - Maandagavond 12 maart 
werd met 32 paren de 3e ronde 
van de 5e zitting van de paren 
competitie van bridgevereniging 
Uithoorn ( B.V.U ) gespeeld in de 
barzaal van sporthal de Scheg. 
In deze 3e ronde ging in de A lijn 
de 1e plaats naar Ans Breggeman 
& Lia Guijt met 65,63% op de 2e 
plaats Hans Wagenvoort & Nico 
v/d Meer met 63,54% en op de 
3e plaats Greetje v/d Bovenkamp 
& Ria Wezenberg met 61,11%. In 
de B lijn hielden Anja Baars & Mar-
ja Calis hun goede vorm vast met 
een score van 65,07% de 2e- 3e 
plaats werden gedeeld door Cor-
ry v. Tol & Kees Geerlings en An 
Pronk & Co Beunder met 59,29% 
In de A lijn is naar 3 rondes de 
tussenstand 1e plaats Hans & Ni-
co 2e plaats Ans & Lia 3e plaats 

Bep & John In de B lijn is de tus-
senstand 1e plaats Anja & Marja 
2e plaats Thea & Mirjam 3e plaats 
An & Co. Het is de BVU er veel aan 
gelegen om zoveel mo gelijk in-
stroom te krijgen van nieuwe 
bridgers. Zo geven we regelma-
tig bridgelessen. Bent u een be-
ginnend bridgepaar (of thuisbrid-
gers) dat ook het verenigingsle-
ven wil leren kennen, dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om ge-
heel vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen op de maandag-
avond en de sfeer te proeven. 

Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met Hans Wagen-
voort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Bridgeclub De Legmeer
Rina en Gerard weer de 
besten
Regio - Voor de tweede keer in 
successie veroverden Rina de 
Jong & Gerard van Beek de eerste 
plaats in de A- lijn. Met een per-
centage van 61,31% eindigden ze 
een straatlengte voor de rest, die 
Cora de Vroom & André van Herel 
en Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp gedeeld met 56,55% voor 
gingen. Hannie & Hein van der 
Aat namen de vierde plek voor 
hun rekening met 54,17% en Jo-
han Le Febre & Wim Slijkoord slo-
ten de top af met een score van 
53,57. In de B- lijn werden een 
aantal paren in beslag genomen 
door gewichtiger zaken elders, 
zodat de anderen ook eens de 
kans kregen, toch? Joyce Udema 
heeft kennelijk een goede wisse-
ling van partner gepleegd. Met 
An Greven kwam ze met 58,92% 
als eerste over de streep. Sonja & 
Hans Selman volgden als twee-
de met 57,83% met vlak daarna 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders, die met hun 
57,33% dus maar zeer weinig toe-
gaven. Cobie Bruine de Bruin & 
Trudi Zandbergen scoorden met 
53,58% als laatsten in de vijftig, 
met als gevolg dat de rest van de 

lijn onvermeld blijft vanwege on-
voldoende verzamelde procen-
ten. In de C- lijn viel weer eens 
de hoogste uitslag van de avond. 
Deze keer waren Gerda van Liemt 
& Els van Wijk de slimste met 
61,50% en ook zij hadden een 
grote voorsprong op paar twee. 
Dat bestond uit Lenie Pfeiffer & Ti-
na Wagenaar, die het peloton met 
56,50% aanvoerden. Tom de Jon-
ge & Herman Vermunicht kwa-
men als derde op precies 55% uit 
en To van der Meer & Elly Belder-
ink knokten zich met 54,58% naar 
vier. Anneke Houtkamp & Marian-
ne Jonkers zaten hier weer met 
54,17% als vijfde nipt achter. Vol-
gende keer volgen er twee avon-
den viertallen en dan dienen dus 
alle paren zich weer in de strijd te 
mengen. 

Nieuwsgierig hoe dat uitpakt, 
kom dan meedoen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

Wilnis - Donderdagmorgen kreeg 
de Wilnisse brandweer de mel-
ding dat er brand was in een bad-
kamer aan de Ds. H. Ten Brinck-
plantsoen in Wilnis .Vermoede-
lijk is er kortsluiting ontstaan bij 
het opladen van een scheerap-
paraat. De brandweer kwam ter 
plaatse en heeft een nacontrole 
uitgevoerd. De bewoner had het 
brandje reeds zelf met een poe-
derblusser geblust.

Mijdrecht – Maandagavond, 
is bij een eenzijdig ongeval 
in Mijdrecht is de bestuurder 
van een auto gewond geraakt. 
De man reed met zijn auto op 
de Industrieweg, raakte door 
nog onbekende oorzaak waar-
schijnlijk de macht over het 
stuur kwijt en reed rechtdoor 

de sloot in. De man kon niet 
op eigen kracht de auto uitko-
men. Een omstander sprong de 
sloot in om te helpen. maar de 
brandweer kreeg  de bestuur-
der uiteindelijk uit de wagen. 
Gezien de ernst van het onge-
val werd ook de hulp ingeroe-
pen van de trauma-artsen. 

Mijdrecht – Maandagmiddag 
vond op  de Industrieweg in 
Mijdrecht irond vijf uur een on-
geval plaats waarbij een vrouw 
gewond raakte. Twee auto’s re-
den over de Industrieweg rich-
ting Mijdrecht. Een van de au-
to’s zag niet dat er werd ge-

remd, , week nog wel uit om 
een aanrijding te voorkomen, 
maar raakte vervolgens toch 
de achterzijde van een auto. 
De vrouw die in de geramde 
auto zat raakte gewond. Bei-
de auto’s liepen flinke blikscha-
de op. 

Gewonde bij eenzijdig ongeval

Vrouw gewond bij ongeval
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