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Hele maand juni in teken
van amateurkunst
De Ronde Venen - Onder de noemer “Iktoon” staat heel Nederland
de maand juni in het teken van de
amateurkunst: op meer dan 1000
locaties verspreid over heel Nederland is van alles te doen in kunstcentra, ateliers, buurthuizen, muziekcentra, op straat; overal wordt

Geboeide
verdachte op
de vlucht

De Ronde Venen - Voor het westelijk deel van het buitengebied van
De Ronde Venen wordt een nieuw
bestemmingsplan voorbereid. Het
college van B en W heeft dinsdag 23
mei besloten het voorontwerp vanaf 2 juni ter inzage te leggen. Voor
geïnteresseerden worden er in juni drie inloopmomenten georganiseerd waar zij vragen kunnen stellen en waar nadere informatie is te
krijgen. Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied-West beslaat het gebied ten westen van de
A2 en omvat het buitengebied van
de oude gemeente De Ronde Venen, behoudens de kernen en de
Vinkeveense Plassen. Het huidige
bestemmingsplan is tien jaar oud
en moet worden geactualiseerd. Vorig jaar zijn daarvoor de voorbereidingen begonnen en heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota

van Uitgangspunten. Het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels
afgerond en wordt nu samen met
de milieueffectrapportage ter inzage gelegd. Mogelijk bevat het voorontwerp nog onjuistheden. Door de
terinzagelegging krijgen eigenaren/
gebruikers de mogelijkheid die te
signaleren zodat ze hersteld kunnen
worden voordat het voorontwerp officieel in procedure wordt gebracht.
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan
is vanaf 2 juni op verschillende manieren te raadplegen:
- Er ligt een papieren versie ter inzage bij de balie Omgevingszaken in het gemeentehuis. De balie is open op afspraak. Afspraak
is te maken door E. omgevingszaken@derondevenen.nl of T
0297-291616

Inloopmomenten
De gemeente organiseert drie inloopmomenten. U kunt dan vragen stellen aan medewerkers van
de gemeente of het bureau dat het
bestemmingsplan opstelt. Ook kunt
u dan uw opmerkingen mondeling
kenbaar maken. De inloopmomenten zijn op:
- maandag 12 juni van 19.0021.00 uur in het gemeentehuis in
Mijdrecht
- donderdag 22 juni van 19.00–
21.00 uur in De Boei in Vinkeveen
- dinsdag 27 juni van 14.00 tot
16.00 in de Willestee in Wilnis

naast is onderzocht of op deze locatie een mix met vrijesectorwoningen, een werkfunctie en voorzieningen haalbaar is. Op basis van de
uitkomsten is de conclusie dat de
ontwikkeling financieel en maatschappelijk haalbaar is. Bij het onderzoek is gekeken naar de eisen
die vanuit de locatie worden gesteld, de wensen vanuit de omgeving, de doelgroepen, soorten woningen en duurzaamheid. Hier is de
directe omgeving bij betrokken. In
de Nota van Uitgangspunten staat
dat de bouw van 80 woningen haalbaar is, waarvan 35 sociale huurwoningen. Van die sociale huurwoningen is 30% bedoeld voor vergunninghouders, 30% voor wonen met
zorg, 20% voor reguliere starters en
20% voor reguliere doorstromers.
Hiervoor werkt de gemeente samen
met GroenWest.

ZOMERBRIDGE ‘17
DE LEGMEER
woensdagavonden
7 juni t/m 30 augustus

Dans- & Partycentrum Colijn
Industrieweg 20, Uithoorn
Inschrijven per e-mail:
gerdaschravemaker@live.nl
of in de zaal om 19.15 uur
Aanvang 19.45 uur
Kosten:
€ 6,00 per paar

ADVERTEREN?
IN DE

0297-581698

- Het kan worden geraadpleegd
via www.ruimtelijkeplannen.nl
- Het is in te zien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl

Bouw van 80 woningen
mogelijk op Stationslocatie

facebook.com/

Geen krant?

door amateurkunstenaars en organisaties hun talent getoond. Ook in
De Ronde Venen is er van alles te
doen: kijken, luisteren en kennismaken met diverse kunstvormen is op
vele locaties mogelijk.
Elders in deze krant vindt u een
uitgebreid overzicht.

Voorontwerpbestemmingsplan
Buitengebied-West ter inzage

zie onze site:
meerbode.nl
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✆ 06-53847419
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Regio - Het eerste duel in de strijd om promotie naar de 1ste klasse
tussen de zaterdagelftallen van CSW en Roda’46 wordt niet gespeeld
op het terrein van CSW maar op het terrein van Legmeervogels in Uithoorn. De reden is dat er op de velden van CSW een groot sixtoernooi wordt gespeeld waardoor er moet worden uitgeweken. CSW –
Roda’46 begint om 14.30 uur.

Mijdrecht - Zaterdagmiddag
is op de Viergang in mijdrecht
een scooterrijder gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De man reed, door nog onbekende oorzaak, op de verkeerde weghelft, waar hij een
geparkeerd staande auto tegen kwam. De man kwam ten
val en raakte gewond aan zijn
hoofd. De scooter raakte zwaar
beschadigd. De auto liep blikschade op. De scooterrijder is
in de ambulance behandeld
aan zijn verwondingen.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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CSW speelt in Uithoorn!

Scooterrijder
gewond

Mijdrecht - Maandagavond
rond 23.00 uur kreeg de politie
een seintje dat er een motorscooter rondreed , waarvan de
bestuurder zeer asociaal rijgedrag vertoonde. De politie ging
er direct op af . Nadat zij meerdere stoptekens gaven ontstond er een wilde achtervolging Uiteindelijk werd de bestuurder bij de Proostdijstraat
staande gehouden en werd hij
in de boeien geslagen. De bestuurder bleek geen rijbewijs
te hebben. De bijrijder wist te
ontkomen. De achtervolging
had een groep jongeren op de
been gebracht, die zich met de
aanhouding ging bemoeien en
probeerde spullen uit de scooter te halen. Ook hierbij werden
twee jongens uiteindelijk aangehouden. Op dat moment wist
de geboeide bestuurder weg te
komen. De hele buurt werd uitgekamd, ook een politiehelikopter werd ingezet,, maar hij
werd niet meer gevonden. De
politie weet echter wie de bestuurder en de bijrijder zijn.
De motorscooter is in beslag
genomen. Er bleek een groot
geldbedrag in te zitten. Dit is
door de politie in beslag genomen.
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De proefverkaveling geeft inzicht in hoe de stedenbouwkundige invulling er
uit zou kunnen komen te zien.
Mijdrecht - Op de Stationslocatie
in Mijdrecht kunnen maximaal 80
woningen worden gebouwd, waarvan bijna de helft sociale huurwoningen. Dat blijkt uit de Nota van
Uitgangspunten die dinsdag 23 mei
door het college van B en W is vastgesteld. De sociale huurwoningen
zijn bestemd voor vergunninghouders, inwoners die gebruik willen
maken van wonen met zorg, star-

ters en doorstromers. De Nota van
Uitgangspunten wordt waarschijnlijk in de gemeenteraad van 29 juni behandeld. Voor de Stationslocatie Mijdrecht is onderzocht of hier
woningen voor vergunninghouders
en reguliere starters (en andere
woningzoekenden) gebouwd kunnen worden. Door de bouw kan de
druk op de lokale sociale huurwoningvoorraad verminderen. Daar-

Raad
Het Stationsgebouw en privaatgebouw krijgen deels een publieke
functie. De begane grond van het
Stationsgebouw krijgt een (semi)
openbare functie. Daarnaast mag in
het Stationsgebouw, op de verdiepingen, ook gewoond worden. Het
college biedt ook een Beeldkwaliteitsplan aan. Hiermee is op voorhand helder welke kwaliteitseisen
de gemeente stelt aan de uitstraling
van het gebied. Het Beeldkwaliteitsplan geeft richting aan de invulling
van de openbare ruimte en de nog
uit te werken ontwerpen van de woningen. Met de vaststelling ervan is
dit een kader voor de verdere ontwikkeling. Stemt de gemeenteraad
in met het voorstel, dan kan de gemeente van start met de ontwikkeling van de Stationslocatie. Dit betekent dat de aanbestedingsprocedure en bestemmingsplanprocedure van start gaan.

Hoe gaat gemeente komende
20 jaar met groen om
De Ronde Venen - Een duurzaam
bomenbestand, meer variatie in beplanting en meer kleur. Dat zijn enkele belangrijke punten uit het
Groenbeleidsplan dat dinsdag 23
mei door het college is vastgesteld.
In het Groenbeleidsplan wordt duidelijk hoe de gemeente de komende 20 jaar met het openbaar groen
wil omgaan. De gemeenteraad buigt
zich eind juni over het Groenbeleidsplan. Het Groenbeleidsplan bevat
geen uniforme aanpak voor de hele gemeente, zegt wethouder Alberta Schuurs (Groen): ,,We hebben inwoners nadrukkelijk bij de totstandkoming van het plan betrokken. In al
onze kernen zijn adviesgroepen gevormd en is met inwoners gepraat
over hoe zij tegen het groen in hun
omgeving aankijken. Ook natuurverenigingen hebben hun input geleverd. De resultaten van die gesprekken zijn gebruikt om per kern aan te
geven hoe het groen er in die kern
uit zou moeten zien.’’
Groen leidt regelmatig tot
discussies
Het groen in de gemeente en hoe
ermee om te gaan leidt regelmatig
tot discussies. Waar de een er bij-

voorbeeld voor pleit om bomen weg
te halen omdat ze overlast veroorzaken, wil de ander juist dat ze absoluut niet verdwijnen. Om duidelijk aan te geven hoe de gemeente
de komende 20 jaar met het groen
wil omgaan, is het Groenbeleidsplan opgesteld. Met zogenaamde streefbeelden is aangegeven
hoe het groen zich moet ontwikkelen. Ook geeft het antwoord op vragen als: waaraan moet het groen
voldoen? Wat zijn de ambities? Het
Groenbeleidsplan geeft per kern aan
hoe de komende decennia met het
groen wordt omgegaan en wat de
speerpunten zijn. Behalve dat per
kern naar het groen wordt gekeken,
staan nog twee belangrijke ontwikkelingen centraal. Er wordt ingezet
op een duurzaam bomenbestand,
waarbij wordt uitgegaan van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ook
wordt er meer geïnvesteerd in de
kwaliteit van het groen door meer
variatie in beplanting en meer kleur.
Het college van B en W heeft de gemeenteraad gevraagd het Groenbeleidsplan vast te stellen. Het onderwerp wordt waarschijnlijk voor de
raadsvergadering van 29 juni geagendeerd.

Fietsbrug De Hoef nog
lang niet heel
De Hoef - De schade aan de fietsbrug in De Hoef, ontstaan bij een
aanvaring met een schip, is ernstiger dan men in eerste instantie
dacht. Zoals het er nu naar uitziet zal
de reparatie nog zeker een maand,
zo niet langer gaan duren. De twee
weken geleden door een aanvaring
beschadigde fietsbrug is maandag
jl. weggetakeld. De komende dagen wordt er op de gemeentewerf
in Wilnis bekeken of de schade aan

de brug door de gemeente zelf kan
worden gefikst of dat de brug moet
worden afgevoerd naar een aannemer. Als dit laatste het geval is, zal
het zeker langer gaan duren dan
een maand. Tot de brug terugkeert
blijft het pontje van het Woubrugse
bedrijf Van Leersum, dat twee weken geleden daags na de aanvaring
werd ingezet, varen. Het alternatief
voor de fietser is omrijden via De
Hoef of Woerdense Verlaat.
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INFORMATIEF
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.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 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;
za 10.00-14.00 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:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 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.
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
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Werelds muziek in
Mijdrecht
Regio - Het laatste zomerconcert van de reeks de Seizoenen van
stichting Troupe A’dour wordt op
zondagmiddag 11 juni gegeven door
een internationale duo van de bekende musici: Oleg Fateev - accordeon en Simone Sou – slagwerk. Het
duo van de Moldavische accordeonist en de Braziliaanse percussioniste presenteert een fascinerende mix
van Balkan/Braziliaanse muziek die
het publiek meeneemt naar de roots
in een opwindende combinatie van
ritme en melodie, in eigen arrangementen en schitterende traditionele
songs. Oleg Fateev werd geboren in
Moldavië (voormalige Sovjet-Unie).
Na een studie aan het muziekcollege te Tiraspol vervolgde hij zijn opleiding aan de Gnesin’s Russische
Muziek Academie te Moskou. Hij
studeerde af als accordeonspeler en
dirigent. In 1996 vestigde hij zich in
Nederland, waar hij een groot aantal
soloconcerten heeft gegeven. Olegs
solorepertoire omvat speciaal voor

accordeon geschreven Russische
stukken, arrangementen van Russische volksmuziek, bijzondere bewerkingen (met jazzinvloeden) van
Moldavische melodieën en klassieke werken (Bach, Scarlatti en Piazolla). Daarnaast speelt hij eigen
composities. Naast concerten met
o.a. Simone Sou en een eigen trio,
speelt Oleg in vele theaterproducties, o.a. met Herman van Veen. Simone Sou is een drummer en percussionist uit Sao Paulo – Brazilië.
Ze heeft jarenlange internationale
ervaring met verschillende artiesten
uit de hele wereld. In 2011 bracht
ze haar eerste album uit met de titel: “Sim one Sou” met daarop eigen
composities, gebaseerd op Braziliaanse wereldmuziek. Zondag 11 juni, Aanvang 15.30 u. Entree 15 euro incl. soep van het seizoen. Locatie
Veenhartkerk Grutto 2 A Mijdrecht.
Reserveren en info: http://troupeadour.nl, info@troupeadour.nl of bellen 06 23117671 (A.Schuil)

INFORMATIEF

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
DOKTERSDIENSTEN
Andreaelaan
60, 3582 KT Utrecht,
Alle diensten van de huisartsen
030-2144583
worden22.00-08.00
gedaan vanuit
Open:
u. de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470.
Dit geldt voor het
ZORG
& ZWANGERSCHAP
weekend, feestdagen
en voor
Maatschap.
Verloskundigen
werkdagen
van 17.00-08.00
‘De
Ronde Venen’
. 7 dagen u.
per week, 24 uur per dag
APOTHEEK
mobiel
bereikbaar voor
Apotheek DeenRonde
Venen
bevallingen
spoedgevallen
Hoofdweg
6a Mijdrecht,
op
06-47556371,
www.
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
verloskundigenderondevenen.nl
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
Apotheek Mijdrecht
TYMPAAN-DE
BAAT
Hofland 48 Mijdrecht,
Kerkvaart
2, 0297-230280.
0297-286262.
Open: ma. t/m vr.
www.tympaan-debaat.nl
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;
za 10.00-14.00 u.

Maria-Oord.
HerenSTICHTING Postadres:
RECHTSWINKEL
weg
69 Vinkeveen.
Bezoekadres:
De Ronde
Venen: Hoofdweg
1,
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
Mijdrecht.
Het spreeku.
is op de
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Verschijnt
woensdag
Venen,
Herenweg
129 Vinkeveen,
0297-263758,
EDITIE 2: DEwww.dkavv.nl.
RONDE VENEN,

Open Dag Tuin Bram de
Groote
COLOFON
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Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
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maximaal
300 woorden aan.
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
Druk:
Janssen/Pers
Rotatiedruk
www.tympaan-debaat.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

MIJDRECHT,De
WILNIS,
Dierenkliniek
Ronde Venen
AMSTELHOEK,
DE HOEF,
Dorpsstraat
40 Mijdrecht,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
0297-241146

sinds 1888

COLOFON

Let op:
Nadrukkelijk
maken
wij u er op attent,
BRANDWEER
& POLITIE
dat door ons in deze krant geproduceerd
Brandweer
030-2404400.
advertentie-, foto-, en/of tekstmatePolitie
0900-8844.
riaal
niet
beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
deVerschijnt
uitgever! woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

WWW.MEERBODE.NL
Kantooradres:
Uitgave van:
Anselmusstraat 19
GOUW Uitgevers B.V.
3641 AM Mijdrecht
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Tel. 0297-581698
130e jaargang
Mobiel 06-53847419
OPLAGE: 15.800
Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
Ingezonden brieven:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
Advertentieverkoop:
ontwikkelingen die spelen binnen de
Nel van der Pol
gemeente. Uw ingezonden brief dient
Kees Jan Koedam
echter ondertekend te worden ingeAdvertentie-tarieven:
stuurd, dus voorzien van naam, adres,
op aanvraag
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
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in de krant gepubliceerd; wél naam
Maandag voor 15.00 uur
en woonplaats. Anoniem ingezonden
redactiemijdrecht@meerbode.nl
brieven worden niet in behandeling
Maximum aantal woorden: 300
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
Redactie:
wel te redigeren of in te korten. Houd
Nel van der Pol
maximaal 300 woorden aan.
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Tot nu toe stonden de muziek, de sfeer en de tuin van Stroomzicht centraal. De Delft Junior Big Band werd uitgelicht in de column van vorige
week en over Gradalicious & the Lounge Factory kwam al begin van de
maand een persbericht in deze krant. Vandaag aandacht voor de fietstocht van de Rabobank waarmee elke column afsloot.

De Rabo Fietstocht

Fiets 10 junivoor Chazz
en de Mayaschool
Door 12, 30 of zelfs 100 km langs
mooie routes door het Groene
hart te fietsen kun je ervoor zorgen dat de Rabobank een schenking aan Chazz doet. Dat gaat als
volgt. Je meld je aan op zaterdag
10 juni tussen 9.00 en 14.00 uur
bij de Rabobank in Mijdrecht,
hoek Bozenhoven bij de rotonde. Daar geef je de afstand die
je voor Chazz en het goede doel
van Chazz 2017 gaat fietsen. Op
de stempelkaart komt het Chazz
deelnemersnummer 76 en als
tweede de Mayaschool deelnemersnummer 46.

Praktijk
voor psychologische
STICHTING
THUIS STERVEN
hulpverlening
DE RONDE VENEN
Dubloen
MijdrechtTerminale
Vrijwillige36
Palliatieve
R.
Rap,
Zorg
in 0297-286436
de thuissituatie. 7
dagen
per
week, 24 uur per dag
Van
Dijk
Psychologenpraktijk
bereikbaar, 06-51451130.
Behandelcentrum
Careyn

SLACHTOFFERHULP
DIERENHULP
0900-0101
Dierenambulance 06-53315557
www.slachtofferhulp.nl
DIERENARTSEN
BRANDWEER
& POLITIE
Dierenartsenpraktijk
Brandweer
030-2404400.
Mijdrecht-Wilnis,
Politie
0900-8844.
Bozenhoven
69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

Wekelijks kunt u een stukje lezen over Chazz 2017, het jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef.
Op 24 juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en klinkt er
heerlijke muziek in de mooie, sfeervolle tuin.

Brassband Concordia
trekt de wijk in…
Vinkeveen - Op dinsdag 6 juni geeft brassband Concordia
een buurtconcert op Groenland (Vinkeveen) ten hoogte van nummer 20. Van 19.45
tot 20.30 uur kunt u allen luisteren naar leuke, vlotte muziek die zij voor u gaan spelen. Als het erg slecht weer is
verschuift het concert naar 13
juni. Om het mogelijk te maken dat brassband Concordia
nog vele jaren in Vinkeveen
leuke/ mooie concerten kan
blijven geven, zijn zij op zoek

naar nieuwe donateurs. Na
afloop van het concert komen
de leden bij u langs om te vragen of u donateur wil worden
van onze vereniging. U bent
al donateur vanaf 10,- euro
per jaar, en als dank daarvoor
krijgt u twee 50% kortingskaarten voor onze donateursconcerten, zodat u altijd voor
een laag bedrag onze concerten kunt bijwonen. Ook wordt
u per e-mail op de hoogte gehouden wanneer er concerten
worden gegeven.

De Schakel maakt
leeskilometers
Mijdrecht - Met spetterende optredens over diverse Europese
hoofdsteden sloten de leerlingen
van basisschool de Schakel vorige
week hun projectweek lezen af. 10
dagen lang werden er zoveel mogelijk leeskilometers gemaakt van
Vinkeveen naar verschillende Europese hoofdsteden. Bovendien werd
er veel geleerd over het land dat in
de klas centraal stond tijdens de
projectweek. Doel van de projectweek was niet alleen zoveel mogelijk te lezen, maar ook een ander Europees land te leren kennen. Elke klas maakte (voor)leeskilometers naar een Europese hoofdstad. Welke stad dat was, moesten
de leerlingen zelf bij elkaar puzzelen tijdens de startopdracht van
de projectweek. Op een kaart in
de klas werd vervolgens het aantal leeskilometers naar de verschillende steden bijgehouden: Londen,
Stockholm, Parijs, Rome en Berlijn.
Bieb
De Schakel heeft lezen hoog in het
vaandel staan en werkt met “de bibliotheek op school”, een aanpak

waarbij structureel wordt samengewerkt met de bibliotheek. Tijdens de projectweek wordt nog
eens extra aandacht gegeven aan
taalontwikkeling en leesplezier.
De week bestond dan ook vooral uit verschillende vormen van lezen: stillezen, samen lezen, voorlezen en boekpromoties. Ook werden
er verschillende activiteiten gedaan
om de landen en steden goed te
leren kennen. Er is veel geknutseld en zijn er speciale themalessen gegeven. Groep 3 kan inmiddels tot 10 tellen in het Zweeds en
de kleutergroepen knutselden een
Engelse dubbeldekker. Ook op culinair vlak hebben de leerlingen bijgeleerd, door speciale gerechtjes
uit de verschillende landen te proeven. Er zijn heel wat leeskilometers afgelegd op school, alle groepen hebben hun einddoel gehaald.
Ter afsluiting gaf elke klas een presentatie over het land en stad waar
ze zoveel over hebben geleerd. Dat
varieerde van gedichtjes en liedjes tot toneelstukjes. Een leerzame maar vooral ook hele gezellige
leesweek!

Alles voor de Mayaschool: door
12 km te fietsen gaat er 10,- euro naar Chazz, bij 30 km 20,euro en bij 100 km 30,- euro.
Twee keer een ronde fietsen levert een dubbele schenking op.
Voor de tweede ronde kun je bijvoorbeeld nummer 46 van Stichting Mayaschool Guatemala bo-

venaan schrijven en dan Chazz
als tweede. Het zou fantastisch
zijn als voor Chazz de maximale
1500,- euro bij elkaar wordt gefietst en voor de Mayaschool ook
nog een aanzienlijk bedrag. En
het mooie is dat alle schenkingen rechtstreeks naar de Maya-

school gaan. Want de Mayaschool in Guatemala is het goede doel van chazz 2017.
Voor foto’s en de sfeer van het
jazzfestival: www.chazz.nl Daar is
meer informatie over de Mayaschool en over de kaartverkoop.
Ria Waal

Nieuwe Woonvisie

Focus op vitaliteit voor
De Ronde Venen
De Ronde Venen - In 2025 is De
Ronde Venen een groene, dorpse
gemeente waar het goed wonen is
voor iedereen. Er is een divers woningaanbod met mogelijkheden
voor starters, gezinnen, jongeren,
senioren, vergunninghouders en
zorgbehoevenden. Dit is de stip op
de horizon die wordt geschetst in
de nieuwe Woonvisie van De Ronde
Venen. Het college heeft de Woonvisie op 23 mei vastgesteld. De Woonvisie richt zich op het brede spectrum van wonen, van sociale huur
tot vrije sector koop, nieuwbouw en
bestaande bouw, en ook duurzaamheid en zorg in relatie tot wonen. De
visie speelt in op de huidige ontwikkelingen in de samenleving en geeft
invulling aan de woningbehoefte
van onze inwoners. Door in te zetten op het behoud van jongeren en
jonge gezinnen en het aantrekken
van deze doelgroepen vanuit de regio, blijft de gemeente vitaal. David
Moolenburgh, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling: ,,Daarmee zorgt
de gemeente ervoor dat De Ronde
Venen een economisch sterke gemeente blijft. Dit is van belang voor
bestaande en toekomstige bewoners. Door een goed woningaanbod
te creëren voor inwoners en mensen die naar onze gemeente verhuizen, wordt er voor gezorgd dat
voorzieningen op peil blijven.” Niet
alleen moet het mogelijk zijn voor
de jongere generatie om zich hier te
vestigen, het bieden van voldoende
passende en aantrekkelijke woonruimte voor ouderen waar eventueel ook zorg kan worden geleverd is
even zo belangrijk.
Ontwikkelingen tot 2025

Onderzoek geeft aan dat het aantal huishoudens de komende jaren toeneemt. De grootste behoefte,
tot 2025, bestaat er aan grondgebonden koopwoningen. Daarnaast
is er behoefte aan appartementen in de koop- en huursector. Veel
meer mensen zijn alleenstaand, er
zijn minder jonge gezinnen, de bevolking vergrijst en ouderen wonen
langer thuis. Ook vertrekken jongeren, daalt het besteedbaar inkomen van huishoudens en raken fossiele brandstoffen op. In de Woonvisie wordt met deze ontwikkelingen rekening gehouden. Zo moet
de voorraad sociale huurwoningen
voldoende groot en divers zijn. Ook
zijn gelijkvloerse woningen nodig,
nabij voorzieningen en moeten er
voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor jonge starters en gezinnen. Inzet is dat voortaan gasloos en energieneutraal wordt gebouwd. De Woonvisie geeft concrete acties aan om het woonbeleid uit
te voeren, door bijvoorbeeld samen
met zorgaanbieders beschermde
woonvormen te realiseren, het instellen van een duurzaamheidslening en een wijkgericht aanpak om
bestaande woningen te verduurzamen.
De gemeente wil bovendien vanaf nu ‘nul-op-de-meter woningen’
bouwen bij projecten waar nog
geen overeenkomst is gesloten.
Dat zijn woningen waarbij evenveel (of meer) energie wordt opgewekt als nodig is voor de woning en
het huishouden. Op 29 juni wordt de
Woonvisie voorgelegd aan de raad
ter vaststelling.
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Weekend KunstRondeVenen groot succes
De echte kunstliefhebbers in de hitte gewoon op de fiets

De Ronde Venen – KunstRondeVenen kijkt terug op een succesvolle en drukbezochte derde editie. De ruim veertig ateliers die
op zaterdag 27 en zondag 28 mei waren opengesteld voor publiek
werden goed bezocht door enthousiaste kunstliefhebbers uit de
gemeente en daarbuiten. Afgelopen vrijdag 26 mei werd door Burgemeester Maarten Divendal in Atelier Boven Verwachting van Ton
Bocxe, de Kunstenaars Route Kunst Ronde Venen geopend. Er was
mooi en afwisselend Muziek en Dans van Kunst Rond de Venen,
Zangschool Greetje de Haan en Dansschool Nicole. Thomas Oudshoorn, Annemarie Stolwijk, Dick Hesselink, Cathelijn Gelderloos,
Wilma Schoenmaker, Carin Bremer, Donna Veenhof zongen Nederlandstalig, jazz, Schubert. Het Blumenduet van Delibes, en deelden Wilma en Carin zingend prachtige grote bloemen uit aan het
publiek. Het publiek was erg onder de indruk! Ton Bocxe heette
iedereen welkom samen met Wilma Meyer vanuit de kerngroep,
Kunst Ronde Venen.
Route enz
Marjolein Berger opende de avond met te vertellen welke soorten
(beeldende) kunst er allemaal waren tijdens de route: schilderen,
beeldhouwen, glas, textiel, keramiek, natuursteen, sculpturen,
metaal, en nog meer. Dansschool Nicole verzorgde een wervelende
dans met zestien veelkleurige geklede jonge dames. Greetje de
Haan zong voorafgaand aan de speech van de burgemeester: twee
delen uit een Cantate “Pensieri notturni de Filli” van Händel met
collega’s Viktoria Bori op het clavecimbel en Jaap Delver blokfluit,
Peter Scholcz, contrabas. De tekst ging over hoe Fillia haar geliefde

schilderde in de halfslaap… Want om kunst te beoefenen moet je
werken vanuit de ontspanning van de halfslaap en diepe adem…
Zeer toepasselijk bij deze opening voor de Kunst Route.
Schort
De burgemeester kreeg een schort om van de op alle posters
prijkende tante Til en mocht met haar grote kwast een “kloddertje
roze” op de kaart van de plaatsen waar Kunstenaars exposeerden
in De Ronde Venen een door hem bedachte fietsroute schilderen.
Maarten Divendal benoemde vooral dat het belangrijk is dat Kunst
in de Ronde Venen voor ons aller welzijn is.
Het is belangrijk dat zo’n route er is om ze allemaal zichtbaar te
maken. Marjolein sloot de avond af en daarna was er nog Katie
Malua gezongen door Marleen Derkx, Jaap Delver op de blokfluit
en Nan Metselaar op de gitaar. Greetje zong jazz met Nan en Peter,
een swingend Trio, en ook de andere zangers zongen nog gezellige
muziek tijdens de afsluitende borrel. En dit was nog maar het begin
van het weekend.
Zaterdag en zondag
Bij startlocatie Art Galerie Boven Verwachting in Wilnis hing één
kunstwerk van elke deelnemende kunstenaar. Honderden bezoekers lieten zich hier zaterdag en zondag prikkelen om vanaf daar
zelf een route uit te stippelen. Het warme weer weerhield geïnteresseerden er niet van om verschillende ateliers af te gaan. Sterker
nog, dankzij het zonnetje kwamen de meeste bezoekers lekker op
de fiets. Atelier IntoTuition in Mijdrecht had op zaterdag vijfent-

achtig bezoekers. ,,Bijna
allemaal op de fiets.
Zelfs vanuit Woerden en
die gingen nog helemaal
naar Abcoude”, vertelt
kunstenares Marjolein
Berger-Vos. Dit jaar
reed voor het eerst de
PlusBus langs locaties
van KunstRondeVenen.
Dankzij de inzet van het
busje van Tympaan-De
Baat konden ook ouderen en mindervaliden zaterdag een kijkje nemen
in verschillende ateliers.
Druk
Plekken waar meerdere
kunstenaars gezamenlijk
exposeerden, werden
tijdens het kunstweekend het drukst bezocht.
Zo waren Fort Abcoude
en het Paviljoen Viscentrum bij het fort populair,
in totaal exposeerden
daar zeven kunstenaars.
De tentoongestelde
schilderijen, beelden
en installaties kwamen
in het fort mooi tot hun
recht. De kunstenaars
in ’t Oude Parochiehuis
in Mijdrecht kregen op
beide dagen ruim tweehonderd mensen op bezoek. Ook het vorig jaar
heropende Spoorhuis in
Vinkeveen was populair.
Zo’n driehonderdvijftig
mensen kwamen langs
om de combinatie van
schilderijen, beelden en
foto’s te aanschouwen.
,,En ik heb ook nog een
aantal boeken verkocht”,
vertelt de Vinkeveense
fotograaf Edith Gerritsma, die eind maart een
documentair fotoboek
over kosters in Nederland lanceerde.
Liefhebbers
Het aantal kunstverkopen was dit jaar hoger
dan tijdens eerdere
edities. ,,Het lijkt wel of
het juist de echte kunstliefhebbers zijn die met
dit warme weer op de
fiets stappen. Ik heb nog
nooit zoveel leuke en
interessante gesprekken
gevoerd als tijdens deze
editie. En ik heb ook best
veel verkocht”, laat een
van de ruim zeventig
deelnemende kunstenaars weten. Het weekend werd zoals elk jaar
omlijst door prachtige
optredens van voornamelijk lokale artiesten.
Zo trad op zaterdag
shantykoor De Turfschippers op in Waverveen,
waren de zangers van
Greetje de Haan in
Vinkeveen en gaven de
dansers van Kunst Rond
de Venen onder leiding
van docent Aino Merits
op zaterdag in Mijdrecht
een schitterende performance weg.
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Hele maand in het teken van de amateurkunst
WOENSDAG 21 JUNI:

ZONDAG 11 JUNI :

Sprookjesachtige
voorstelling Peer Gynt

Zomerconcert met: Oleg
Fateev en Simone Sou

IN DE WILLISTEE

TROUPE A’DOUR ORGANISEERT
Het duo van de Moldavische accordeonist
en de Braziliaanse percussioniste
presenteert een fascinerende mix van
Balkan/Braziliaanse muziek die het
publiek meeneemt naar de roots in
een opwindende combinatie van ritme
en melodie, in eigen arrangementen
en schitterende traditionele songs. De
accordeonist Oleg Fateev en percussioniste
Simone Sou slaan met prachtige
melodieën een brug tussen jazz, klassiek
en volksmuziek. Dit is het zomerconcert en tevens laatste concert uit de serie de
Seizoenen die afgelopen jaar door Troupe A’dour zijn georganiseerd.
Locatie: Veenhartkerk, Grutto 2, Mijdrecht Aanvang: 15.30 uur. Entree: 15 euro.

VRIJDAG 16 JUNI:

Peer Gynt dwaalt door de Noorse bossen
en komt de koning van de trollen
tegen…. Op 21 juni herleeft dit klassieke
verhaal van Henrik Ibsen uit 1867 tijdens
een sprookjesachtige voorstelling
uitgevoerd door dwarsfluitleerlingen van
Judith Glasbeek, dansleerlingen van Aino
Merits, diverse special guests met viool,
cello, piano, slagwerk en verteller Sabine
Baptist - van Keulen. Een sfeervol decor,
een podium vol enthousiaste musici en prachtig uitgedoste dansers zorgen voor
een sprookjesachtige voorstelling waarin de avonturen van Peer Gynt worden
gespeeld en verbeeld. De Noorse componist Edvard Grieg heeft de prachtige
muziek geschreven, ook van de Holbergsuite die uitgevoerd wordt,
en zo toepasselijk op deze midzomeravond centraal staat.
Datum 21 juni, locatie: de Willisstee, Wilnis
Toegang: volwassenen € 7,50 kinderen € 5,- Zaal open vanaf 19.00 uur.

Defilé met drie
muziekkorpsen
TIJDENS AVOND 4
DAAGSE MIJDRECHT
Vrijdag om 20.15 uur zal er
tijdens de laatste avond van
de avondvierdaagse een
defilé gehouden worden
bij het gemeentehuis van
gemeente De Ronde Venen
te Mijdrecht, aan de zijde
van de Dorpsstraat. Meewerkende muziekkorpsen zijn Show- & Marchingband
VIOS uit Mijdrecht, Muziekvereniging Triviant uit De Ronde Venen en Drumband
De Abcouder Harmonie uit Abcoude. Iedereen is welkom om te komen kijken en
luisteren, het defilé is gratis toegankelijk.

WOENSDAG 21 JUNI:

Optreden muziekvereniging Viribus Unitis
Muziekvereniging Viribus Unitis heeft in haar inmiddels 90-jarige bestaan al
vele honderden muziekstukken gespeeld voor publiek. Het fanfare orkest zal op
woensdag 21 juni een optreden verzorgen voor de Gereformeerde kerk van Wilnis
tijdens de jaarmarkt; het repertoire zal vooral een “licht” karakter hebben om de
sfeer om de jaarmarkt extra gezellig te maken. Sinds 2009 komt het orkest uit in de
eerste divisie van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen
(KNFM). Dat is beslist iets om trots op te zijn en de vereniging doet er alles aan om
het niveau hoog te houden en vooral ook het plezier in muziek maken aan zoveel
mogelijk mensen te laten zien horen!
Het optreden begint om 19.00 uur en duurt ongeveer tot 20:00. Mensen kunnen
als ze de braderie bezoeken vrijblijvend even komen luisteren.

ZATERDAG 24 JUNI:

Dansvoorstelling
Surprise !
ZATERDAG 17 JUNI;

Straattheaterfestival De Ronde Venen
Het straattheater festival viert dit jaar zijn zilveren jubileum. Al 25 jaar brengt de
organisatie een heel speciaal en bijzonder feest in het dorpscentrum van Mijdrecht.
Het straattheaterfestival is dit jaar op zaterdag 17 juni natuurlijk extra speciaal
met vele verrassende artiesten en duizenden blije bezoekers! Het programma dat
de organisatoren voor de 25e editie van Straattheaterfestival De Ronde Venen in
petto hebben, is veelbelovend. Met wederom spectaculaire acts op en rond het
Raadhuisplein en ontwapenende duo’s en groepen die zich door de straten van
het Mijdrechtse dorpscentrum bewegen. Maar ook met ontroerende en bijzondere
optredens van vele lokale artiesten uit De Ronde Venen. Een bonte mix dus weer
van lokale culturele verenigingen en talenten en professionele artiesten met
straattheater, dwaze straatmuziek, circustheater en acrobatiek, de mix die iedereen
zo leuk vindt. Dit jaar met optredens van o.a. Amstel Blazers Collectief, De Capo’s
Popkoor, Dansstudio Sietske, Jazz- en showballet Nicole, ROM koor,dansshow
leerlingen Karin Dieters en Aino Merits, Sister Act (levende standbeelden) en de
VIOS (Twirl afdeling).
Het festival is van 11.00 tot 17.00 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen.
De komende weken wordt op de website van het straattheater bekend gemaakt
hoe het complete programma eruit komt te zien: www.straattheaterdrv.nl

Op zaterdag 24 juni 2017 geven de
dansleerlingen van docent Karin
Dieters een eindvoorstelling in het
Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude.
Aan deze voorstelling doen zo’n 70
dansleerlingen mee in de leeftijd van
3 t/m 21 jaar. Er wordt gedanst in de
stijlen klassiek, kinderdans, modern-jazz
en jazz. Voor de vrienden en familie van
de dansers wordt het dit jaar nog leuker
omdat hun kind meerdere keren op het podium staat. Sommige dansers doen zelfs
aan 5 dansen mee! De voorstelling gaat over Jette. Ze is jarig en haar vriendinnen
organiseren een surpriseparty voor haar. Jette is in de veronderstelling dat zij haar
verjaardag net als andere jaren viert met haar groepje vriendinnen. Deze meiden
zijn echter heel wat anders van plan; het wordt namelijk een hele, bijzondere
avond waar er van alles gebeurt: De bakkers komen langs, het vuilnis komt tot
leven, ze kijken naar een levensechte filmtrailer en natuurlijk halen de vriendinnen
ook een geintje met de jarige Jette uit! Aan het einde is de echte surpriseparty; dan
komen alle 70 dansers nog één keer op het podium.
Iedereen is welkom om te komen kijken naar deze leuke familievoorstelling:
Er zijn 2 voorstellingen; om 14.00 uur en om 16.30 uur.
De kaartjes kosten € 10,- en worden verkocht tijdens de danslessen.
Zie voor het rooster: www.krdv.nl

Diverse open dagen en voorspeelavonden
Er zijn heel veel mensen actief op het gebied van kunst- en
muziekonderwijs, een aantal van hen heeft in juni open huis
zodat je vrijblijvend kennis kunt maken met wat zij doen:

ander koperinstrument in de leslocatie achter de Driehuisschool
op Bozenhoven 156 in Mijdrecht. Voor meer info kunt u mailen
met Dick Hesselink: dick.hesselink@wxs.nl

Op maandag 26 juni van 16.00-18.00 uur is iedereen die
geïnteresseerd is in viool spelen welkom bij Eva Lohse aan de
Baambrugse Zuwe 125E in Vinkeveen. Jong en oud is welkom
om te komen kijken wat vioolspelen zoal inhoudt; voor meer info
kunt u mailen met: Eve Lohse: eva_lohse@hotmail.com.

Op donderdag 15 juni is er om 19:30 een voorspeelavond
uitgevoerd door drumleerlingen van docent Maarten Rongen
van Stichting Kunst Rond de Venen. De uitvoering wordt gegeven
in de leslocatie achter de Driehuisschool op Bozenhoven 156 in
Mijdrecht.

De hele maand juni kunnen geïnteresseerden elke
dinsdagmiddag vanaf 17:00 en vrijdagavond vanaf 19.00 uur
uitproberen of je aanleg of hebt voor de trompet,trombone of

Iedereen is welkom, zowel familie en vrienden van alle
deelnemers als andere belangstellenden. Voor meer info kunt u
mailen met: Maarten Rongen: contact@maartenrongen.nl
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nen. Wat een blijdschap bij de spelers en ouders. Maar wat deed de
scheidsrechter nu? Hij keurde de
goal af. Waarom? Niemand weet
het. Een voordeel; Eva mocht hem
nog een keer nemen en schoot
hem deze keer ook weer heel netjes binnen. Nu wel met echt 1-0
voor. Aalsmeer moest toen wel en
werd wat sterker na goed keeperswerk van Lisette en een bal op de lat
van Aalsmeer namen de CSW meiden weer het heft in handen. Na een
mooie aanval over rechts kreeg de
spits Wiktoria de bal en schoot de
2-0 mooi binnen. Met nog 4 minuten te gaan en wat blessure tijd kon
het eigenlijk niet meer misgaan voor
de CSW meiden.

CSW MO-15-3 kampioen
Wilnis - Al weken stond het in de
agenda. Maandag 22 mei om 19.00
uur de wedstrijd om het kampioenschap in de 2e klasse tegen en in
Aalsmeer. De CSW meiden moesten winnen omdat we met Aalsmeer
gelijk bovenaan stonden, alleen had
Aalsmeer een beter doelsaldo. Eén
ding hadden de CSW meiden mee
want de meiden van Aalsmeer dachten dat ze de titel wel in de wacht
zouden slepen maar de CSW meiden dachten daar wel anders over
want 2 maanden geleden hadden ze
thuis nog gewonnen met 2-1.
Warming up
Het was bijna zover om 18.30 uur
begonnen de meiden met de warming up. Wat waren ze zenuwachtig en de ouders ook. Na de meiden

goed toegesproken te hebben en
gezegd te hebben, dat als de wedstrijd begint, de zenuwen en spanningen los te laten en gewoon lekker te voetballen en te genieten dan
zou alles goed komen. En dat kwam
het.
Onder ideale weersomstandigheden en heel veel publiek lang de
lijn, ongeveer 150 à 200 man, begint de wedstrijd om 19.00 uur. In
het begin was het aftasten van beide teams maar na een tijdje begonnen de CSW meiden het initiatief te
nemen. De 1e helft vorderde maar
echte kansen bleven uit behalve
een keer toen 3 meiden van CSW
in goede positie stonden maar niemand op doel schoot. Het was rust
en de stand was nog 0-0. Nog een
helft alles proberen te geven.

Stemmen nodig bij
Zanggroep Muscia
Regio – Zanggroep Musica bestaat alweer bijna vijf jaar. Wekelijks repeteren en bijna elke
maand een optreden. Er worden
meezingers gevraagd. Musica
startte in 2012 in de oefenruimte
van Het Hoge Heem in Uithoorn.
De leden van de zanggroep komen uit de hele regio. In het
noorden uit Aalsmeer, Uithoorn
en Amstelveen, maar meer naar
het zuiden uit diverse kernen in
Nieuwoop. Toch kunnen er altijd
stemmen bij. Met name sopranen zouden de zanggroep goed
kunnen versterken. Het is een
niet-kerkelijk koor, de jongste is
net 50 de oudste net 80. Musica

is wel een groep met een eigen
stijl. De leden hullen zich bij optredens in dirndl (dames) en gilets met edelweiss (heren). Toch
is het niet alleen de Weense operette muziek, die men ten gehore brengt. Juist ook andere, Nederlandstalige meezingers worden met veel plezier gezongen.
Wie wil meezingen bij Musica is
welkom tijdens een oefenavond
op woensdagavond in Het Hoge
Heem te Uithoorn. Vooraf graag
aanmelden, omdat soms een oefenavond vervalt. Meer informatie
aanvragen kan via Dicky en Kees
Oskam, tel 06 29283733 of per email: c.oskam33@kpnmail.nl

Nieuwe Opel Insignia 2e
Pinksterdag bij Van Kouwen
Regio - Van Kouwen, de Opeldealer in Aalsmeer en Amsterdam is 2e
Pinksterdag open! Die dag staat de
showroom in het teken van de nieuwe Opel Insignia. Dit nieuwe vlaggenschip van Opel staat sinds enige dagen in de showrooms van Van
Kouwen. De huidige Insignia rijders
hebben duidelijk op de komst van
het nieuwe model gewacht want de
belangstelling is groot. De sedan uitvoering, door Opel de Grand Sport
genoemd is ruimer, lichter, slimmer
en dynamischer dan ooit. Pieter van
Beek, hoofd verkoop bij Van Kouwen Aalsmeer: “ Deze nieuwe Insignia is een echte eyecatcher. Dit segment auto wordt met name zakelijk
gereden en met z’n sportieve lijnen
en innovatieve technologie valt deze auto duidelijk op. Om ook de zakelijke rijders de kans te geven deze
auto uitgebreid en op een rustig mo-

ment in onze showroom te bekijken,
zijn we speciaal hiervoor dit jaar op
2e Pinksterdag open van 11.00 tot
16.00 uur. Naast de nieuwe Insigna
hebben we ook een leuke voorraad
nieuwe Opel Karls, Corsa’s, Astra’s
en Mokka’s die we met forse kortingen ‘opruimen’. Dus voor elk wat
wils tijdens deze 2e Pinksterdag.” De
nieuwe Opel Insignia Grand Sport is
één van de zeven nieuwe modellen
die Opel dit jaar introduceert. Op 31
mei kan al even een kleine impressie worden gekregen van de opvolger van de Opel Meriva: de nieuwe
Opel Crossland X die dan voor 1 dag
in de showrooms staat. De werkelijke komst is in juli gepland. Daarna is het wachten op de AmperaE en de Grandland X. Van Kouwen
is 2e Pinksterdag open van 11.00
tot 16.00 uur in de vestigingen in
Aalsmeer en Amsterdam Zuidoost.

Tweede helft
De 2e helft was begonnen en na
10 minuten was er een schitterende aanval over links. Demy rende
door het strafschopgebied en werd
gevloerd door de tegenstander. Een
terechte penalty! Eva nam de penalty en schoot hem heel keurig bin-

Blij
De scheidsrechter floot voor het
einde en de CSW meiden waren
door het dolle heen en de terechte
kampioen geworden. Wat een feest!
De ouders hadden ook van alles geregeld voor als de meiden kampioen zouden worden. Bloemen, een
schaal en een afterparty bij Kim
thuis. Ook kregen de CSW meiden bloemen van de speelsters van
Aalsmeer, wat een prachtig en mooi
gebaar. Aalsmeer bedankt! Daarna werden de kampioenen met een
oude vrachtauto van Aalsmeer naar
Mijdrecht gereden. Meiden om niemand tekort te doen, hebben jullie
een topprestatie geleverd, met zijn
allen, dit seizoen.

Hondenuitlaatservice en
trimsalon Outlet! breidt uit
Regio – Sinds december 2016 is
hondenuitlaatservice Outlet! verhuisd van Aalsmeer naar Amstelveen. Na 24 jaar was Outlet! danig uit haar jasje gegroeid, en was
het de hoogste tijd om te verkassen. Vanuit de nieuwe locatie aan
de Bovenkerkerweg 117 worden
de honden opgehaald, om uitgelaten te worden in het Amsterdamse bos. Gezien de bedrijfsomvang
van Outlet! komt er het nodige logistiek bij kijken. Maar daar hebben de honden minimaal last van.
Moet er tussen de wandelingen
door een en ander onderling afgestemd worden, dan kunnen de honden ondertussen heerlijk met elkaar
spelen. Dat kan in een grote open
buitenruimte, of in een semi-open
ruimte in een paddock, waar vroeger de paarden liepen. Maar ook
in een ruim bemeten binnenruimte met verwarming kan even heerlijk gespeeld worden. In deze ruimte
is ook de trimsalon van Outlet! gevestigd, waar men op afspraak terecht kan. In verband met de toenemende vraag naar honden trimmen,
kunnen er nu 2 honden tegelijk getrimd worden. Op dit moment heeft
Outlet! een groeiend aantal medewerkers in dienst, die met gebruik
van 10 geclimatiseerde bussen alle
honden ophalen in het werkgebied.
Dit gebied strekt zich hoofdzakelijk
uit over Amsterdam en Amstelveen.
Met veel plezier buigen de medewerkers zich elke dag over de lo-

gistieke puzzel, die uiteindelijk altijd
weer netjes in elkaar valt. Het werken bij Outlet is dus tamelijk divers.
Naast het wandelen met de hondjes
in het bos, ben je ook hun chauffeur. Je haalt ze immers thuis op, en
brengt ze ook weer moe maar voldaan veilig thuis. Je moet je dus ook
prettig voelen op de weg, en je niet
druk maken mocht je eens de weg
even moeten blokkeren bij het ophalen of terugbrengen. Zeker in het
drukke Amsterdam kan dat soms
het geval zijn, daar Outlet! ook het
centrum inclusief de grachtengordel bedient. Nu de verhuizing afgerond is, vindt Outlet! het leuk een
aantal nieuwe collega's te verwelkomen. Een voorliefde voor honden staat uiteraard voorop. En een
hondenuitlater is weerbestendig; je
loopt immers onder álle omstandigheden buiten! Maar daarnaast is
de ideale collega flexibel, energiek,
maar zeker ook betrouwbaar en sociaal vaardig! Je komt immers ook
bij mensen thuis, die je hun geliefde
viervoeter toevertrouwen. Zoek je
dan ook een gevarieerde baan voor
minimaal 24 uur per week, verdeeld
over maandag t/m zondag, stuur
dan je cv + motivatie naar info@
hondenuitlaatserviceoutle. En gezien de hondentrimactiviteiten die
ook verzorgd worden, houdt Outlet! zich ook aanbevolen voor een
enthousiaste hondentrimmer. Outlet! ziet je cv met belangstelling tegemoet!

VAKANTIE IS
WIELEWAAL

VAKANTIE IS...
...HAAR
VAKANTIE
KLEUR GEVEN

Stichting Wielewaal
zoekt vrijwilligers om
kinderen, jongeren
en volwassenen
met een beperking
een onvergetelijke
vakantietijd te
bezorgen.
Maak jij het mogelijk?
www.wielewaal.nl/
vrijwilligers

GRATIS ADVERTENTIE

S.C. Johnson verwent bewoners Careyn Maria-Oord
Vinkeveen
Familiebedrijf
S.C.Johnson uit Mijdrecht heeft de
bewoners van Careyn Maria-Oord
in Vinkeveen onlangs een prachtige
dag bezorgd. Ruim dertig medewerkers van deze producent van onderhoudsmiddelen staken hun handen
uit de mouwen met de verzorging
van plantenbakken, gingen met bewoners mee naar het Italië Evenement op kasteel De Haar bij Utrecht
en maakten een begin met de aanleg van een nieuwe binnentuin van
Maria-Oord. Verder trakteerden ze
de bewoners op een lekkere snack.
SC Johnson staat in Mijdrecht bekend als een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus neemt en verenigingen, stichtingen en goede doelen in de gemeente De Ronde Venen financieel
ondersteunt.

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

Het weer
Voortaan maandelijks in deze krant een weerrubriek met een terugblik
op interessante weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen,
een vooruitblik op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp
aangaande het weer. Reacties zijn welkom
Paul Dekkers

Tropisch warm in
meimaand

Over de meimaand hebben we dit
jaar weinig te klagen gehad. Soms namen de druksystemen een positie in,
waarbij warme continentale lucht met
zuiden winden onze kant kon opkomen. Zo af en toe viel er wel een bui,
zoals op 13 mei in Mijdrecht met de
hoogste etmaalsom van 10 mm voor
de maand, maar toch bleef de bloeimaand aan de droge kant. In Mijdrecht
viel 33 mm, waardoor het neerslagtekort voor de lente opliep tot bijna 30
mm. Op 16 mei zagen we de temperatuur in De Ronde Venen oplopen
tot een zomerse waarde van 27,5 graden. De volgende dag deed het kwik
er nog een schepje bovenop en werd
het zelfs tropisch warm met 30,4 graden. De vraag die nogal eens gesteld
wordt is: “ Komen de eerste tropische
dagen vaker in mei voor?” Het antwoord is “Ja”. Kijken we naar de meetreeks van Mijdrecht, die in 1983 begon en waar dus nu al 35 jaar elke dag
het weer wordt gemeten, dan zien
we dat de eerste tropische dag van
het warme seizoen zeven keer in mei
voorkwam. De grootste kans blijkt in
juni te zijn (vijftien keer), gevolgd door
juli (tien keer). Al heel vroeg hadden
we zo’n hete dag te pakken op 27 april
2011 en record vroeg gebeurde dat op
15 april 2007. In 1988 kwamen in het
geheel geen tropische dagen voor.
We hadden een zonovergoten Hemelvaartsweekend, waarbij de temperatuur in Mijdrecht opliep tot 23,8 graden op donderdag, 28,6 graden op
vrijdag , 32,4 graden(!) op zaterdag,
(voor velen was dat te warm) en op
zondag jl. werd het 25,5 graden. De zomer heeft zijn intrede al gemaakt.

Onweer

Veel neerslag komt in de zomermaanden tijdens onweersbuien naar beneden. Gemiddeld telt Noordwest
Utrecht tien onweersdagen in de zomer. Het onweer heeft doorgaans
te maken met de hoge temperaturen in deze tijd van het jaar. Gemiddeld stijgt de temperatuur in de zomer in onze regio op 50 dagen boven de twintig graden, dat zijn zogeheten warme dagen, op 15 dagen boven de 25 graden, zogeheten zomerse
dagen en drie dagen boven 30 graden,
die als tropisch warm worden aangemerkt. In ons land kunnen we onderscheid maken tussen drie soorten onweer, te weten 1) Warmte-onweer. Tijdens warm weer ziet men soms in
de loop van de dag richting binnenland kijkend enorme wolkengevaarten, de zogeheten cumulus congesti, die voortdurend van vorm veranderen en aangroeien. Aan de bovenkant hebben zij een bloemkoolvormig uiterlijk. In de namiddag kunnen
zij het buienstadium bereiken en worden dan cumulonimbi genoemd. Zij
drijven langzaam voort met de algemene luchtstroming en zullen niets
aan het algemene weerbeeld veranderen. In de avond of nacht lossen de
buien op , waarna de volgende dag dit
patroon zich weer kan herhalen. Uit
zo’n bui kan in korte tijd een behoorlijke hoeveelheid regen vallen, zeker
als er weinig vaart in de atmosfeer zit.
2) Front onweer. Wanneer onweer samenhangt met de scheidslijn tussen
warme en koele lucht, ontstaat front

onweer. Hieraan vooraf gaat vaak tropisch weer. Heel berucht zijn bij ons de
onweerscomplexen die in zo’n situatie
boven Frankrijk ontstaan en bij ons
vrijwel altijd luidruchtig een einde maken aan het zomerweer. Dit soort buien kan heel zwaar zijn en met hagel en
windstoten gepaard gaan. Het is niet
uitgesloten dat alvorens het koufront
passeert, hieraan vooraf nog een buienlijn overtrekt, met pre frontaal onweer. Na het passeren van het markante front vindt er een flinke temperatuurdaling plaats. Het derde soort onweer doet zich voor bij een fris, onstabiel weertype met een koude bovenlucht, ook wel koudeput genoemd.
De wind is noordwest en het onweer
is kortdurend maar heftig. Het betreft
een of meerdere buien met slechts
enkele donderslagen. Deze gaan gepaard met een tijdelijke temperatuurdaling, windstoten en neerslag. Het
onweer verplaatst zich met grote snelheid. Zeer onstabiele zomermaanden
leveren heel wat onweersdagen op,
zoals in 2007 met in het midden van
het land op 25 dagen onweer, maar de
zomer van 1957 is recordhouder met
32 onweersdagen. Wat gebeurt er bij
donder en bliksem? Aan de bovenzijde van een cumulonimbus (onweerswolk) hoopt zich een positieve elektrische lading op, aan de onderkant is
die negatief. Er ontstaan dan geweldige spanningen die de bliksem veroorzaken. Dit proces speelt zich soms
af binnen de wolk, maar ook wel tussen wolk en aarde. De bliksem plant
zich voort langs dunne, door inleidende ontladingen gevormde kanalen, die veelal vertakt zijn, vandaar de
grillige vorm van vele bliksemschichten. Tijdens mijn reizen naar het Caribische gebied kon je het herhaaldelijk
boven zee in de toppen van buien zien
flitsen, waarbij soms een zwak gerommel te horen was. Dit was een fascinerend verschijnsel, waar je uren naar
kon kijken. Men noemt dit weerlicht.
De bliksemstralen hebben een lengte
van 8 tot 16 km en de temperatuur ligt
in de buurt van de 30.000 graden. De
doorsnee van de bliksem bedraagt enkele tientallen centimeters. Bij de bliksem zet de sterk verhitte lucht snel
uit en dat veroorzaakt de onweersklap. Als de bui dicht genaderd is zit
er tussen de bliksem en donder nauwelijks tussenruimte. Op afstand is die
er wel. Geluidsgolven leggen ruim 300
meter per seconde af. Uit het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en
het horen van de donder kan men dus
de afstand tot de bui schatten. Wanneer er tussen de bliksem en de donder tien seconden verlopen, heeft de
ontlading op een afstand van ongeveer 3 kilometer plaatsgevonden. Het
rommelende geluid wordt veroorzaakt doordat niet alle delen van de
straal even ver weg zijn. Een goede
onweersverklikker is altocumulus castellatus en floccus. Het zijn grove schapenwolkjes in de vorm van torentjes
en vlokken. Als deze ‘s ochtends vroeg
bij warm , vochtig weer zichtbaar zijn
om na enkele uren weer te verdwijnen, bestaat er in de loop van de dag
een gerede kans op onweer. Maar onweer is ook te verwachten “wanneer
schapen op de weide zich ongewoon
vrolijk betonen en gulziger dan anders
grazen”. Een citaat uit het boekje De
Onfeilbare Weervoorspeller.
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Zonnige sportdag
Vlinderbos groot succes
Wilnis - Afgelopen woensdag 24
mei vond de jaarlijkse sportdag
van Jenaplanbasisschool Vlinderbos plaats op het terrein van CSW.
Het was heerlijk weer. Na een warming-up van Isabella van Dansstudio Sietske kon iedereen met zijn
team aan de spellen beginnen.
Het was leuk om te zien hoe iedereen genoot van alle verschillende onderdelen. Er waren meerdere
workshops waaronder dansen, hiphop, hardlopen door een trainer van
Atletiek Vereniging De Veenlopers
en honkbal door een aantal vrijwil-

ligers van Honk- en Softbal vereniging Thamen. Na een verfrissende pauze met een welverdiend ijsje
was het tijd voor de traditionele estafette. De teams bestaan uit kinderen van groep 1 t/m 8 en met elkaar
gaan ze de strijd aan om het gouden
stokje te winnen.
Een foto van het winnende team is
een heel jaar te bewonderen op de
ereplaats in de hal.
Zo’n mooie sportdag is alleen mogelijk met de hulp van heel veel ouders en vrijwilligers: ontzettend bedankt!

De Vinken B1 kampioen

Hertha O10-1 derde in de
Hoofdklasse
Vinkeveen - Zaterdag 27 mei
speelde het team van Hertha O10
de laatste thuiswedstrijd van het
seizoen tegen RAP uit Amsterdam.
Na 2 verloren wedstrijden tegen de
nummers 1 en 2 uit de competitie
ging het vandaag om de 3e plek.
Bij winst zou Hertha deze namelijk
overnemen van RAP.
In een knotsgekke wedstrijd was
het uiteindelijk Hertha die met 5-4
de wedstrijd winnend wist af te
sluiten en daarmee 3e werd in de
hoofdklasse.
Exact om half 12 gaat de wedstrijd
van start en gelijk laat Daan zien
dat hij mee doet. Met een slimme
steek pass op Raslen creëert Hertha zijn eerste kans. Helaas gaat deze bal net naast de goal. Vanuit een
corner is het bijna Quin die met het
hoofd de bal raakt. Ook Kick krijgt
een kans vanuit een corner. Maar
ook RAP krijgt zo haar kansen. Via
een snelle combinatie staan ze ineens alleen voor de keeper. Mike
redt met zijn grote teen waarna
Daan de bal snel oppikt en Kick de
diepte in ziet gaan. Vanuit de sprint
komt Kick voor de keeper, maar de
verdediger van RAP hindert genoeg
om een doelpunt te voorkomen. In
de 9e minuut is het dan toch RAP
die de score opent. Een snoeihard
schot kan Mike nog keren, echter
als de bal terug stuitert scoort RAP
via een omhaal. Direct na de drinkpauze( wegens de warmte) is RAP
die denkt toe te slaan. Het schot
belandt op de paal maar vanuit de
counter is het Kick die de keeper
uitspeelt en de bal zachtjes binnen
tikt. Het staat 2-1 voor Hertha. Bij
een aanval over rechts speelt Bram
de bal naar Mats die onderuit wordt
gehaald. Daan neemt met zijn linker
de bal op de wreef maar gaat deze net over. Vlak voor rust gebeurt
er nog van alles. Eerst is het Raslen die over rechts voorzet op Daan.

Zijn schot wordt op de lijn tegengehouden met de hand door een
speler van RAP en dus krijgt Hertha een penalty. Daan mist deze kans
niet en maakt e 3-1. Met gedachte nog bij deze goal is het RAP die
de 2-3 achter Mike weet te krijgen.
Aansluitend volgen nog 2 vrije trappen voor RAP. Het is Raslen die deze met de rug weet te blokken en
dan is het rust. Na de rust gaat RAP
er vol in en binnen 7 minuten is de
voorsprong van Hertha omgezet in
een achterstand. Het staat 3-4 voor
RAP. Hierna is het Mike die Hertha in de race houdt. Meerdere ballen weet hij op miraculeuze wijze
uit zijn goal te houden en zo blijft
de wedstrijd enorm spannend. Ook
de aanwezige supporters genieten
enorm van de wedstrijd en moedigen Hertha aan. De extra drinkpauze biedt de mogelijkheid om de jongens nog even op scherp te zetten.
RAP krijgt nog diverse kansen. Julian blokt een speler van RAP met
zijn befaamde sliding. Met nog 5 minuten te spelen is het dan eindelijk
raak. Raslen speelt de bal op Daan
die alleen vrijkomt voor de keeper
van RAP. Daan bedenkt zich niet en
schiet vol overtuiging zijn 2e van de
dag binnen. Het lijkt er dan op dat
het een gelijk spel wordt. Een stand
waar Hertha niks aan heeft. En dan
is het in de laatste seconde toch
raak. Kick krijgt de bal over rechts
aangespeeld en rent naar de achterlijn. Raslen sprint in het midden
mee en krijgt de bal aangespeeld.
Raslen kijkt goed naar de hoek en
scoort de winnende goal. Het is 5-4
en de spelers en het aanwezige publiek gaat uit hun dak.
Door deze overwinning pakt Hertha een prachtige 3e plek in hun eerste seizoen dat ze in de Hoofdklasse spellen. Een prestatie van formaat waar de mannen enorm trots
op mogen zijn.

De kampioensploeg van VLTV meisjes zondag t/m 14: v.l.n.t. Lisa Bracco Gartner, Nina Langendorff, Benthe Post en Fleur de Jong

Meisjes t/m 14 overtuigend
tenniskampioen
Vinkeveen - In een zonovergoten
Noordwijk won het eerste meisjesteam van VLTV t/m 14 jaar afgelopen zondag de laatste wedstrijd van
de voorjaarscompetitie tegen De
Gevers met 0-6. En daarmee werden Nina Langendorff, Lisa Bracco Gartner, Benthe Post en Fleur de
Jong voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen van de voorjaarscompetitie.
De powerhits van Nina, het doorzettingsvermogen van Lisa, de onverstoorbaarheid van Benthe en het
enthousiasme van Fleur bleken de
succesvolle ingrediënten van het
kampioensteam.
Maar het ging niet vanzelf! De competitie was tot aan de laatste speeldag spannend. De meisjes uit Vinkeveen hadden weliswaar alles in
eigen hand: ze moesten gewoon
hun eigen wedstrijd met grote cijfers winnen, dan zou de titel zeker
zijn. Maar ga er maar aan staan… in

het tot nu toe warmste weekend van
het jaar – de thermometer tikte de
30 graden aan – moest dat nog wel
eventjes gebeuren.
Maar de dames trotseerden zowel hun zenuwen als de warmte en wonnen de vier singles en de
twee dubbels overtuigend met in totaal maar 9 games tegen. Het bleek
meer dan voldoende voor de titel,
want naaste concurrent LTC Vleuten
de Meern verspeelde op de slotdag
twee kostbare punten.
Vorig voorjaarsseizoen speelden Nina, Lisa, Benthe en Fleur voor het
eerst samen in één team en werden ze meteen kampioen in de derde klasse. Vanaf dit voorjaar trainen
de meiden ook gezamenlijk bij tennisschool My Tennis. Misschien lag
daar wel de sleutel van het succes,
want ook in de tweede klasse veroverden ze dus de titel. Het kampioenschap werd aan de duinrand gevierd met een feestelijke lunch.

dere doelpunt werd door de spelers
van De Vinken gescoord. Victum
werd er een beetje moedeloos van
en het warme weer hielp natuurlijk niet mee. De spelers van de Vinken leken wel vleugels te hebben.
Ze wisten elkaar goed te vinden en
hadden met regelmaat mooie acties. Ze leken ook minder last van
de warmte te hebben dan de tegenstanders. Alle spelers scoorden 1 of
meer doelpunten wat een eindresultaat met klinkende cijfers opleverde:
20-3. Coach Mark de Rooij was heel
tevreden over zijn team dat de voorjaarscompetitie met een doelsaldo
van maar liefst + 66 afsloot over 6
wedstrijden. Na afloop van de wedstrijd waren er bloemen, medailles,
taart en limonade voor de kampioenen.

werk) kon Robin een afstandsschot
scoren, 0-3. Niet veel later mocht
Robin een onehander afronden, 0-4.
Een goed begin van de wedstrijd,
Tempo bleef druk zetten en werd
hartstochtelijk aangemoedigd door
het eigen publiek. Tempo moest
echt winnen maar dat laten we uiteraard niet toe. Tempo kwam terug
tot 2-4 maar de beste kansen waren
voor De Vinken. Ruststand 3-5.
Met twee zuivere afstandsschoten bezorgde Mark Vinkeveen een
mooie 3-7 voorsprong, maar echt
makkelijk ging het niet. Een strafworp werd gescoord door Tom: 3-8.
Tempo hield er van om steeds de bal
weg te gooien en niet aan De Vinken te geven, tsja niet handig als je
moet winnen en achter staat.....
Na een prima aanval, waarbij iedereen zijn taken goed invulde, kreeg
Max de eer om te scoren: 5-9.
Een mooie aanval op kwaliteit,
waarbij opnieuw iedereen in beweging was en Lisette haar doorloopbal raak knalde. Eindstand 7-10. De
scheids floot af en de Vinken B1 is
de terechte kampioen.

IVN bomenwandeling
Regio - Eik of linde, wilg of iep?
Vraagt u zich ook wel eens af welke soort het is, als u een fraaie boom
of bomenrij ziet? In de dorpskernen van De Ronde Venen staan vele duizenden bomen, maar het aantal soorten is uiteraard veel kleiner.
Wie het interessant vindt om meer
te weten over bomen en boomsoorten is op zondag 11 juni welkom in Mijdrecht. Dan vindt van
10.30-12.30 uur een bomenwandeling plaats door de dorpskern van
Mijdrecht onder leiding van een IVN
natuurgids. Verzamelen op de grote
parkeerplaats náást de fa. van Walraven/ hoek Industrieweg - om even
voor 10.30 uur. Wilt u daarnaast ook
op eigen gelegenheid rondwandelen door de Ronde Veense kernen en daarbij bomen leren herkennen, schaf dan het IVN Bomenboekje aan, dat beschrijvingen van
32 boomsoorten bevat, met allerlei
kenmerken, gebruik door de mens,
volksverhalen en nog veel meer.

In het boekje vindt U wandelingen
door een aantal dorpskernen van
De Ronde Venen. Het boekje is voor
7,50 euro verkrijgbaar bij de gids.
(graag gepast geld meenemen). De
bomenwandeling zelf is gratis, aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Marianne van den Bosch - tel.
0297-257287.

Nieuwe kleding wedstrijdleiding
Koop Lenstra TVM Open
Mijdrecht - De nieuwe hoofdsponsor Koop Lenstra Makelaars heeft
de wedstrijdleiding van het Koop
Lenstra TVM Open voorzien van
een nieuwe outfit. De sportieve kleding waarin de crew het open tennis
toernooi in goede banen zal leiden,
is geheel in de huisstijl van Koop
Lenstra Makelaars. Maurice Sterk,
mede eigenaar van het makelaarskantoor: “Herkenbaarheid van de
crew is belangrijk, toernooideelnemers vinden het prettig om te weten

Hertha MO15-2 sluit seizoen
af met kampioenschap
Vinkeveen - De meiden van Hertha MO15-2 hebben dit seizoen de
leiders en supporters verrast door
in de wintercompetitie kampioen te
worden in de tweede klasse. Daarna
kregen zij de kans om in de eerste
klasse zichzelf opnieuw te bewijzen.
Dit gaf voor de meiden weer nieuwe
sportieve uitdagingen. En ook in de
eerste klasse bleven ze stand houden. In de eerste klasse ging Hertha voor veel wedstrijden naar Almere, Amsterdam, Laren, Hilversum etc. Met alle wegwerkzaamheden in die regio vroeg dit wel iets
van de navigatie kwaliteiten en het
doorzettingsvermogen van de trouwe supportersschare van de dames.
Maar ook tijdens deze verre uitwedstrijden blijft de steun van ouders,
grootouders, familie en vrienden elke week weer hartverwarmend. Onder leiding van de uitgebreide technische staf; Dennis van der Hulst,
Philip de Jong (trainers), Stefan van

De Vinken E1 kampioen!
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde de E1 van KV de Vinken
haar laatste wedstrijd van dit seizoen. Vorige week waren ze al kampioen geworden in de poule nadat
ze de 5e wedstrijd op rij wederom
ruim gewonnen hadden. Dit was
echter een uitwedstrijd tegen ESDO
in Kockengen dus het kampioensfeestje werd bewaard voor de laatste wedstrijd die thuis op het Vinkennest gespeeld zou worden. En
met winst op de tegenpartij, Victum/War Child uit Houten zou dat
feestje natuurlijk extra glans krijgen.
Het team trad aan met Valentina van
Eenennaam, Lotte Kortz, Sam Hurkmans, Jeroen de Rooij, Sem Berkelaar en Elske van Kreuningen. Ondanks het warme weer had het
team er zin in. Het ene na het an-

Vinkeveen - De laatste speelronde staat op het programma. Het is
bloedheet, met temperaturen van
om en nabij de 28 graden. Vorige
week vergat De Vinken B1 om te
winnen en al eerder kampioen te
worden. In Vinkeveen mochten de
vertrekkende B1-spelers genieten
van een overheerlijk ijsje, gesponsord door de Vinken Vikings. Aanval: Rosa, Annabel, Max en Mark.
Verdediging: Jiska, Lisette, Tom en
Robin. Reserve is Iris. In de voorbespreking werd aangehaald dat het
heet is, dus niet als vak druk te gaan
zetten bij het uitverdedigen. Deze
fout zou Tempo wel gaan maken.
De Vinken begon geconcentreerd
en kwam al vrij snel op een 0-1
voorsprong door een benutte strafworp van Max. Tempo B2 gaf heel
veel druk op de bal en af en toe leverde dat wel balverlies op aan Vinkenkant. Na een aantal minuten
kwam De Vinken op 0-2 door een
afstandsschot van Mark. Gedurende
de eerste helft kon Tempo de druk
niet meer geven en werden wij effectiever. Na goed samenspel (vak-

wie de aanspreekpunten zijn.” Vervolgt met een knipoog: “Met deze
fris ogende outfit kunnen daar geen
misverstanden over ontstaan.” Koop
Lenstra TVM Open is een sportief
aantrekkelijk, maar ook een gezellig
toernooi met deelnemers uit de gehele regio. Heb jij al ingeschreven?
Zo niet, doe dat dan snel en geniet
van een mooie week met leuk tennis! Inschrijven kan tot 5 juni 2017
via de site van TV Mijdrecht: www.
tvm-mijdrecht.nl.

den Berg, Raymond Voorbij (leiders)
en vaste “linesman” Robin Post
hebben de meiden ook deze zomercompetitie weer als kampioenen afgesloten.
Toernooien
Dit moest gevierd worden met twee
fantastische meiden voetbal toernooien in de regio: het Jasmin Peters toernooi bij Hertha en het Meiden voetbal toernooi van FC Abcoude. Ook deze toernooien hebben ze
beide ook als kampioen aan de lijst
kunnen toevoegen!!
Het Hertha MO15-2 team bestaat
uit: Demi van den Berg, Maud Eerdhuyzen, Zoey Hamelink, Quinn Hartsink, Rhowy van der Hulst, Liv van
der Hulst, Rosa Jansen, Fleur de
Jong, Fleur van Maanen, Cindy van
Maanen, Nathalie Passet, Benthe
Post, Nuray Salman, Roos Stroet,
Beau Verbruggen en Elaine Voorbij.
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Einde seizoen is begin
zomerbridge De Legmeer
Regio - Na de laatste competitieavond parenbridge liggen de startposities voor het nieuwe seizoen
vast. In de C-lijn op pole position Elisabeth van den Berg & Ineke
Hilliard, waarna Marjan & Jan Wille, Anneke & Bram van der Zeeuw
en Atie de Jong & Ria Verkerk ze
naar de B-lijn vergezellen. Deze
avond deelden Mieneke Jongsma
& Anneke Wijmans en Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar plek één met
57,92% en ook drie en vier eindigden gelijk voor Atie de Jong & Ria
Verkerk en Elly Belderink & To van
der Meer met 55% precies. Dit was
voor Atie en Ria net en voor Elly en
To net niet genoeg voor promotie!
Lidy Krug & Debora van Zantwijk
sloten het seizoen met een vijfde
plaats af. In de B-lijn is het uitgebreid vlaggen voor Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders, Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen, Sonja & Hans Selman en Tonny & Otto Steegstra,
die het dus in de A-lijn mogen zien
waar te maken. Sonja en Hans, Cobie en Trudie en Tonny en Otto bevestigden hun stapje hoger door nu
met respectievelijk 64, 58, 61, 46 en

53, 13 procenten eerste, tweede en
derde te worden.
Marianne & Huub Kamp eindigden
op vier met 51,04% en Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij sloten als vijfde met exact 50% af. In de A-lijn
glorieerden Joop van Delft & Frans
Kaandorp zowel als besten van deze ronde met een gemiddelde van
53,40% en deze avond met 57,92%,
gefeliciteerd. Ben ten Brink & Jan
Bronkhorst kwamen weer eens op
niveau als tweede met 57,08% en
ook Renske & Kees Visser konden
terugzien op een geslaagde avond
als derde met 56,67%. Gerda Schavemaker & Jaap Kenter werden
vierde met 53,75% en de top van de
club werd afgesloten door Johan Le
Febre & Wim Slijkoord met 51,67%.
Volgende keer volgt de slotavond
van het seizoen, waarna op 7 juni het zomerbridge losbarst. Daar
doet u natuurlijk volop aan mee
op de zelfde avond: woensdag, locatie: Dans & Partycentrum Colijn
en aanvangstijd 19.45 uur. Inschrijven per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl, of om 19.15 uur in de
zaal. De kosten bedragen 6,- euro
per paar.

Greetje & Ria
periodekampioen BVU

Gewelding seizoen voor
Dansschool Nicole
Regio - Zondag 28 mei vond de
laatste wedstrijd van het dansseizoen plaats in het mooie Philharmonie theater in Haarlem. Het Dance
Event is een jaarlijkse danswedstrijd
waarbij allerlei verschillende soorten dans door diverse teams wordt
gepresenteerd en waar een vakkundige jury hun oordeel geeft wat betreft originaliteit, enthousiasme en
vaardigheid.
De wedstrijdgroepen van Dansschool Nicole wisten dus niet precies wat hen te wachten stond toen
zij op die mooie zondagochtend
richting Haarlem vertrokken.
JuudsFunkyLittleDanceCrew mocht
in categorie 1 reeds als tweede aantreden, door wat technische mankementjes werkten bij hen de toneelboxen nog niet dus de muziek
was wat slecht te horen op het toneel, maar daar lieten zij zich niet
door in de war brengen. Zij brachten hun TTYLXOX mix vol overgave
en plezier, alle opstellingen werden
fantastisch neergezet en dit optreden heeft de jury gewaardeerd met
een beker voor de 2e plaats.
Categorie 2
JuudsFunkyDanceCrew mocht in
categorie 2 hun dans laten zien,
voor het eerst dit jaar in een eigen
categorie en niet als concurrenten
van onze eigen dansschool. Na een
jaar hard werken was het voor hen
nu ook weleens tijd voor een podiumplaats, want bij de andere wedstrijden vielen ze daar elke keer net

naast ondanks hun goede performances. Vol goede moed en wat
gezonde spanning betraden zij het
podium en eenmaal gestart viel alle spanning van hen af, ze straalden zoals nooit te voren, alle lijnen
en plekken zetten zij goed neer, wat
een super laatste optreden van hun
nummer Imagine. Alles klopte dit
keer precies en de jury vond dit ook,
met een welverdiende beker voor de
3e plaats gingen zij naar huis.
Categorie 3
JuudsDanceCrew zat in categorie 3 in de middag, waar inmiddels
de temperaturen buiten hoog opliepen, was het in de zaal goed uit te
houden met voldoende airco. In een
groot wedstrijdveld van 14 teams
moesten deze meiden zien op te
vallen met hun Lion King remix. Pas
als 10e waren zij aan de beurt, maar
door het lange wachten bouwden ze
zo wel de spanning en energie op
die ze nodig hadden.
Na behoorlijk wat moderne langzamere nummers mochten zij hun
knalmix ten tonele brengen en wat
hadden ze daar zin in!
Het enthousiasme en de vrolijkheid
spatten er vanaf, de choreo kwam
helemaal tot zijn recht op dat mooie
grote toneel, iedereen op de juiste plekken, sprongen goed hoog,
draaien mooi rond en ook deze
groep werd door de jury beloond
met een beker en wel voor de 2e
plaats.

Hertha culinair
Vinkeveen - Op 17 juni is het zover, dan organiseert Hertha het 2de
VinkCuisine, een culinair gebeuren
op de sportvelden van de Molmhoek. Vorig jaar, vanwege de officiele opening van de nieuwe accommodatie wilde Hertha eens goed
uitpakken voor al hun leden, sponsoren, maar vooral voor die mensen
die Hertha tijdens de bouw zo geweldig gesteund hadden. Nu eens
niet een gezellig etentje, maar in samenspraak met enkele horeca ondernemers uit Vinkeveen werd besloten iets culinairs op te zetten.
Omdat dat een geweldig succes
bleek, niet alleen de eigen leden
en de genodigden kwamen, maar
ook veel bezoekers die eigenlijk totaal geen binding met Hertha hadden kwamen op het spektakel af en
al gauw kwam de vraag, volgend
jaar weer?. Niet alleen de bezoekers hadden het naar hun zin gehad, maar ook de deelnemers waren content en hoewel de kosten
vorig jaar geheel voor Hertha waren

bleek nu dat praktisch elke deelnemer, ondank de bijdrage die men
nu moest betalen, weer mee wilde doen. Enkelen moesten afhaken
vanwege tijdgebrek, maar de organisatie slaagde erin voor de afvallers
nieuwe deelnemers te vinden. Uiteraard zal er een muzikale omlijsting
zijn en het Vinkeveens Chantykoor
zal 2 optredens verzorgen. Net zoals vorig jaar wordt er weer betaald
met Pingels en de waarde van de
pingels is 2.00 euro en voor 1, 2, 3
of 4 pingels koopt met de heerlijkste gerechten en uiteraard de lekkerste drankjes.
Het publiek betaald echter voor de
pingels 2.25 euro en het verschil,
dus 0.25 eurocent, gaat naar één of
meerdere goed doelen in De Ronde
Venen en Hertha hoopt dan ook dat
na afloop een groot bedrag over gemaakt kan worden aan één of meerde charitatieve instellingen in De
Ronde Venen.
Dus zaterdag 17 juni vanaf 16.00 uur
bent u van harte welkom bij Hertha.

Regio - Maandag 22 mei werd de
zesde parencompetie bij de BVU
afgesloten. De hoogste score van
de dag was voor Tonny Godefroy
& Harry Rubens: 65,42%. Daarmee
wonnen ze tevens de B-lijn (59,52%
over vijf zittingen).
Greet Rahn & Henk van der Schinkel
werden vandaag tweede (63,33%)
en Anja Baars & Monique Verberkmoes derde (57,92%). Op een gedeelde tweede plaats vinden we Co
Beunder & Henk van der Schinkel
en Greet & Rolf Rahn (58,32%). Hen
vinden we na de zomer vermoedelijk in de A-lijn. Daar zegevierden
vandaag Marjan & Ben met 62,28%.
Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg werden tweede
(59,21%) en dat was ruimschoots
voldoende voor de eindoverwinning in deze periode (59,08%). Ans

Breggeman & Lia werden derde met
57,97%. in de stand vinden we Monique Verberkmoes & Jan van Beurden op twee (57,18%) en Lambert
Koeter & Huib van Geffen op drie
(55,12%). Volgende week de Feestelijke Slotdrive en dan beginnen we
weer in september. De BVU wil een
platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat ook het
verenigingsleven wil leren kennen,
dan kunt u zich bij de BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een
paar keer mee te spelen en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06-53368948 of via de
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Handbiker Tim met vijf
gouden medailles weer thuis
Regio – De afgelopen vijf weken
betekenden de seizoensopening
voor Handbiker Tim de Vries in Italië en België. De Vinkevener kwam
thuis met zes medailles, waarvan
vijfmaal goud. Daarmee is de De
Vries nu lijstaanvoerder op de wereldranglijst. Tijdens de wedstrijden in Verola en Carpenedolo wist
De Vries zijn eerste twee medailles
te pakken. Tweemaal eindigde hij
als eerste op de tijdrit met een ruime voorsprong.
Daarop volgden 11 tot en met 14 mei
de wereldbekerwedstrijden in Maniago, waar ook concurrent Alessandro Zanardi (Paralympisch kampioen 2016) aan mee deed. De eerste tijdrit werd met vijftien seconden
voorsprong gewonnen. Zanardi eindigde op een tweede plaats en de
Australiër Stuart Tripp kreeg brons
op de derde plaats. Daarmee was
de toon gezet. De Vries won vervolgens ook de wegwedstrijd in de
eindsprint van de Italiaan Zanardi.

Sportdag en barbecue
bij Argon
Mijdrecht – Afgelopen week vond
de Argon sportdag plaats voor de
pupillen van de interne competitie, de O9, O10 en O11 teams. Ruim
100 enthousiaste jongens en meisjes verzamelden om 10.30 uur aan
de Hoofdweg in Mijdrecht voor
een gezellige sportdag. De technische vaardigheden werden op de
proef gesteld tijdens het dribbelen, het puntenspel, het doelschieten en het snelschieten. Bij de hindernisbaan, het levend tafelvoetbal en het zitvoetbal werd gewerkt
aan de teambuilding en tot slot konden de kinderen zich helemaal uitleven op de stormbaan. Halverwege
de dag werd er dankzij AH Leicester nog een heerlijke lunch geserveerd voor zowel de kinderen als de
begeleiders.

Staand v.l.n.r.: Tara Kentrop, Jamie Peek, Guusje Knecht, Noa Groenendaal
en Fleur Korver. Gehurkt v.l.n.r.: Layla Wersch, Indy Kors, Tara Warrels en Lianne de Jong. Zittend v.l.n.r.: Bodine Verheul, Seda Steenbergen en Daniek
van de Ruit.

CSW MO13-1 wint
Abcoudetoernooi
Wilnis - In een seizoen waarvan we
de start stroef mogen noemen kondigde zich het zich zes weken terug
al een beetje aan.
Van de laatste negen wedstrijden
(competitie en Jasmin Peeters toernooi) werd er slechts één verloren.
De verliespartij was tegen de latere
kampioen Loosdrecht waarin onze
dames zo goed speelde dat een gelijkspel meer dan verdiend zou zijn
geweest. De duels die niet werden
verloren eindigden steeds in 0-0.
De doelpunten bleken duur, een
aandachtspuntje voor volgend sei-

zoen. Afgelopen zaterdag liep echter alles anders. In de vier wedstrijden die moesten worden afgewerkt
speelde men er één gelijk, maar
werden de overige drie allemaal
met 1-0 gewonnen. Abcoude, Hertha en het Gooi werden aan de zegekar gebonden. De doelpuntenmakers voor CSW; Fleur Korver (2x) en
Guusje Knecht. U zult begrijpen dat
de vreugde groot was. Een toernooi
winnen op de laatste speeldag van
het seizoen. Geweldig toch!? We bedanken begeleiding en sponsoren
voor een leuk voetbaljaar.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 2 juni is er weer
de maandelijkse bingo van de Lijnkijkers, de bingo vindt plaats in de
kantine van sportvereniging Argon. De hoofdprijs is een fiets, dit
is mede mogelijk gemaakt door
Blom&Blom Mijdrecht. Zaal open
om 19.15 uur en de aanvang is 20.00

uur, en natuurlijk is het eerste kopje
koffie weer gratis. Met het meedoen
aan deze bingo steunt u de jeugd
van Argon.
Dit doet u ook door uw papier te
blijven brengen bij de container van
de Lijnkijkers op het parkeerterrein
van Argon.

België
In het Belgische Oostende verliep
het anders. Tijdens dit laatste wedstrijdweekend van de vijf weken wist
De Vries weer goud te pakken tijdens de tijdrit, maar pakte hij tijdens
de wegwedstrijd zilver achter Heymis Freddie. “Ik ben op 500 meter
voor de finish de sprint aangegaan.
Achteraf was dat misschien te vroeg
en dat heeft me de overwinning gekost”, aldus De Vries die ondanks
die tweede plaats zijn leiderstrui behouden mag na drie overwinningen. De komende periode staan er
nog een aantal wedstrijden op het
programma met de vijfde en zesde
NHC-wedstrijd, het NK tijdrijden en
de derde wereldbekerwedstrijd in
juni. In augustus zal het WK plaatsvinden, waar De Vries zich hoogstwaarschijnlijk voor geplaatst heeft
vanwege zijn goede prestaties. Voor
meer informatie over De Vries, bekijk zijn website www.handbikertim.nl.

Moegestreden
Nadat de kinderen moegestreden
waren van de spellen, moest de motor opnieuw worden opgeladen voor
het allerlaatste sportieve onderdeel
van de dag, de hardloopwedstrijd.
Per team werd een rondje hard gerend waarna de eerste van ieder
team doorging naar de finale. Het
werd een verbeten strijd waarbij de
kinderen soms tot het gaatje moesten om als eerste de eindstreep te
halen. In de finale werden de finalisten enthousiast aangemoedigd door
alle kinderen en begeleiders. Bij de
interne competitie en de O9 teams
bleek Cas Bakker de snelste. Achter hem werd Bjarne Steenbergen
tweede en Philip Wolvers derde. Bij
de O10 en O11 teams kende Maaike
Schaeffer een dramatisch momentje toen ze struikelde en hiermee uitgeschakeld werd voor de eindzege.
Deze ging naar Floris Voorbij die op
de hielen gezeten werd door Jeffrey

Janmaat en Mike van Aken die met
zilver en brons naar huis gingen.
Polen
De sportdag zelf werd bij de jongste
kinderen gewonnen door het team
Polen. Met een bijzonder hoge score van maar liefst 220 punten wist
dit team de gouden medailles in de
wacht te slepen. Op gepaste afstand
werd Portugal tweede met 140 punten. Gedeeld derde met 130 punten
waren Griekenland en Denemarken.
Kroatië (120) en Duitsland (100)
werden uiteindelijk vijfde en zesde.
Bij de O10 en O11 jeugd was het
een stuk spannender. Italië was
met 180 punten uiteindelijk de trotse winnaar, maar Frankrijk (170) en
Zweden (160) zaten daar vlak achter. Het klassement werd aangevuld door Spanje (140), Engeland
(130) en Nederland (50). De sportdag werd afgesloten met een demonstratie van freestyler Jesse. Deze balkunstenaar liet een aantal van
zijn beste trucjes zie waarna de kinderen het zelf ook konden proberen.
Uiteraard kende deze dag geen verliezers, doch louter winnaars. Na afloop waren de kinderen unaniem in
hun oordeel dat deze sportdag een
hele leuke was geweest.
Voor de ouders en kinderen die ervoor gekozen hadden om deel te
nemen aan de barbecue kwam er
in de vorm van een pittige regenbui nog even schuilmomentje. Er
kwamen zelfs nog enkele hagelstenen naar beneden vallen, maar na
een kwartiertje trok de donkere bewolking weer verder en uiteindelijk
kwam ook de zon er weer bij. Inmiddels hadden ook de vrijwilligers zich
aangesloten om te gaan genieten
van de gezelligheid en natuurlijk de
barbecue.
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De Kwakel - Afgelopen weekend
vond op het complex van KDO al
weer voor de 42ste keer het Sport
en Spel weekend plaats. Het thema van het weekend was “Dance
Dance Dance”, dus stilzitten was
niet mogelijk. De kinderen waren
verdeeld over 14 groepen met namen als Cheerleaders, Jumpstylers, Showgirls, Breakdancers, Tapdancers en Ballerinas’. Het Sport
en Spel weekend is bedoeld voor
de gehele jeugd uit De Kwakel die
in groep 4 tot en met 8 van de basisschool zit. Tevens kunnen kinderen die bij KDO sporten en in deze
categorie vallen meedoen. In totaal
deden ruim 250 kinderen mee begeleid door 65 tentleiders en leidsters. Op vrijdagochtend begint een
grote groep vrijwilligers met het opbouwen van het tentenkamp om zo
rond 16.00 uur de eerste kinderen
te mogen verwelkomen. Nadat iedereen een plekje in de tent heeft
gevonden is het tijd voor de opening. Onder grote belangstelling

wordt het weekend doorgenomen
en vervolgens gaan de leiders en
leidsters het openingsspel spelen.
Onder luide aanmoedigingen van
hun eigen groep moesten ze een
hindernisparcours afleggen.
Openingsspel
Na het openingsspel gingen de ouders en andere belangstellenden
weer naar huis en gingen de groepen aan de pannenkoeken. Na het
eten, zoals altijd weer prima verzorgd door de dames van de eetgroep, was het tijd voor het groepsspel gevolgd door de disco. Alle muziekstijlen kwamen voorbij en
vele kinderen en begeleiding waren prachtig gekleed. Het werd een
gezellige boel waarbij de temperatuur in de disco tot grote hoogtes
opliep! Kinderen die even geen zin
in de disco hadden konden zichzelf
vermaken met allerlei spelletjes en
een heuse Swingo! Na de disco terug naar het tentenkamp, nog even
keten in de tent en dan natuur-

lijk lekker slapen. Iedereen moest
zaterdag weer vroeg op en na het
ontbijt gingen de groepen één voor
één naar Poldersport. Bij Poldersport was ook dit jaar weer een gevarieerd parcours uitgezet met spelen op het land en over het water.
Er werd fanatiek geklommen, geslingerd, buik gegleden en nog
veel en veel meer. Iedereen had het
hier enorm naar de zin. Ook dit jaar
kwamen de G-voetballers op zaterdag naar Sport en Spel. Ze begonnen bij Poldersport waar ze een
aangepast parcours hebben gevolgd en ’s middag waren ze bij de
spelletjes te vinden.
Middag
Rond de middag gingen de groepen weer terug naar het Sport en
Spel terrein. Na de lunch werd gestart met het middag programma.
De materiaalploeg had weer flink
uitgepakt met het circuit, de midgetgolf, atletiek en The Battle. Overal waren weer nieuwe spelen te be-

wonderen. Naast deze spelen was
er nog creatief. De dames van de
creativiteitsploeg hadden bedacht
om de kinderen een item te laten
maken dat paste bij hun groepsnaam. Zo werden er bijvoorbeeld
petten, gitaren, jurkjes, hoeden, et
cetera gemaakt.Na het middagprogramma eerst natuurlijk patat eten
waarna het avondprogramma begon. De groepen werden in drieen gedeeld en na elke 45 minuten was er een wissel tussen de
drie verschillende onderdelen van
het avondprogramma. In de grote sporthal werd de dans geoefend
die bij de sluiting zou worden uitgevoerd. In de 2de kantine was er een
spannende quiz waarbij de tentleiding en de kinderen nadrukkelijk
betrokken werden en allerlei opdrachten uit moest voeren. Dit leidde tot hilarische momenten. In de
grote kantine was een echt casino gebouwd waar de kinderen een
gokje konden wagen aan de roulette, bij het paardenracen, et cetera.

Slapen
Na afloop van het avondprogramma
gingen de jongste kinderen weer terug naar de tenten om, na een drukke dag, snel in slaap te vallen. De
oudste groepen gingen op vossenjacht wat natuurlijk erg spannend
was gezien het gegil dat we overal
konden horen. Bij terugkomst ging
iedereen moe maar voldaan terug
naar de tenten waar het niet lang
duurde voordat het rustig was. Zondag gingen de kinderen verder met
de spelletjes van de zaterdagmiddag. Om 11 uur werd het circuit gewissel voor weer andere spelen. Het
was lekker weer en iedereen had
het enorm naar de zin. In de middag
kwam er nog een popcorn en suikerspinnen kraam voor de deelnemers
en andere kinderen die als bezoeker
op het terrein waren. Na afloop van
alle spelletjes werd om 17.00 uur het
42te Sport en Spel weekend in het
bijzijn van vele ouders, opa’s, oma’s,
broertjes, zusjes en andere belangstellenden gepast afgesloten.

Creatief
De groepen kwamen één voor één
met hun spullen die ze bij creatief gemaakt hadden het handbalveld opgelopen wat natuurlijk
een prachtig gezicht was . De dames van Creatief hadden alles beoordeeld en een mooie prijs geregeld voor de groep met de mooiste creaties. Na een korte terugblik
op het weekend was het tijd voor
de ingestudeerde dans. Vol overgave werd deze ingezet en door een
camera onder een drone werd deze dans prachtig in beeld gebracht.
De bewegende beelden zijn op de
facebook pagina van Sport en Spel
De Kwakel te bewonderen. Daarna werd er natuurlijk weer een polonaise gelopen en kwam dit Sport
en Spel weekend tot een eind.
Meer informatie
over Sport en Spel kunt u
vinden op onze website;
sportenspeldekwakel.nl.
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