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De bovenrand van de foto toont het ‘slingertje’ van het fietspad naar de Groenlandsekade. Links beneden ligt de oude
weg als inrit naar het voormalige hotel. Rechts de nieuwe rotonde in de afrit van de A2 (foto: RWS, collectie P. Boele)

Fietspad tussen wal en schip
Vinkeveen - Het fraaie fietspad
dat ter hoogte vanaf de Winkeldijk
achter het nieuwe geluidwerende
scherm van de A2 parallel aan de
Vinkenkade en de Groenlandsekade loopt, mondt aan het einde uit
in een soort ‘niemandsland’. Vóórdat de nieuwe kruising van de N201
met de A2 werd aangelegd was het
fietspad doorgetrokken onder een
fietstunneltje in de richting van de
onderdoorgang met het (oude) A2
viaduct. Daar kwam het haaks uit op
het fietspad langs de N201, linksaf
naar Loenersloot, rechtsaf naar Vinkeveen. Dat is allemaal verleden tijd.
Een van de bewoners langs de Vinkenkade, de heer Pieter Boele, van
wie een kind geregeld naar school
in Breukelen fietst, maakte ons onlangs hierop attent. “Het fietspad
sluit nu op de Groenlandsekade ter
hoogte van de Wilgenplas ‘met een
slingertje’ op deze weg aan. Daar is
het voor fietsers oppassen geblazen
voor verkeer van rechts dat je niet
ziet aankomen door het hoge groen
op de hoek. De fietsers vervolgen
hun route richting de weg annex
fietspad wat vroeger de inrit tot Hotel De Résidence was. Dat is een gevaarlijk stukje, omdat daar werkverkeer rijdt voor de afvoer van puin,
c.q. toevoer van grond en bouwmaterialen als er straks een nieuw hotel wordt gebouwd. Bovendien krijgt
die weg dan zeer waarschijnlijk ook
een andere ligging. Vlak voordat de
Groenlandsekade met een scherpe
bocht naar links naar de nieuwe rotonde wordt geleid, ligt er ter hoogte van de loods waar bootaccessoires worden verkocht, een betonnen
puntstuk. Dat steekt uit in de weg.
Verscheidene fietsers zijn daarover al gevallen omdat je dit makkelijk over het hoofd ziet. Een val-

partij leidde kortgeleden tot een enkelbreuk van de fietser. Ik begrijp
niet dat men het fietspad niet gewoon rechtdoor heeft getrokken.
Er is genoeg plaats om dit achterlangs het rondlopende geluidwerende scherm bij de rotonde en de
brede berm door te trekken. Fietsers moeten dan wel het stukje toegangsweg naar de rotonde oversteken. Maar dat is te beveiligen met
haaientanden. Vervolgens komt het
dan keurig uit op het bestaande
fietspad van Vinkeveen naar Loenersloot. Fietsers hebben zo hun eigen baan en dat is een stuk veiliger, iets wat ze vroeger ook hadden.
Ik heb contact gezocht met de gemeente De Ronde Venen. Die hebben mij alleen een deel van een recente plattegrond gestuurd en daar
staat de nieuwe situatie op, maar
wél met een onderdoorgang onder
de toe- en afritten aan Vinkeveense
kant. Dat klopt dus niet! De kruising
moet nog worden afgewerkt las ik
onlangs. Maar nemen ze daarin dan
het fietspad nog mee met een herconstructie? Ik kan mij niet voorstellen dat ze nu nog een fietstunnel
gaan aanleggen, dus blijft dat voor
mij een open vraag. Naar mijn idee
valt het fietspad vooralsnog tussen
wal en schip.” Aldus Pieter Boele.
Niemandsland?
Bestudering van een werktekening van Rijkswaterstaat betreffende het kruispunt levert op dat het
grondgebied waarop het kruispunt
met de op- en afritten is aangelegd,
tot de gemeente Stichtse Vecht behoort. Het fietspad echter behoorde tot voor kort toe aan de gemeente Abcoude (nu De Ronde Venen).
De grens was de Groenlandse kade/Vinkenkade. Het westelijk deel

Langs het geluidwerende scherm is genoeg ruimte om het fietspad aan het
einde van de Groenlandsekade rechtuit door te trekken

ervan blijkt altijd van gemeente De
Ronde Venen te zijn geweest. En
die grens houdt op bij de Wilgenplas (daar wordt het Stichtse Vecht).
Juist daar eindigt het fietspad!... En
het kruispunt is voor de reconstructie in handen van Rijkswaterstaat!
Hallo, volgt u het nog?... Dit voorgelegd aan de provincie ontvingen
wij als antwoord dat ‘de wijze van
aansluiting van het fietspad op de
Groenlandsekade indertijd overeengekomen is tussen Rijkswaterstaat
en de gemeenten De Ronde Venen
en Abcoude en dus niet behoort
tot de competentie van de provincie. De voormalige gemeente Abcoude was ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst wegbeheerder van het fietspad en de Groenlandsekade is in beheer bij de gemeente De Ronde Venen.’ Aldus een
woordvoerster.
Nu hoefde je destijds van de gemeente Abcoude niets te verwachten omdat deze toch al armlastig was. En of er bij de gemeente
De Ronde Venen geld is gereserveerd voor het doortrekken van dit
fietspad is twijfelachtig. De vraag
is inmiddels voorgelegd aan de gemeente, maar die verwijst naar de
buurgemeente Stichtse Vecht. Hoe
een en ander afloopt met dit ‘niemandsland’ verneemt u te zijner tijd
nog!

Droogte wat
doen we
daaraan?

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Lees In de provincie
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

Vermist

in de Hoef
Als vermist opgegeven door
zijn baas, is de zwarte poes op
onderstaande foto. Het dier
heeft een kleine witte bles.
Janneke is de naam van deze
1 jaar oude poes, die wordt
vermist vanaf Oostzijde in De
Hoef. Wie het dier heeft gezien
wordt verzocht contact op te
nemen met de
dierenbescherming
via tel. 0297-343618

APK keuring

voor slechts
Inclusief afmeldkosten
en eventuele
milieutoeslagen

€

14,

95

Alléén bij:
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Zoek je een VAKANTIEBAAN?
Kijk dan op
WWW.WERKENBIJLEVARHT.NL

Kijk voor een baan op
WWW.LEVARHT.COM

Veel gekleurde zeilbootjes
Officiële mededeling:
op de Vinkeveense Plassen KeuKens tegen

Vinkeveen - Het afgelopen weekeinde waren er weer een hoop gekleurde zeilbootjes op de Vinkeveense Plassen te zien! Rond de
50 kinderen zijn naar Zeilschool de
Vinkeveense Plassen gekomen om
4 dagen te werken aan hun zeilvorderingen. Dankzij de harde wind en
de nu en dan stralende zon hebben
alle kinderen weer met plezier gevaren en mooie resultaten weten
te behalen binnen de CWO-diploma lijn. Zeilschool de Vinkeveense Plassen is een CWO (Commissie Watersport opleidingen) erkende vaarschool.
De jongste kinderen van 7 tot en
met 12 jaar konden niet alleen werken aan hun zeildiploma, maar volgden ook onder leiding van de ervaren instructeurs een opleiding tot

‘stoere’ kinderen. ’s Avonds na het
eten werden er allerlei activiteiten
georganiseerd waarbij deze jongste groep opgeleid werd tot stoere
kinderen. Uiteindelijk hebben zij op
zondag ook hun stoere-kinderenopleiding met succes afgerond. De
oudere cursisten van 12 tot en met
16 jaar scheurden overdag over de
plas in hun zwaardboot of catamaran. ’s Avonds dansten zij het dak
van de dansvloer en zoals het hoort
op kamp werd er ’s nachts gezellig
bijgepraat op de kamers. Iedereen
die tijdens de ‘hemelvaartscursus’
aanwezig was, kan beamen dat het
een zeer geslaagd weekeinde was!
Het voorjaar is bijna voorbij en op
de zeilschool kijkt het gehele team
uit naar de zomervakantie die gaat
komen.

alles-moet-weg-prijzen
Bij Keuken Kampioen wordt alleen deze week een alles-of-niets-verkoop van
showroom- en voorraadkeukens gehouden. De reden hiervoor is dat deze modellen plaats moeten maken voor de nieuwe collectie. Dit is een unieke kans voor u
om uw droomkeuken aan te schaffen met kortingen die kunnen oplopen tot wel
70 (zeventig!)%. En met modellen die zelfs tegen elk aannemelijk bod weg
mogen. Als u nu bestelt heeft u uw keuken voor de zomer in huis! De directie van
Keuken Kampioen laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor handelaren,
uitsluitend particulieren kunnen deze keukens
aanschaffen.
Deze uitverkoop is alleen deze week geldig in:

mijDrecht, industrieweg 38 (naast Karwei), 0297-27 38 38
Kijk voor adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl

Zaterdag 18 juni a.s.
tussen 11.00 en 15.00 uur
extra Open HuiZen dag!
Kijk voor een overzicht van de
deelnemende panden op onze website.

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

230 m 2

kunst voor iedereen bereikbaar

www.kunstuitleen-timeless.nl

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Herenweg 46
3648 CJ WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

gemeentelIJke BekenDmAkIngen

openIngStIJDen
gemeenteHuIS:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in
de rubriek Actueel.

Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

AFVAlBRengStAtIonS

Vinkeveen
Winkeldijk 19a R114
Winkeldijk 19a R114

Oprichten van een recreatiewoning
Oprichten van een recreatiewoning

2010/0607
2010/0608

Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
SeRVIceloket
YouRHome en
SeRVIcepunten
Servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel Servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

AAngeVRAAgDe BouwVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen
om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Datum
ontvangst
7-6-2011
7-6-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien.
AAngeVRAAgDe omgeVIngSVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Abcoude
De Clyen 7
Gein-Zuid 26

Papehof 45

mijdrecht
Dubloen 60
Genieweg (nabij 20)
Pieter 15
Provincialeweg 19

Vinkeveen
Demmerik 128
Heulweg 40
Waverveensepad 21
wilnis
Burgemeester
Padmosweg 46

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

W-2011-0304

6-6-2011

W-2011-0296

29-5-2011

W-2011-0298

1-6-2011

Bouwen
Bouwen
Bouwen

W-2011-0292
W-2011-0299
W-2011-0294

31-5-2011
3-6-2011
31-5-2011

Verandering

W-2011-0295

27-5-2011

Bouwen van een tweede
Bouwen
verdieping op de woning
Realiseren van een parkeergele- Bouwen
genheid voor de bezoekers van
de boerderij en het creeren van
een moestuin en een kleine plek
om vijf yurts te plaatsen voor
educatieve doeleinden voor
kinderen en volwassenen.
Realiseren van een uitbreiding
Bouwen
aan de zijgevel van de bestaande
woning
Plaatsen van een nieuw kozijn
Bouwen van een bedrijfsruimte
Plaatsen van een aanbouw aan
de zijgevel
Realiseren van een aansluiting op
gemeentelijk riool ten behoeve
van afvoer overtollig afvalwater

Uitbreiden van een bestaand
Bouwen
warenhuis
Aanpassen trappen en uitbreiden Bouwen
van een woning
Vernieuwen van de
Milieu
werktuigenberging

W-2011-0305

7-6-2011

W-2011-0297

1-6-2011

W-2011-0303

6-6-2011

Realiseren van twee dakkapellen
voorgevel

W-2011-0300

3-6-2011

Bouwen

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien.
VeRleenDe omgeVIngSVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunning is verleend:
Straatnaam
Baambrugge
Zand- en Jaagpad 6

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Legaliseren van drie
tuinbergingen

Bouwen

W-2011-0247

23-5-2011

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
ontweRp-StAnDplAAtSVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang
van 15 juni tot en met 27 juli 2011 bij balie omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een ontwerp-standplaatsvergunning, op grond van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2011, voor het innemen van een standplaats ten behoeve van biologische producten aan de Dr. van
der Haarlaan, 3641 Jw in mijdrecht voor elke woensdag tot wederopzegging van de vergunning met
ingang van 3 augustus 2011.
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging
schriftelijk bedenkingen indienen bij de burgemeester, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij balie Omgevingszaken.
VeRoRDenIng ScHoonmAAk gemeentelIJke oBJecten De RonDe Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de collegevergadering van 24 mei 2011 besloten is de
Verordening schoonmaak gemeentelijke objecten De Ronde Venen 2011 ter vaststelling aan de raad aan te
bieden. In het voorstel aan de raad (verwerkt in de verordening) wordt aangegeven dat het voornemen bestaat
om het schoonmaakonderhoud van de gemeentelijke objecten op basis van uitsluitend recht op te dragen aan
Pauw bedrijven.
Pauwbedrijven vervullen een bijzondere sociaal maatschappelijke functie en creëren arbeidsplaatsen voor
mensen die geen of moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen mensen
werkervaring opdoen en op een uiterst zinvolle wijze deelnemen aan het maatschappelijke leven.
De gelegenheid wordt geboden op deze verordening te reageren. Uw reactie kunt u vóór 28 juni 2011 richten
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Deze verordening ligt vanaf heden kosteloos
ter inzage bij de balie 10 en /of 11 zijnde Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
VeRoRDenIng op De VeRtRouwenScommISSIe BuRgemeeSteRSVAcAtuRe
De RonDe Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn bijzondere openbare vergadering
van 31 mei 2011 heeft besloten de ‘Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature De
Ronde Venen 2011’ vast te stellen. Deze verordening regelt onder meer de samenstelling, de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de vertrouwenscommissie. De ‘Verordening op de vertrouwenscommissie
burgemeestersvacature De Ronde Venen 2011’ is in werking getreden op 1 juni 2011.
terinzagelegging
Genoemde wijziging van de verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen
gemeente De Ronde Venen bij de balie 10 en /of 11 zijnde Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan
111 in Mijdrecht en is ook te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

VeRgADeRIng commISSIe Algemeen BeStuuRlIJke ZAken / FInAncIën e.o.
15 JunI 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 juni 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken - maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op
deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 30 juni 2011 / 4 juli 2011
a. Beleidsplan 2011 - 2014 (raadsvoorstel 0040/11)
In het beleidsplan worden de hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2011-2014 weergegeven. De raad
wordt gevraagd hier mee in te stemmen en de bijgaande reactienota voor kennisgeving aan te nemen.
b. Voorjaarsnota De Ronde Venen 2011 (raadsvoorstel 00/11)
Ter vaststelling wordt de eerste Voorjaarsnota van de nieuwe gemeente De Ronde Venen aangeboden. De basis voor de Voorjaarsnota is het Beleidsplan 2011-2014 ‘Kernachtig Verbinden’. Dit Beleidsplan ligt eveneens
in de raadsvergadering van 30 juni / 4 juli 2011 ter besluitvorming voor. Daarom wordt in de Voorjaarsnota
niet ingegaan op algemeen gemeentelijk beleid. De focus van deze Voorjaarsnota is specifiek gericht op de
financiële positie van de gemeente De Ronde Venen.
5. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, Mw. J. Vonk-Vedder
VeRgADeRIng commISSIe Algemeen BeStuuRlIJke ZAken / FInAncIën
16 JunI 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 juni 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 30 juni / 4 juli 2011
a. Verordening schoonmaak gemeentelijke objecten (raadsvoorstel 0034/11)
Het betreft het vaststellen van een verordening waardoor het mogelijk is om het schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen exclusief te gunnen aan de PAUW-bedrijven, een sociale werkvoorziening die mensen
aan het werk helpt die geen of moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
b. Programmarekening Abcoude 2010 (raadsvoorstel 0033/11)
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer.
Voorgesteld wordt om de programmarekening 2010 gemeente Abcoude vast te stellen.
c. Programmarekening De Ronde Venen 2010 (raadsvoorstel 00/11)
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer.
Voorgesteld wordt om de programmarekening 2010 De Ronde Venen vast te stellen.
d. 1e Bestuursrapportage 2011 (raadsvoorstel 0035/11)
In de griffiebrief, nummer 7, van 7 april 2011 is het document “Planning, bijstelling- en verantwoordingsdocumenten 2011 – 2014” bijgevoegd, waarin de Planning en Control cyclus is weergegeven. Hierin is tevens de
planning, de structuur en de werkwijze van het planning & control instrumentarium uitgewerkt. Conform deze planning ontvangt u in 2011 drie keer de bijgaande bestuursrapportage.
e. Beleidsplan VRU (raadsvoorstel 0042/11)
Een gemeentelijke reactie wordt gegeven op de financiële en beleidsmatige stukken VeiligheidsRegio Utrecht
(VRU).
5. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
6. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, Mw. J. Vonk-Vedder
VeRgADeRIng commISSIe InwoneRSZAken / SAmenleVIng & puBlIeke weRken
20 JunI 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 juni 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving & Ruimtelijke Zaken van 9 mei 2011
5. Punten voor de raad van 30 juni / 4 juli 2011
a. Groot onderhoud / vervangende nieuwbouw De Schakel (raadsvoorstel 0038/11)
In december 2010 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen besloten samen met het schoolbestuur van
de pc basisschool De Schakel de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw te onderzoeken en om hiervoor het gemeentelijke budget groot onderhoud in te zetten. In aansluiting daarop is tijdens de vergadering
van de Commissie Samenleving van 10 mei 2011 toegezegd de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 juni
2011 een voorstel aan te bieden voor het beschikbaar stellen van e 810.000 voor groot onderhoud voor De
Schakel.
b. Aan- en verkoop (onderwijs)gebouwen (raadsvoorstel 0036/11)
De gemeente De Ronde Venen en De Klimboom, Stichting voor kinder- en tieneropvang kopen en verkopen
gezamenlijk de (voormalige) onderwijsgebouwen aan Tuinderslaantje 3 en Pijlstaartlaan 1b, beiden te Vinkeveen. Hiermee kan de openbare basisschool De Pijlstaart meer ideaal worden gehuisvest en hiermee verkrijgt
De Klimboom eigen accommodatie voor haar kinderopvangactiviteiten.
c. Reconstructie Baambrugse Zuwe fase 1 (raadsvoorstel 0039/11)
Dit betreft een voorstel voor de resterende, onvermijdbaar te maken kosten voor een duurzame verbetering
van fase 1 van de Baambrugse Zuwe. Uitgebreid onderzoek naar mogelijke alternatieve scenario’s heeft uitgewezen dat ondanks de onverwachte kosten als gevolg van de aangetroffen bodemverontreiniging en de
bekostiging van het verleggen van kabels en leidingen van Stedin, de voorgenomen reconstructie op de langere termijn aanzienlijk voordeliger dan andere opties is en minder risico’s met zich meebrengt. Tevens wordt
voorgesteld om de voorbereiding van de reconstructie van het resterend gedeelte van de Baambrugse Zuwe
vanwege de huidige financiële situatie van de gemeente voorlopig uit te stellen.
6. Overige punten
a. De financiële situatie van Tympaan in relatie tot de ontwikkeling van Tumult.
De fractie van D66 heeft verzocht het onderwerp te agenderen om van het college te vernemen of het juist
is dat Tympaan zich terugtrekt uit dit project. Indien dit het geval is wil D66 graag vernemen wat de gevolgen
daarvan zijn.
b. De onderhuurder van All-Round
De fractie van D66 heeft verzocht het onderwerp te agenderen om van het college te vernemen wat de gevolgen van het terugtrekken van de onderhuurder bij All-Round zijn voor het jongerenwerk.
c. Concept-nota Recreatief medegebruik, landschap en cultuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
De VVD-fractie vraagt het college op welke wijze de gemeente invulling geeft aan de inspraakmogelijkheden.
In de concept-nota wordt gesproken over het verbieden van gemotoriseerde vaart in een aantal wateren. Het
is belangrijk als gemeente hierover een eenduidige mening te geven richting AGV.
d. Burgerparticipatie
De fractie Lijst 8 wil met de raadsfracties bespreken hoe burgerparticipatie via de website, of door andere vormen, inhoud kan worden gegeven.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Inwonerszaken / Samenleving & Publieke Werken en mededelingen te doen.
8. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, Dhr. R. Kroon
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Droogte in de provincie:
Wat doe je daaraan?
Er viel de laatste tijd ongewoon
weinig regen in Nederland. Voor
drinkwater, natuur, landbouw,
scheepvaart en industrie is water
nodig.
Wat doet de overheid in onze
regio om dat in goede banen te
leiden?

PS

De provincie Utrecht zorgt,
samen met Rijkswaterstaat en
de Waterschappen voor het
water in de provincie.
Ze nemen voorzorgsmaatregelen
als het lang droog en warm
dreigt te blijven. Het is dan
belangrijk om een voorraad

“Hoe belangrijk water
is, merken we pas als we
er te weinig van hebben.
Door de droogte klinkt het
veenweidegebied in westelijk
Utrecht in, verzwakken de dijken langs onze rivieren
en dreigt er bosbrand in het Oosten van onze
provincie. Ook de energiecentrales hebben voldoende

koelwater nodig voor
hun koelinstallaties. De
SP pleit er daarom voor
om de grondwaterstand
op sommige plekken te
verhogen.”
“Wat u zelf kunt doen,
is een regenton bij uw
huis zetten. Dan hoeft
u geen drinkwater te
gebruiken om uw tuin
te besproeien. Door uw tuin niet te betegelen maar
er gras of planten in te zetten, voorkomt u dat het
water bij hoosbuien het riool overbelast.”

Gedeputeerde Ralph de Vries:

“Veiligheid
voor alles”

Het voorjaar van 2011 was het
droogste en zonnigste ooit.
Gemiddeld over het land viel
circa 50 mm neerslag tegen
172 mm normaal. Door het
zonnige weer verdampte veel
vocht. In combinatie met de
weinige neerslag die er viel, leidde dat tot de droogte
waarmee we te kampen hebben. “Veiligheid en het
voorkomen van onomkeerbare schade door droogte
is voor ons als provincie de belangrijkste opdracht”,

Natuurlijk kun je in tijden van droogte minder water geven,
maar slaphangende planten is ook niet de bedoeling.
Geef dan slim water: niet elke dag een beetje water, maar één
keer per week een flinke hoeveelheid. De planten wortelen dan
dieper, op zoek naar water. En dat betekent dat ze in droge
tijden langer bij het grondwater kunnen en dus minder snel
nieuw water nodig hebben.
U hoeft de planten dan niet zo snel water te geven.

water vast te houden in rivieren,
kanalen, meren en sloten. Zo
zorgt het waterschap ervoor dat
het water in kanalen en sloten
hoog genoeg blijft staan.
Door deze maatregelen blijft er
langer water beschikbaar voor
iedereen.

Anne-Marie Mineur (SP):

“Verhoog
de grondwaterstand”

GS

FOtO: DIRk VERWOERD

Slim water geven

aldus gedeputeerde
Ralph De Vries.
Inwoners moeten er
zo min mogelijk last
van hebben en geen
gebrek aan water
krijgen. Gek genoeg
kan droogte ook
tot wateroverlast
leiden. De
dijkdoorbraak bij
Wilnis in 2003 was daarvan een voorbeeld. De dijk
raakte verzwakt door uitdroging en zakte in. Daarom
werkt de provincie Utrecht voor ieders veiligheid aan
het versterken van waterkeringen.

Waterschap Vallei en
Eem alert bij droogte
Waterschap Vallei &
Eem nam in verband
met de droogte
diverse maatregelen.
Om de beken in het
Gelderse deel van
het waterschap niet
droog te laten vallen,
zijn eind april de
stuwen omhoog gezet.
Hierdoor wordt het
water vastgehouden,
wat goed is voor
de landbouw en de
natuur. Ook moest
het waterschap – als
eerste in Nederland
– agrariërs verbieden
om water uit de beken
te pompen, anders zouden ze
alsnog droog kunnen vallen.
Voor het Utrechtse deel van het
gebied geldt nog geen verbod.
In dit gebied kan water ingelaten
worden vanuit de Nederrijn, de
Eem en de Randmeren.
Dijkgraaf Annemarie Moons

geeft graag een pluim aan de
agrariërs: “dat aan het verbod
een goed gehoor is gegeven,
geeft mij een goed gevoel. Dat
geldt ook voor de waardering die
we van agrariërs ontvingen voor
het vroegtijdig verhogen van de
waterpeilen.”

In de provincie is een
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
29 juni 2011. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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Dansschool Colijn presenteert:

SHOW OFF THE PROMS 2011
Uithoorn - Zondag 5 juni jl. was het
dan zover! De leerlingen, docenten
en vrijwilligers van Dansschool Colijn hebben vanaf januari naar dit
moment toegeleefd! ’s Morgens om
8.15 uur verzamelden de leerlingen tussen de 3 en 45 jaar zich in
de kleedruimten van het theater van
het Hermann Wesselink College in
Amstelveen.
Axel en Heleen Colijn zijn uitgeweken naar deze locatie omdat, tot
hun spijt, het evenement niet langer in het eigen danscentrum gehouden kon worden. Door de grote toestroom van leerlingen was dit
logistiek niet meer haalbaar en verantwoord.
Na een gezamenlijke warming up
en bemoedigende woorden van docente Merel Schrama was het vooral genieten! Achter de schermen
heerste natuurlijk een enorme hectiek. De meeste leerlingen gingen
drie keer of meer het podium op,
dus het was één grote heksenketel
in de kleedruimten. Voeg daar nog
een aantal spoedverkledingen aan
toe en de chaos is compleet. Dankzij de fantastische inzet van de vele
vrijwilligers en de geweldige manier
waarop de leerlingen zich opgesteld
en elkaar ook geholpen hebben, is
dit allemaal redelijk georganiseerd
verlopen. Wat voorop stond tijdens
deze show is dat het ook achter de
schermen een gezellige boel moest
zijn! Cameraman Erik de Boer had
ervoor gezorgd dat de leerlingen in
de kleedkamer de verrichtingen op
het podium live mee konden kijken.
Dit werd bijzonder gewaardeerd!
Dansfilm
Het onderthema van deze show
was: ‘Burlesque’, de dansfilm met
Cher en Christina Aguilera. Dit was
aan het begin van de show direct
te merken; de bezoekers werden
ontvangen in een zaal waar her en
der bevallige dames stonden in poses die in een nachtclub niet zouden misstaan. Vervolgens werden
de gasten welkom geheten door
docente Merel. Met een spetterende opening waar leerlingen uit verschillende groepen aan meededen
op het nummer ‘Express’ was het
begin van een veelzijdige show een
feit. Natuurlijk trokken de allerkleinsten het meeste bekijks! Heleen en
juf Merel hadden en plan bedacht
om deze kleintjes vanaf de generale repetitie op hun gemak te stellen.
Deze speciale aandacht kostte wat
tijd maar het resultaat was ernaar!
Ook de allerjongsten gingen helemaal ‘los’.
Veelzijdig
De show werd geroemd om haar
veelzijdigheid. Het danscentrum
biedt een aantal verschillende
dansonderdelen aan en dat maakt
deze veelzijdigheid mogelijk. Er zijn
zoals eerder gemeld de allerkleinsten die de zgn. ADV/kleuterballetlessen volgen, zij brachten o.a. een
stuk van Nijntje op ballet en Alice

in Wonderland. Dan zijn er de groepen Combi jazz/klassiek. Deze leerlingen krijgen de eerste beginselen van het klassieke ballet mee en
daarnaast natuurlijk choreografieen op muziek die hen aanspreekt,
deze kinderen brachten o.a. Pippi Langkous on Stage en Fout vs
Cool. De popshowmusicalgroepen
brachten diverse stukken uit Burlesque, waaronder Show me how
you Burlesque; een knalnummer
met alle glitter en glamour die je
maar wenst! Dan zijn er nog de hip
hop groepen die natuurlijk weer een
heel andere dansstijl vertegenwoordigen; zij brachten o.a. de nummers Jericho, On the Floor, en More.
Nieuw dit seizoen waren drie livegezongen optredens van de Musicalklas: We go together, Bad Romance en Petticoat. De 35+-groep
bracht Mr. Grinch en Night Fever!
Spetterend
Daarnaast waren er ook veel groepen die gezamenlijk een choreografie deden. Natuurlijk mochten ook
de Breakdansers niet ontbreken
dit jaar! De beginners brachten een
gezamenlijke show met een battle.
De gevorderden hadden een spetterende show in elkaar gezet waaraan ook docent Sylvain zijn steentje bijdroeg.
Docente Merel danste zelf een
prachtige solo op het nummer ‘Someone like you’ van Adele. De choreografie was van goede vriend
Rick McDonald.
Naast bovengenoemde nummers
kwamen er nog een heel aantal andere nummers voorbij, teveel om op
te noemen in dit artikel. In totaal
waren er 34 items in de show.
De show werd afgesloten met het
‘Legally Blonde’ blok. Aan dit blok
deden diverse groepen mee plus
nog twee gastrollen gespeeld door
Daan Dormaar (in de rol van Alex)
en Hans Horeman (in de rol van
postbode). De hoofdrol in dit blok
werd vertegenwoordigd door danseres Rosalie Regelink. Door een
blessure aan haar enkel was het
voor haar helaas niet mogelijk de
tweede show uit te dansen. Haar
rol werd daarom overgenomen door
docente Merel zelf.
Al met al weer een fantastisch
weekend en er wordt nu al uitgekeken naar de ‘Show of the Proms
2012’. Axel en Heleen willen langs
deze weg nogmaals alle vrijwilligers bedanken. Daarnaast docent
breakdance Sylvain Veldkamp, Erik
de Boer (dvd opnamen) Ruud Keizer (licht en geluid) Ceres Uithoorn
en E&B Design (sponsor plakletters). Speciale dank gaat natuurlijk
uit naar docente Merel Schrama. Zij
was verantwoordelijk voor de choreografieën, de muziek en de artistieke kant van de show.
Volgend jaar meedansen in deze
geweldige show? Inschrijven voor
het nieuwe dansseizoen is reeds
mogelijk!

www.colijndancemasters.nl
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ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING
REChTsWINkEL
de Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

zWANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel.
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u.
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

DOkTERsDIENsTEN

De leerlingen speelden voor een
volle zaal de sterren van de hemel.
Het publiek genoot zichtbaar van de
zeer gevarieerde piano- en gitaarmuziek, afgewisseld met zang en
dwarsfluitklanken.

Op de foto Anouk Westerhuis

Wat gaat dat snel...

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE
hULpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144 Vinkeveen,
tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

Bijzonder leerlingenconcert
in Nieuw Avondlicht
Mijdrecht - Op zaterdagavond
vond het jaarlijkse concert door
leerlingen van Letta, Letske en Eline Hofstra plaats in zorgcentrum
Nieuw Avondlicht te Mijdrecht.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470.
Dit geldt voor het hele weekend,
feestdagen en voor werkdagen van
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

Dat gaat snel!
Deze week alweer de 150e IVN
column in weekblad de Nieuwe Meerbode. Een wisselende
groep IVN columnisten beschrijft elke 2 weken iets over
de Natuur Dichtbij Huis. Daar
is altijd wel wat te doen en te
beleven, het verveelt nooit. Op
naar de 200e column!
De cheque van de opbrengst bij Stichting Handjehelpen

Eerste Rondeveense vaatje
Hollandse Nieuwe geveild
Mijdrecht-Wilnis - De traditionele Haringparty, die dit jaar voor de
negende achtereenvolgende keer
in Mijdrecht werd gehouden, heeft
5.000,- euro opgebracht voor het
goede doel. Het bedrag is bestemd
voor de Stichting Handjehelpen Regio Utrecht die daarmee lokale activiteiten ondersteunt in De Ronde
Venen. Na afloop nam Yvonne Sieben van de stichting de cheque in
ontvangst. Vele liefhebbers van de
Hollandse Nieuwe kwamen donderdag 9 juni jl. naar het Raadhuisplein
om de maatjes van Smit Volendammer Visdelicatessen te proeven. Traditioneel wordt de opbrengst van
de haringproeverij door de organiserende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis ter beschikking gesteld aan het
goede doel. Dit jaar was dat Stichting Handjehelpen (www.hhru.nl),
die zich al ruim 30 jaar inzet voor
de vrijwilligerszorg voor kinderen
en volwassenen met een handicap
of chronische ziekte en hun mantelzorgers. Deze zorg zal in toenemende mate aandacht krijgen gezien de huidige dynamiek over dit
onderwerp.

Tien keer onder de hamer
De opbrengst voor het goede doel
wordt vooral bereikt door het veilen van het eerste vaatje Rondeveense haring en dit gebeurde onder de enthousiasmerende leiding
van veilingmeester Ruud van Bemmelen, die het vaatje maar liefst tien
(!!) keer achtereen onder de hamer
wist te brengen.
Een eervolle vermelding gaat naar
Liquid Rubber die 3 keer het bod
won.
Het eerste hoogste bod ging gezamenlijk naar de heren J. van Schie
(EDO accountants) en M. van Til
(Liquid Rubber).
Het tweede hoogste bod ging naar
de heer R. Meijer (Rabobank).
De reeks van winnaars ging verder met de heer G. Brouwer (firma
Brouwer & Zn), de heer P. van Dort
(Van Dort & Partners), de heer H.W.
van der Laan (architectenburo), de
heer S. Harmens (VSU Groep), mevrouw S. Habekotté (Liquid Rubber),
de heer P. Homan (Homan Beheer),
de heer E. Puts (Liquid Rubber) en
tenslotte de heer J.M. de Graaf (Betonbouw).

Waverveense Buurtontmoeting
Waverveen - Vrijdagavond 24 juni
zal er een buurtontmoeting plaatsvinden van 19.00 uur tot ongeveer
21.30 uur op het plein bij de kerk
aan de Cliffordweg.
Nieuwe huizen en appartementen
zijn er gebouwd, later bewoond als
verwacht, maar ook u en jij die er

Wat gaat er nog meer snel?
De afname van de biodiversiteit
in de wereld, ook in de Natuur
Dichtbij Huis. Soorten verdwijnen door vernietiging en verstoring van ecosystemen, door
milieuvervuiling en overexploitatie. Klimaatsverandering is
zo’n verstoring. Een stabiel
ecosysteem met veel soorten en
veel onderlinge relaties kan dat
beter opvangen. Denk in dit verband ook aan de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Om de
verdere afname van de biodiversiteit in onze Natuur Dichtbij
Huis tegen te gaan, pleiten wij
als IVN bij de gemeenten voor
goede verbindingszones tussen de diverse onderdelen van
de EHS in ons gebied.
Wat lijkt er sneller te
gaan dan gedacht?
De aanpassing van soorten en
populaties, ook in de Natuur
Dichtbij Huis. Soorten blijken in
hun erfelijk materiaal een sneller aanpassingsvermogen te
hebben ingebouwd dan vroeger gedacht. Maar een deel
van het erfelijk materiaal (DNA)
codeert direct voor eiwitten
die levensprocessen regelen
en daardoor eigenschappen

bepalen. Bij de mens is dat
bijvoorbeeld maar ongeveer 3
procent. Het bevat alle benodigde basis informatie voor het
voortbestaan van de soort. De
rest wordt beschouwd als ‘regel
DNA’. Dit ‘regel DNA’ bepaalt of
en in welke mate het coderende
DNA wordt afgelezen en dus
bepaalde eigenschappen tot
uitdrukking komen. Bij veranderende leefomstandigheden
zijn via dit ‘regel DNA’ snelle
aanpassingen mogelijk aan
nieuwe situaties, zonder eerst
te moeten wachten tot het coderende DNA zich kan aanpassen
(of niet). Dat is namelijk vaak
een proces dat duizenden jaren vergt. Via natuurlijke selectie
en leren wordt de aangepaste
instelling van het ‘regel DNA’ in
de loop van een beperkt aantal
generaties ‘ingebouwd’. Op die
manier kunnen soorten en populaties zich dus snel aanpassen aan veranderende leefomstandigheden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het trekgedrag van vogels.
Dat kan snel veranderen door
een wat andere instelling van
het ‘regel DNA. Individuen
met het best afgestelde ‘regel DNA’ hebben de hoogste
overlevingskans en krijgen de
meeste nakomelingen. Dit heeft
tot gevolg dat het trekgedrag
van een soort of populatie snel
kan veranderen. Bijvoorbeeld
overzomeren of overwinteren
in andere gebieden. Of in het
voorjaar een paar weken eerder terug komen uit Afrika.
Groeten van een snelle IVN-er

hopen te komen wonen, van harte
welkom!
Inwoners die er al lang wonen, of er
nog niet zo lang wonen, in ieder geval is het een leuke manier om elkaar te ontmoeten en elkaar te spreken! Tot dan en goede ontmoetingen toegewenst!!

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, Arlene. Arlene is een blauw/grijze
poes met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een
chip.
- De Kwakel, Drechtdijk, rood-cyperse kat. Onder ogen een klein
wit streepje. Rood bandje met belletje. Max is klein van stuk.
- Uithoorn, Zijdelveld, gecastreerde lapjeskater van 19 jaar oud met
witte bef. Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproblemen.
- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht, rode kater met witte voetjes en wit
tussen zijn poten. Heeft een witte streep onder zijn buik. Hij heet
DJ en is 2 jaar oud.
Gevonden
- De Kwakel, Korte Eind. Tuinpark, grijs/blauwe kat.
- Wilnis, Wagenmaker, grote zwart/witte kat.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, rood/witte kater. Heeft witte tenen voor en achter. Heeft zwart bandje om.
- Thamerweg in Uithoorn, zwart/witte Felix kat van ongeveer 8 jaar.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met witte ringen
in de staart.
- Mijdrecht, Viergang, geheel zwarte poes.
- Mijdrecht Weegbree. Rood/wit langharige kat.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren, zij zouden graag meer ruimte
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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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 mededelingen, 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 brieven
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.

Hulde aan politie Mijdrecht
Tijdens de afscheidsdienst van
mijn nichtje Julija Williams (16)
op vrijdag 10 juni jl. heeft het
Mijdrechtse politiekorps daadkrachtig en (rechtvaardig???)
opgetreden.
Er werden diverse parkeerbonnen uitgedeeld aan mensen die
op dat moment in de parochiekerk Johannes de Doper aan
het Driehuisplein 1 te Mijdrecht
aanwezig waren om afscheid te
nemen van Julija, die tijdens een
noodlottig verkeersongeval op
zaterdag 4 juni jl. om het leven
was gekomen. Het getuigt mijns
inziens van geen enkel respect
door dit korps aan de nabestaanden van Julija.
De politie dient een voorbeeld-

functie te vervullen in onze toch
al zo afglijdende maatschappij. Als oom van Julija moet ik
hier mijn diepe afkeer betuigen
tegen de opstelling van mensen in het blauw die in dienst
van onze maatschappij behoren te staan, maar die deze zelfde maatschappij tot aversie tegen zichzelf aansporen met het
tonen van hun eigen gedrag.
Ik hoop daarom van harte dat
deze mensen in gaan zien dat
bij dergelijke zeer trieste gebeurtenissen hun menselijke
gevoel voorrang zal gaan geven
boven hun plichtsgevoel.
Han v.d. Meer-Loosdrecht
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Sluit u aan bij Belangenvereniging Vinkeveense Legakkers:

‘We moeten zorgen dat de
legakkers legakkers blijven’

Autobedrijf Ve&Ve in Waverveen, al meer dan dertig jaar een vertrouwd adres voor technisch onderhoud en keuring
van auto’s

Autobedrijf Ve&Ve, traditioneel
in aanpak en vertrouwen
Waverveen - Waar de meeste autobedrijven met hun verkoop en
onderhoud ‘vastzitten’ aan een of
meerdere dealers, kan men autobedrijf Ve&Ve aan de Cliffordweg 44
in Waverveen nog zien als een onafhankelijk en traditioneel garagebedrijf. Hier geen invloed van dealers, dure showroom en receptie,
maar een eerlijk ambachtelijk onderhoudsbedrijf waar men met ieder merk auto tegen aantrekkelijke tarieven terecht kan als die komt
voor een APK-keuring, een reparatie moet ondergaan of onderhoudsbeurt nodig heeft. Persoonlijke aandacht voor zowel de auto als de eigenaar is kenmerkend. En wiens
auto is beschadigd door een aanrijding, kan hier eveneens terecht voor
deskundige reparatie- en schadeherstel. Alles onder een dak. Sinds
kort biedt Ve&Ve onder eigen label
betrouwbare occasions aan met garantie. Zelf ingekocht en in eigen
beheer helemaal nagekeken. Verkoop tegen heel concurrerende prijzen gaat op basis van vertrouwen
jegens de klant en omgekeerd. Op
een eerlijke en open manier wordt
hier zaken gedaan, geen poespas,
truukjes of addertjes onder het gras.
De sfeer is open en ‘landelijk’, Klanten die hier komen kennen het autobedrijf al jaren, sommigen al meer
dan dertig jaar, terwijl aan de ‘onderkant’ het aantal klanten een stevige aangroei kent. Dat zegt iets over
Ve&Ve! Iedereen die auto rijdt is hier
welkom. Even de banden checken,
de olie of de koelvloeistof nalopen,
een lampje vervangen? Geen probleem, u wordt hartelijk ontvangen
en het is klaar terwijl u wacht met
een bakje koffie, binnen of ‘op het
terras’ buiten onder bomen en genietend van het landelijke uitzicht.
Ouderwetse service, maar gestoken in een jasje van deze tijd! In veel
zaken traditioneel en heel persoonlijk, maar binnen in de werkruimten
voorzien van de modernste middelen, apparatuur en verdere outillage
voor onderhoud van personenauto’s, kampeerauto’s en (lichte) bestelauto’s. Maar ook oldtimers zijn
hier welkom want kennis en kunde zijn aanwezig. En waar originele
onderdelen bij gerenommeerde leveranciers niet meer voorradig zijn,
wordt gezocht naar vervangende, of
wordt in eigen beheer een en ander
aangepast. Kan voorkomen natuur-

lijk als je met een wagen uit de jaren
vijftig of zestig komt. Het garagebedrijf, dat al enkele tientallen jaren op
een trouw klantenbestand draait,
is in 2002 overgenomen door Peter
Hoogervorst (48).
Twee Ve&Ve bedrijven
Peter: “Ik ben hier als 16-jarige jongen begonnen. De toenmalige eigenaren waren Kees de Vries en Leo
Verbruggen voor wie ik 23 jaar heb
gewerkt. Zij hadden het garagebedrijf en de schadeafdeling. Dat was
toen een bedrijf. Omdat zij tegen de
pensioengerechtigde leeftijd aanzaten wilden zij het verkopen. Ik heb
het toen overgenomen en ben op 1
januari 2002 gestart nadat ik het bedrijf in twee delen had opgesplitst.
Het ene in Automobielbedrijf Ve&Ve,
het andere Schadebedrijf Ve&Ve. De
‘V’s staan voor namen van de vroegere eigenaren. Dat heb ik zo gelaten, omdat het al lange tijd herkenbaar is. Bij het schadebedrijf zwaait
nu Ruud de Vries, zoon van Kees, de
scepter. Hoewel aparte bedrijfsvoeringen zijn we voor de buitenwereld
één bedrijf. Vanzelfsprekend maken we gebruik van elkaars expertises. Zelf ben ik toen verder gegaan
met het onderhoudsbedrijf. Eerst alleen, maar al spoedig redde ik dat
niet meer en toen is Björn er een
paar maanden later bij gekomen.
Die kende ik al van vroeger toen hij
op school zat maar in zijn vrije uren
hier op zaterdag werkte. We kregen
het steeds drukker, vooral tijdens de
vakantieperioden. Na verloop van
tijd is Simon bij ons het bedrijf komen versterken in en 2009 konden
we Jeroen verwelkomen. We zijn
dus met z’n vieren en staan garant
voor goed werk tegen acceptabele
tarieven voor onze klanten. Wij nemen alle auto’s ongeacht welk merk
in onderhoud. Daar hebben we ook
de nodige diagnosesystemen voor
die we regelmatig updaten indien
we dat nodig hebben voor bepaalde typen auto’s. En mocht het zo zijn
dat we er niet uitkomen, dan kunnen we altijd bij collega garagebedrijven terecht waar wij mee op
goede voet staan. Omgekeerd komt
het ook voor. Het is een kwestie van
elkaar de opdracht gunnen.”
Minder kosten
“Wat we ook doen is bepaalde typen
occasions zoeken als klanten daar-

om vragen en aankoopkeuringen als
ons daarom wordt gevraagd. Ook al
omdat we geen grote aantallen op
voorraad hebben. De auto’s die we
als occasion aanbieden zijn voornamelijk bestemd om klanten iets te
kunnen bieden als hun eigen auto
bijvoorbeeld wordt afgekeurd vanwege schade of dat men wat anders
wenst. Onder onze klanten hebben
wij ook ouderen van wie ik weet dat
ze niet zo veel te besteden hebben.
Als er dan dure reparaties aan hun
auto worden verwacht zeggen wij
dat en proberen we technisch of financieel toch een oplossing te vinden waardoor zij in elk geval veilig
en vertrouwd de weg weer op kunnen. Eventueel adviseren wij een
andere auto uit de occasionvoorraad. Dus niet alleen het voertuig
heeft onze aandacht, maar wij houden ook rekening met de eigenaar.
We bieden onze klanten een surplus
aan vakmanschap en ervaring tegen
aantrekkelijke tarieven. Bovendien
hebben we geen dure overheadkosten, geen receptie, geen aparte autoverkoper, geen boekhouder, dat
houden we allemaal in eigen hand
en dat scheelt in de kosten. Wij zijn
ook nergens bij aangesloten, geen
Bovag en geen Focwa, allemaal kostenposten en we doen het al meer
dan dertig jaar zonder. Erkend zijn
we toch wel en we hanteren dezelfde regels en voordelen voor onze
klanten. Garantie is bij ons garantie en als er een keer wat mis gaat
lossen we dat zelf tot tevredenheid
van de klant op. Dat is een kwestie van vertrouwen en dat hebben
we tot nu toe nooit beschaamd. Die
persoonlijke aandacht en service,
maar ook omdat we minder kosten
maken, heeft er waarschijnlijk mede toe bijgedragen dat we ons klantenbestand in de afgelopen jaren
verdubbeld hebben. Maar het moet
wel binnen de groei blijven die we
aankunnen. Het mag niet ten koste gaan van de relatie met de klant
en ons werk. Steeds groter worden heeft niet altijd zijn voordelen. Klein blijven is ook mooi als je
vol zit met werk. Het meer is toch
nooit vol.” Aldus Peter die gezien de
groei van zijn autobedrijf samen met
zijn drie enthousiaste en werkwillige collega’s alle vertrouwen heeft in
de ‘mobiele toekomst’. Meer weten?
Bezoek de website www.ve-ve.nl. Of
bel even met 0297-263260.

Vinkeveen - Half april 2011 is ”Belangenvereniging Vinkeveense Legakkers” opgericht. Dit initiatief is
genomen door verontruste eigenaren en huurders van legakkers op
de Vinkeveense Plassen. Door contact te zoeken met lokale en regionale overheden, eigenaren en gebruikers van legakkers en andere belanghebbenden probeert de
vereniging tot een duidelijk beleid
te komen ten aanzien van recreatie op de Vinkeveense Legakkers. Er
heerst onder gebruikers van de legakkers grote onduidelijkheid over
de mogelijkheden tot verblijf, recreatie en bijvoorbeeld het plaatsen
van een beschoeiing of een blokhut.
Handhaving
Het huidige bestemmingsplan (en
de dreigende handhaving) komen
de toekomst van de Vinkeveense
Plassen niet ten goede. Op de legakkers mag nauwelijks nog iets,
waardoor het recreatieve nut en
daarmee de waarde van de legakkers daalt. Eigenaren zullen derhalve niet meer investeren in het behoud ervan, waardoor legakkers
‘verrommelen’ of wegspoelen door
slechte beschoeiingen.
De politiek is bezig met het aanscherpen van de wetgeving en de
handhaving op overtredingen. Er
zijn reeds bouwstops opgelegd voor
blokhutten in aanbouw en er wordt

gesproken over strenge handhaving
op illegale bouwsels. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor
honderden gebruikers.
Polit iek
De BVVL spreekt namens de eigenaren en gebruikers van de legakkers met de politiek en behartigt het
collectieve belang: recreëren op de
Vinkeveense Plassen op een zodanige manier dat legakkers en het karakter van de Vinkeveense Plassen
behouden blijven.
De uitgangspunten van de BVVL
zijn: recreatie op lange termijn op
de legakkers mogelijk maken, het
behoud van de karakteristieke, natuurlijke eigenschappen van de Vinkeveense Plassen en een goede
en veilige toegankelijkheid van het
plassengebied.

Actie voor kleuterschool
in Peru op De Schakel
Vinkeveen - Op vrijdagmiddag
middag 17 juni a.s. organiseert basisschool De Schakel in Vinkeveen
een sponsorloop en een kraampjesmarkt op het schoolplein aan de
Pijlstaartlaan 1.
Alle leerlingen lopen mee en krijgen via hun sponsors een bedrag

per gelopen ronde. Daarnaast zullen de kinderen op hun eigen creatieve manier proberen leuke en lekkere dingen te verkopen. De opbrengsten komen ten goede aan de
bouw van een kleuterschool in Peru. De afgelopen 2 jaar is er door de
school al ruim 12.000,- euro ingeza-

De flyeractie was een groot succes
en heeft ertoe geleid dat er eind mei
reeds 250 leden waren en er dagelijks nieuwe leden bijkomen.
Nieuwe leden kunnen zich nog altijd aanmelden op www.legakkers.nl
meld. Samen met de stichting HoPe wordt er in Peru, op dit moment,
daadwerkelijk een school gebouwd.
Het zou geweldig zijn als dit schoolgebouw, door uw bijdrage, verder
afgemaakt kan worden met onder
andere een keuken.
De ouderaad zal een “eetplein” verzorgen waar gezellig gegeten kan
worden. U bent van harte welkom!
Er is genoeg te beleven, te kopen en
te proeven. De markt is van 15.00
uur tot ongeveer 19.30 uur.

Druk en gezellig op de Haringparty’s
Wilnis/Vinkeveen - Het was een
succesvol haringfeest zowel in Wilnis als in Vinkeveen. Wilnis trok afgelopen dinsdag op het gezellig ingerichte dorpsplein veel publiek dat
zich, onder de klanken van Veribus
Unitis en shantykoor de Turfschippers zich de haring goed liet smaken.
In Vinkeveen was vrijdag de verzorging in handen van Winkelcentrum
Zuiderwaard dat de toeschouwers
liet genieten van een hapje (haring)
en een drankje. Ook hier zorgde de
Turfschippers, voor een groot aantal
liefhebbers, voor de bijpassende haring en zeemansliedjes.

Han van Eijk zingt ‘Leef’
voor obs De Eendracht!
Mijdrecht - Deze week hoorden de
kinderen van obs De Eendracht dat
ze tot de top 3 hoorden in een landelijke wedstrijd om de beste lipdub van scholen. In maart van dit
jaar hadden ze een lipdub gemaakt
op het liedje ‘Leef’ van Han van Eijk.
Het liedje werd een aantal jaren geleden een hit toen het de melodie
van Big Brother was.

De mannen die zorg dragen voor uw auto: v.l.n.r. Jeroen, Peter, Simon en Björn

Om enige invloed te kunnen uitoefenen en een duidelijke stem te krijgen is de belangenvereniging dit
voorjaar gestart met ledenwerving.
Begin mei zijn eigenaren en gebruikers van de legakkers benaderd
door middel van ‘flyer-dropping’ op
de legakkers. Hierbij zijn felblauw
gedrukte kaarten bevestigd aan een
stukje berkenstam en op de legakkers gedropt. De vereniging heeft
hierbij gevraagd aan recreanten
zich aan te sluiten zodat de vereniging een breed draagvlak krijgt in
de gesprekken met beleidsmakers.

Dankzij de medewerking van Brouwer Transport + Logistiek B.V. uit
Mijdrecht had de school de beschikking over een half open vrachtwagen, zodat Han van Eijk een volwaardig podium kreeg om op te treden.

Op dit podium was tijdens zijn show
ook de lipdub nog een keer te bekijken en mochten kinderen vragen
komen stellen.
De zingende en dansende kinderen, de zon en Han van Eijk maakten dat menig volwassen toeschouwer het kippenvel op de armen had
staan. Niet gewonnen maar zo genoten van een mooie activiteit die
ze met elkaar beleefden. Eén van de
hoogtepunten uit hun schooltijd die

De tekst past uitstekend bij de visie
van obs De Eendracht en alles wat
de school de kinderen zou willen
meegeven! Helaas werden de kinderen niet eerste maar waren toch
heel erg trots op het resultaat:
18 inzendingen en weten te eindigen in de top drie is een knappe
prestatie!
Han van Eijk vond het resultaat van
de lipdub zo leuk dat hij besloot het
liedje nog eens live voor de kinderen
te komen zingen!
ze niet snel zullen vergeten!
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Kinderopvang de Blokkendoos
wil langer open
Regio – De organisatie van kinderopvang de Blokkendoos is niet
zo blij met hetgeen de regering nu
weer gaat beslissen: “Als kinderopvangorganisatie houden wij de ontwikkelingen in nauwlettend bij”
- Wat zijn de nieuwe beslissingen van de regering?: “ Een teruggang naar de ouderbijdragen zoals
die was ten tijde van de start van
de Wet Kinderopvang. Een ouderbijdrage die van 22% in 2011 naar
34%gaat in 2013. De Wet Kinderopvang geeft ook aan dat 1/3 van de
kosten door ouders, werkgevers en
het rijk moet worden gedeeld. Tevens wordt een eigen bijdrage van
15,00 per maand geïntroduceerd.
De maximum te vergoeden uurprijs
blijft staan op 6,39. De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan
het aantal uren dat ouders werken”.

- Wat kunnen jullie de ouders bieden?: “ Door de flexibilisering van
de werktijden merken wij ook dat
er vraag is naar een meer passend
aanbod van opvanguren. Wij willen
hieraan voldoen door een uitbreiding van onze openingstijden te realiseren. daardoor een meer passende opvang aan te bieden die aansluit bij de werktijden van ouders en
de maatregelen van de regering. We
hebben opvang van 07.00-23.30 uur
verdeeld over verschillende blokken
per dag en opvang in het weekend.
Kindercentrum De Blokkendoos
is een erkend kindercentrum vallend onder de Wet Kinderopvang.
Wij hebben vier groepen hele dagopvang, een groep ochtendopvang
en een groep naschoolse opvang.
Al meer dan achttien jaar bieden wij
in Uithoorn laagdrempelige, verantwoorde kleinschalige kinderopvang

Meer open
Goede kinderopvang vervult een
belangrijke opvoedkundige taak
naast de opvoeding van de ouders.
Tegenwoordig is kinderopvang niet
meer “een oppascentrale” maar een
plek waar het kind in zijn totale ontwikkeling wordt begeleid in zijn/
haar groei.
Een team van 24 gediplomeerde pedagogische medewerkers en leidinggevenden zorgen er elke dag
voor dat de kinderen persoonlijke
aandacht krijgen en zich thuis voelen binnen een ontspannende, uitdagende en veilige omgeving”.
Wilt u meer informatie:
Kindercentrum De Blokkendoos,
Johan Enschedeweg 160, 1422 DR
Uithoorn. Telefoon 0297-521409.
www.de-blokkendoos.nl

VIOS volop in beweging
Mijdrecht - Bij muziekvereniging
VIOS uit Mijdrecht is altijd wat te
beleven. Het seizoen loopt bijna ten
einde, maar niet voordat VIOS het
defilé van de avondvierdaagse leidt
en nog maar eens een rondje door
de wijk heeft gemaakt. Deze keer
worden Wickelhof en Twistvlied met
een bezoek vereerd. De vernieuwde
website gaat online en het nieuwe
seizoen start na de zomervakantie
weer volop. De repetities en diverse opleidingen beginnen dan weer.
Én…, er is nog plek voor majorettes,
slagwerkers, blazers, dweilers en bij
de gratis MusicKidz lessen.
Website
Op 15 juni is de geheel vernieuwde website www.vios-midreth.nl officieel online gegaan. Met het failliet gaan van bouwbedrijf Midreth is
VIOS haar hoofdsponsor kwijt. Niet
alleen betekende dit de nodige fi-

nanciële bijsturing, maar ook aanpassing van de administratieve omgeving. Een nieuw internetadres
was één van de zaken die geregeld
moest worden. Gelijk heeft de site ook maar een facelift en grondige onderhoudsbeurt gehad. De performance is sterk verbeterd door de
site van een server in Verweggistan
terug naar huis te halen. Dankzij de
vaak nachtelijke inspanningen van
Alexander van Ballegooij en Dennis
de Groot staat de vereniging er weer
digitaal gelikt op.
Social media
VIOS is ook via @viosmijdrecht op
twitter te volgen. En VIOS heeft een
vriendenpagina op Hyves. Meld je
aan en hyve’s mee op http://vios.hyves.nl.
VIOS neemt weer de wijk
Op 17 juni neemt VIOS de lange

stoet avondvierdaagse wandelaars
op sleeptouw bij de laatste loodjes
in Mijdrecht. Op 30 juni marcheert
de Show- & Marchingband vervolgens door de straten van de wijken Wickelhof en Twistvlied met een
grote finale op het grasveld bij de
Taling. VIOS vertrekt om 19:00 uur
vanaf clubgebouw De Notenkraker
aan de Windmolen om uiteindelijk
via de wijken om 20:00 uur op het
grasveld bij de Taling de U2 taptoeshow op te voeren. Van daar marcheert de band weer terug naar het
thuishonk aan de Windmolen. En
vast voor in de agenda… Op 25 augustus doet de Show- & Marchingband Hofland-Noord aan en op 22
september is er een vergelijkbare
rondgang door de wijk Molenland.
MusicKidz
In september gaan ook de MusicKidz weer van start. Sinds een aan-

tal jaren is het voor alle kinderen
mogelijk om een gratis muziekopleiding te volgen bij muziekvereniging VIOS. De vereniging heeft een
totaalpakket samengesteld waarbij
de kinderen in een half jaar tijd een
goed beeld krijgen van muziek maken, noten lezen, instrumenten bespelen, etc. VIOS MusicKidz is gratis voor alle kinderen, dus de kosten hoeven geen beletsel te zijn om
aan het programma mee te doen.
Alle kinderen in de leeftijd vanaf 7
jaar, basisschool groep 3 en 4, kunnen MusicKidz worden. De keuze is op deze jonge kinderen gevallen omdat zij veelal op deze leeftijd hun zwemdiploma’s op zak hebben en een andere sport of activiteit
kunnen gaan volgen. VIOS vindt het
belangrijk om kinderen te laten beleven hoe leuk het is om muziek te

maken. Niet in het minst door onze eigen jeugd uit de Show- & Marchingband bij verschillende lessen
te laten helpen.
Het MusicKidz project wordt gecoördineerd door Conny Wijchers.
Voor informatie en aanmelden kun
je bij haar terecht. Zij is bereikbaar
via telefoonnummer (0297) 263684.
Majorettes, blazers en slagwerkers
Ook de andere opleidingen starten weer na de vakantie. Voor sousafoon, bariton, trombone, trompet, saxofoon, dwarsfluit en slagwerk. Voor informatie of aanmelden kun je terecht bij Ingrid de Boer
(0297) 282856 en Karin Schrama
(0297) 250510. Voor informatie over
en aanmelden voor de majoretteopleiding kun je het beste even met
Chantal de Groot op het nummer
(0297) 272862 bellen.

Dweilorkest DORST
Muzikanten hebben de naam altijd
dorst te hebben! Daar hebben ze bij
VIOS iets op gevonden.
Het is ook mogelijk je muzikale ‘dorst te lessen’ in het dweilorkest. DORST brengt met feestelijke muziek sfeer tijdens het carnaval, bij bruiloften, jubilea, (voetbal)
wedstrijden, etc. Daarnaast bezoeken zij ook de diverse dweilorkestenfestivals.
Ook DORST kan nog best wat uitbreiding van de bezetting gebruiken. Dus speel je sousafoon, bariton, trombone, trompet of saxofoon
of ben je slagwerker?
Neem dan eens contact op met
Gerrit van Vliet op nummer (06)
21525558 en kijk voor meer informatie op www.dweilorkest-dorst.nl.
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Straattheaterfestival in
Mijdrechts dorpscentrum

Vanaf half september ieder weekend voorstellingen!

Topproducties voor elk wat wils
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Met de kinderen naar
de voorstelling Klein duimpje met
Geert Hoes, naar een concert van
De Kast, Slagerij van Kampen of
Laura Fygi, naar een theateravond
met Rick Engelkens en vrienden,
de toneelvoorstelling met Bram van
der Vlugt of naar de goochelshow
van Hans Kazan, het kan vanaf september allemaal binnen de grenzen
van deze gemeente, in Crown Theater Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Wie denkt dat het voormalige
studiocomplex hier leegstaat en buiten gebruik is, heeft het mis, goed
mis. Het bruist in de Crown Studio’s
met regelmatig filmopnames en liveshows en vanaf september kan eenieder komen genieten van theater
met muziek-, toneel- en cabaretvoorstellingen. Eind vorig jaar bracht
René Martijn samen met OVA-leden
een bezoek aan het Crown complex.
De mooie ruimten, veelal nog geheel
ingericht, en de moderne, grote theaterzaal brachten hem op ideeën:
Waarom de theaterzaal met totaal
876 stoelen niet benutten? De politicus en inwoner ging in gesprek met
Huijbert Kralt van vastgoedmaatschappij De Raadt en kreeg medewerking. Er werd een stichting opgericht met René Martijn als voorzitter en Huijbert Kralt, Ruud Renting en Wijnand Mol als bestuursleden. Het team ging aan de slag, ging
in gesprek met zo’n vijftien impresario’s en heeft nu, twee maanden later, een compleet en gevarieerd programma met muziek, theater, cabaret en toneel, voor elk wat wils.
Aalsmeer op landelijke kaart
“Allemaal topproducties die ook in
Carré en het de La Mar theater komen”, vertelt René met een trotse
blik. “We hebben ongelooflijk veel
moeten regelen, maar het is gelukt.
We bieden een brede mix van allerlei
programma’s. Ik ben er best trots op
dat we dat allemaal hebben kunnen
boeken. In het najaar vinden namelijk altijd de boekingen van de theaters plaats, in maart kwamen wij. We
hebben met de bureaus veel moe-

ten passen en meten, schuiven in de
agenda’s, soms zelfs toestemming
van Carré moeten vragen, maar vanaf september staat Aalsmeer zeker
als landelijk theater op de kaart.” En
Crown Theater Aalsmeer gaat nog
meer bieden dan alleen voorstellingen. “We bieden een hele avond entertainment”, legt René uit. “Bij ons
kom je binnen, je hangt je jas op en
je bent uit. Naar een voorstelling, in
de pauzes een drankje drinken in
de Pianobar, het Grand Café of De
Club, die alle drie als foyers dienen,
en na afloop bijvoorbeeld nog heerlijk naborrelen in 7 Street, waar zeven cafés in verschillende stijlen geopend zullen zijn. Vooraf dineren behoort ook tot de mogelijkheid. Boven wordt een restaurant met acht
wereldkeukens, Japans, Grieks en
noem maar op, ingericht. In september gaat verder ook discotheek Club
Liberty open en de bedoeling is dat
een casino geopend wordt, maar
hiervoor moet de gemeente nog toestemming geven.”
Cafés, restaurant, discotheek
René gaat verder: “Nog even voor
de duidelijkheid. Het restaurant
met totaal 800 zitplaatsen, de cafés met eveneens optredens van bijvoorbeeld stand-up comedians en
de discotheek zijn vrij toegankelijk vanaf begin september, dus ook
open voor niet-theaterbezoekers.”
Het restaurant, de cafés en de discotheek worden door verschillende ondernemers geëxploiteerd. Alleen voor het theater is een stichting
opgericht. Van september tot en met
mei biedt Crown Theater Aalsmeer
iedere vrijdag- en zaterdagavond
voorstellingen en in vakanties op
woensdag- of zondagmiddag familie- en kindershows. De prijzen van
de tickets zullen niet torenhoog worden, zijn vergelijkbaar met de prijzen
van andere, grote theaters. “Van zeg
17,50 tot ongeveer 37,50 euro. Ligt er
aan, wie en wat komt. We zijn een
stichting, we hoeven geen winst te
maken, natuurlijk moeten wel de
kosten er uit”, vervolgt de initiatief-

nemer. Op 17 september is de officiële opening van Crown Theater
Aalsmeer en een week later start het
programma. Als eerste op vrijdag 23
september House of Cash met veel
muziek van Johnny Cash en zaterdag 24 september de toneel- en cabaretvoorstelling Oeloek.
“We hebben echt geweldige producties. Sommige zijn maar in acht
theaters in Nederland te bezoeken.
Uit Engeland bijvoorbeeld de British Pop Invation en een Tribute aan
Eric Clapton, slechts een maand in
Nederland. Bij ons op 28 oktober.
Verder het sintprogramma met Jochem van Gelder, Seth Gaaikema,
het Groot Niet te Vermijden, pianist Wibi Soerjadi, de toneelvoorstellingen De Koningin van Paramaribo, Mama Tandoori en Oorlogswinter, muziek van Ellen ten Damme,
Rita Reys, Belle Pérez uit België, de
Edwin Eversband, cabaretier Vincent
Bijloo, met kerst een concert van de
Wolga Kozakken en heel bijzonder:
Cirque on Ice in de eerste week van
januari. Een circusvoorstelling op
een ijsvloer. Dat wordt echt geweldig.” Vanaf heden komt het complete
programma op de website
www.crowntheateraalsmeer.nl
te
staan en kunnen boekingen gedaan
worden. Ook is een theaterboekje
in de maak. Het publiek zal uit heel
Nederland komen, weet René, maar
over parkeeroverlast maakt hij zich
geen zorgen. “De bezoekers arriveren via de Van Cleeffkade en rijden
de parkeergarage in. Hier kunnen
750 auto’s in. Echt, geloof me: Het
Crown Theater gaat Aalsmeer zeker
(weer) op de landelijke kaart zetten.”
Vrijwilligers gezocht
Tot slot een oproep: Het bestuur van
de theaterstichting is op zoek naar
sponsors, denkt aan het oprichten
van een stichting Vrienden van en
is, ook heel belangrijk, op zoek naar
vrijwilligers. Er zijn diverse baantjes
beschikbaar. Voor meer informatie
kan gebeld worden naar René Martijn via 0297-753680.
Door Jacqueline Kristelijn

Groep 5 van obs De Eendracht
bezoekt ‘De Boemerang’
Mijdrecht - In het kader van het
Kunst- en Cultuurmenu van Kunst
Centraal werkten de kinderen van
groep 5 aan het project ‘een gebouw
met karakter’. Met een foto van een
detail van dit gebouw mochten de
kinderen zelf ook een gebouw proberen te ontwerpen. Er ontstonden
heel verrassende creaties!
Ter afsluiting van dit project bezochten ze ’De Boemerang’, het voormalig directiekantoor van SC Johnson.
Onder begeleiding van mevrouw
Monique Noordermeer bekeken ze
de verschillende ruimtes en kregen
de kinderen informatie over dit bijzondere gebouw. Zo leerden de kinderen dat de onderkant van het gebouw ongeveer het zeeniveau aangeeft en dat het plafond de sterrenhemel voorstelt. Het was een aparte ervaring om het gebouw van binnen te mogen bekijken. Al heel wat
keertjes zijn de kinderen er met de
auto langs gereden maar nu zagen
ze ook eens alles van binnen. De
volgende keer dat ze voorbij het gebouw rijden kijken ze er vast met andere ogen naar! Op 6 juli gaan ook
de twee groepen 6 van obs De Eendracht dit bijzondere gebouw bekijken. Deze weken mogen zij hun fantasie los laten op het ontwerpen van
een prachtig gebouw.

Mijdrecht - Zaterdag 18 juni is
het centrum van Mijdrecht letterlijk
weer het toneel van straattheater.
Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn er in
de open lucht meer dan 55 shows te
bewonderen van professionele gezelschappen uit binnen- en buitenland. Zij worden omlijst door 20 optredens van jonge muzikale talenten, levende standbeelden, en toneel-, dans-, zang- en sportgroepen
uit de regio. Het Straattheaterfestival De Ronde Venen is in de jaren
uitgegroeid tot een bont feest van
professioneel internationaal straattheater en cultuur uit de omgeving
en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. De optredens vinden plaats op
het Raadhuisplein, rondom de winkelcentra De Lindeboom, De Passage en de Bozenhoven, en op diverse
plaatsen op de Dorpsstraat. Struinend van de ene locatie naar de andere komt u op de straat ook van alles tegen zoals levende standbeelden, hoogpotige struisvogels, mensenvrienden die aangelijnd als hond
worden uitgelaten. Omdat alle locaties op loopafstand van elkaar liggen staat het festival bekend om zijn
intieme en ongedwongen sfeer.
Gevarieerd
Het speurwerk van de organisatie
levert dit jaar weer een prachtig en
gevarieerd programma met theater,
acrobatiek en andere onverwachte
kunsten op straat. De artiesten komen uit Australië, België, Canada,
Frankrijk, Nederland en Portugal.
Het zijn bijzondere mensen die met
kennis van zaken en ervaring knappe staaltjes van straatkunsten vertonen en prijzen hebben gewonnen
op vooraanstaande festivals. Om
11.00 uur wordt het festival swingend en dansend voor de 19e keer
geopend op het Raadhuisplein.
Vanaf dat moment kunt u overal genieten van de straattheatershows,
steltentheater, circusclowns, dwaze figuren, straatmuzikanten, levende standbeelden, acrobaten, pantomimespelers, kindercircus en swingende muziek. Ontmoet er een Marylin Monroe, een stel dansende
apen, levende porseleinen beeldjes,
een klein manneke met nogal grote
mond maar o zo’n klein hartje, timmerlieden die stuntelen met hamers
en beitels, twee violisten met acrobatiek, dans en brandende strijkstokken, en een stel dat met grote
skippyballen en boxhandschoenen

een geweldige en hilarische circusshow brengen. Verbazen zult u zich
ook over een artiest die vet klinkende beat uit ballonnen weet te maken, of over een artiest die 21 toeters bedient die aan z’n overall zijn
bevestigd. Geniet van acht professionele muzikale duivelskunstenaars,
of dein gewoon lekker mee op de
meezingers van een frivool stel meiden. Met deze shows en veel meer,
met acrogymmers, sportdemonstaties, en met de muzikale en choreografische omlijsting van artiesten

uit Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Uithoorn en Aalsmeer wordt het weer
een grandioze dag. Op het Raadhuisplein zal de Vinkeveense Robert
Vermaas optreden als de spreekstalmeester. RTV-Utrecht maakt
voor en tijdens het festival televisieopnames voor het programma “Uit:
Achter de Schermen” dat op 23 juni
wordt uitgezonden. Het programma
zal een beeld geven wat zich in de
voorbereiding en op de dag achter
de schermen van het festival heeft
afgespeeld.

Leen eens een luisterboek
De Ronde Venen - Van 15 t/m 26
juni is het Week van het Luisterboek.
Een mooie gelegenheid om eens
een luisterboek te lenen bij de Bibliotheek! De Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen heeft een grote collectie luistercd’s, verhalen en informatief, zowel voor volwassenen als
voor de jeugd. Luisterboeken zijn
ideaal voor kinderen die moeite
hebben met lezen, maar ook heerlijk voor onderweg en op vakantie. Met een simpel oortje in het oor
op het strand of in de tent luisteren
naar een spannend boek. Of een cdtje in de auto en kilometers luisterplezier is verzekerd. Neem eens een
kijkje in de Bibliotheek of zoek in de
catalogus.
E-audiobook
Luisterboeken zijn ook te downloaden in de vorm van e-audiobooks.
Als lid van de Bibliotheek kunt u via
een gratis account e-audiobooks lenen. De e-audiobooks zijn te beluisteren op een mp3-speler en via Windows Media Player. Helaas kunnen
ze nog niet worden afgespeeld op
een iPod of Microsoft’s Zune apparaten. iPods gebruiken het .aac bestandsformaat dat het Digital Rights

Management (DRM) protection niet
ondersteunt. Dit is vereist door NetLibrary eAudiobooks. Heeft u nog
geen account? Bij de infobalie in

de Bibliotheek kunt u een account
laten aanmaken. Meer informatie hierover vindt u op de website:
www.bibliotheekavv.nl

Keurslagerij Bader kiest voor
smaak en dierenwelzijn
Regio – “Er is weer varkensvlees
dat smaak heeft! Dat was een
van de eerste reacties na ons bezoek op abdij Lilbosch in Echt. Dit
vlees komt van het Livar scharrelvarken”, aldus salger Bader uit
Mijdrecht en Uithoorn. De oorsprong van deze bontgekleurde varkens ligt op abdij Lilbosch.
Daar kunnen de Livar varkens
naar hartenlust in de kloostertuinen wroeten en rollen in de modder. Op de abdij worden de varkens met liefde verzorgd door de
monniken. De maaltijd van de-

ze bijzondere varkens bestaat uit
vers geteelde Limburgse granen.
En dat proef je! Het Livar vlees onderscheidt zich ook qua smaak
sterk van andere soorten varkensvlees. Het vlees is rijper en doorregen met vet. Vet is de smaakdrager van vlees en geeft het Livar
vlees een aangename en natuurlijke smaak. Bovendien kent het
bij de bereiding nauwelijks gewichtsverlies (normaal varkensvlees verliest al gauw een kwart
aan gewicht, Livar vlees slechts
acht procent), waardoor het vlees

zeer mals en sappig blijft. Het
unieke samenspel van een melange van granen, unieke rassen
en het scharrelen in een weelde
van ruimte maakt Livar vlees tot
een bijzonder product. De varkens
van Livar doen zeer zeker niet onder voor de beste scharrelvarkens
uit Spanje of Italië. Livar vlees is
authentiek, ambachtelijk, eerlijk en antibiotica vrij! Vanaf vrijdag is dit nieuwe vlees in de winkels van keurslager Bader. Voor
meer informatie: www.livar.nl of
www.bader.keurslager.nl
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Leerlingen van Willespoort
bezoeken diverse bedrijven

Op de foto van links naar rechts: de heer en mevrouw Honig, wethouder Lambregts, mevrouw Smit, Tom Burgers
en de heer Klomberg. De overige prijswinnaars krijgen hun prijzen thuisgestuurd

Prijzen van woonwensenonderzoek uitgereikt

De Ronde Venen - Zes inwoners
van De Ronde Venen hebben donderdag 9 juni een prijs ontvangen
voor hun deelname aan het woonwensenonderzoek. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Ingrid Lambregts (Ruimtelijke Ordening) en directeur-bestuurder Tom
Burgers van Westhoek Wonen.
De gemeente De Ronde Venen
en Westhoek Wonen hebben van
11 mei tot 3 juni een grootschalig
woononderzoek uitgevoerd, waarbij aan alle inwoners in de gemeente van 18 jaar en ouder is gevraagd
een woonwensenenquête in te vullen. Ruim 2000 inwoners hebben dat
gedaan. De gegevens worden mo-

menteel verwerkt en door gemeente
en Westhoek Wonen gebruikt voor
het formuleren van beleid op het
gebied van wonen. De resultaten
van het onderzoek worden rond de
zomer verwacht en op de gemeentelijke informatiepagina in het Witte Weekblad gepubliceerd en op de
websites van beide organisaties.
Wethouder Ingrid Lambregts: ”We
zijn erg blij dat zoveel mensen de
moeite hebben genomen de enquête in te vullen. Een hoge respons is
voor ons belangrijk zodat we een
goed beeld hebben van de wensen
van inwoners op het gebied van wonen, nu en in de toekomst.’’ Ook Tom
Burgers vindt het geweldig dat ruim
tweeduizend inwoners de enquê-

Zo’n creatieve middag vindt vijf keer
per jaar plaats op vrijdagmiddag
voor de groepen 5 t/m 8. Met behulp
van ouders wordt er in kleine groepjes aan prachtige werkstukken gewerkt. Zo bakt een groepje kinderen

plaats mochten de kinderen heerlijk
zelf het mooie vak ervaren. En wat
is er nu leuker dan een bandje lek
te mogen prikken en daarna weer
zelf te mogen plakken? De fietsenmaker, zijn vrouw en het ander personeel deden erg hun best om de
leerlingen al de fijne kneepjes van
het vak bij te brengen en hun eigen
zoon Jeffrey (die leerling is van OBS
Willespoort) kon ook meteen als
goede hulp ingezet worden! Er was
een gastvrij ontvangst en de kinderen gingen vol goede indrukken
weer terug naar school. Ook werd
dit jaar weer een Boys-and Girlsday
gehouden, waarbij de jongens weer
veel geleerd hebben bij autobedrijf
van Rijn en de meisjes zowel bij Opticien van der Zwaard als juweliersbedrijf van Beek zijn geweest. Groep
8 heeft, als de andere leerlingen van

OBS Willespoort a.s. vrijdag 17 juni
op schoolreisje gaan, nog heel wat
leuks in het verschiet. Ze zullen een
hele interessante workshop Lego
Mindstorms krijgen van studenten
van de Universiteit en op de middag zullen er allerlei leuke activiteiten zijn zoals een kookworkshop,
een pura natura workshop en nog
veel meer. En dit alles geregeld en
georganiseerd door Teddie en Rachel uit groep 8. Middels de Pittige torens zijn ze hier al enkele weken mee bezig en hebben dit geheel zelfstandig met veel regel- en
belwerk voor elkaar gekregen! Willespoort wil bij deze nogmaals alle
bedrijven en gastsprekers van harte bedanken en is trots dat door de
inzet van de leerlingen er educatief
gezien zo`n verrijking van het programma mogelijk is.

te hebben ingevuld, in leeftijd varierend van 18 tot 90 jaar. ,”Hierdoor
hebben we een goed beeld van wat
de wensen van inwoners exact zijn
en kunnen we er alles aan doen om
daar zoveel mogelijk op in te spelen”, aldus de directeur-bestuurder
van Westhoek Wonen.
Onder de deelnemers aan het onderzoek is een aantal prijzen verloot. Een waardebon van 150 euro is donderdag uitgereikt aan mevrouw Smit uit Vinkeveen. Irischeques ter waarde van 20 euro zijn
gewonnen door de heer Klomberg
uit Mijdrecht, de heer Bouwens uit
Abcoude, mevrouw Honig uit Wilnis,
mevrouw Ridderhof uit Abcoude en
mevrouw van Diest uit Vinkeveen.

Verkeersexamen scholen Vinkeveen

Veel creativiteit op de
Koningin Julianaschool
Wilnis -Vrijdag 10 juni was de laatste creatieve middag op de Kon. Julianaschool in Wilnis.

Wilnis - In het voorjaar gaan de kinderen van OBS Willespoort er volop
op uit om Wetenschap en techniek
in de praktijk te ervaren. Er komen
gastsprekers in de klas (zoals Elektrobedrijf Huug de Vos) of gastsprekers die werkelijk aan de slag gaan
in de buitenlucht (zoals het Metaaldetectorbedrijf). Er worden diverse
Science Centra bezocht (zoals Corpus en Nemo) en natuurlijk worden
diverse bedrijven in de gemeente
De Ronde Venen bezocht.
De groepen 4 en 5 bezochten dit
jaar fietswinkel De Haan, nadat ze
in de klas met de techniekleskist
“De Fiets” een lessenserie hadden
doorlopen. De kinderen vertrokken
enthousiast naar de fietswinkel en
mochten in twee groepen aan de
slag. Een groep kreeg uitleg en informatie in de winkel en in de werk-

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 10
juni hebben de leerlingen van groep
7 van basisschool De Schakel, de
Pijlstaartschool en tevens de kinderen uit groep 8 van de Sint Jozefschool op de fiets het praktisch verkeersexamen afgelegd.

taarten, wordt er een dier gemaakt
van binnenbanden van een fiets, er
worden mooie sieraden ontworpen,
andere kinderen zijn aan het glas
graveren of beschilderen.
Ook worden er vogelhuisjes getimmerd en kaarten gemaakt. De kinderen kunnen op allerlei manieren
hun creativiteit kwijt en gaan met
prachtige werkstukken naar huis.

Het verkeersexamen is een onderdeel van het verkeersonderwijs op
de basisscholen. De kinderen hebben eerst het theoretisch examen
op school behaald.
Daarna mogen de leerlingen de verkeerslessen in praktijk brengen tijdens een fietsroute in hun eigen
omgeving. Onderweg worden de
kinderen beoordeeld door vrijwilligers aan de hand van een controlelijst. De vrijwilligers beoordelen of
de kinderen goed kijken, hun hand
uitsteken, voorrang verlenen en de
andere basisvaardigheden in het
verkeer beheersen. De leerlingen
vielen ook dit jaar weer goed op
dankzij de Rabobank De Ronde Venen beschikbaar gestelde fluorescerende hesjes.
Het was gelukkig lekker weer en de
route door Vinkeveen was goed te
doen. Alle kinderen zijn geslaagd en
hebben hun Verkeersdiploma ontvangen.

Zaterdag bij Sijbrant en Van Olst

Merkendag met een
zichtbaar accent
Uithoorn - Komende zaterdag 18
juni houdt Sijbrants & van Olst Speciaaloptiek weer een merkendag.
Ditmaal staat het merk Anne et Valentin centraal. De nieuwe collectie
is expressief en energiek, maar bovenal divers! De monturen van Anne et Valentin zijn net zo veelzijdig
als de mensheid met al haar gezichten, persoonlijkheden en levensstijlen. Ze zijn te herkennen aan hun
geheel eigen signatuur. Met veelkleurige brillen of juist monturen in
één tint, met gebruik van luxe materialen. Door deze grote veelzijdigheid is er altijd wel een bril die bij u
past. Een adviseur van Anne et Valentin loopt deze dag in de winkel
rond en kan u prima adviseren welk
model het best bij u past.
Metamorfose met
Nelleke Mulder
Naast de adviseur van Anne et Valentin is er deze dag ook een onafhankelijke adviseuse in huis. Nelleke Mulder van Nelleke Mulder Image & styling zal een aantal bezoekers verrassen met een kleine make-over. Zij kan u (man of vrouw)

precies vertellen welke brilvorm en
-kleur het beste bij uw gezicht past.
Wanneer u zich telefonisch opgeeft, maakt u kans op deze make-over door Nelleke. Zou u graag
een make-over ondergaan, bel dan
0297-540777 en laat snel weten dat
u komt.
Zakenvrouw van het Noorden
Nelleke Mulder werd in 2009 ‘Zakenvrouw van het Noorden’. Met
haar bedrijf Nelleke Mulder Image
& Styling verzorgt zij kleur- en kledingadvies, personal shoppen, metamorfoses en diverse workshops

voor zowel mannen als vrouwen. Al
heel wat moeders, dochters, sollicitanten, vaders, bruiden, bruidegommen, etcetera zijn bij haar langs
geweest voor een totaal nieuw uiterlijk en uitstraling. Nelleke geeft
uw leven kleur! Weet precies welke kleuren u die stralende ‘look’ geven? Bij het kleuradvies laat zij aan
de hand van kleurkragen zien welke
kleuren u het beste staan. U krijgt
haaradvies, niet alleen over de kleur
maar ook over het type kapsel, briladvies en dames krijgen bovendien een mooie dagmake-up. Het
belooft dus een fantastische dag
te gaan worden. Het team van Sijbrants & van Olst staat voor u klaar
en ziet u graag op zaterdag 18 juni a.s. Mocht u deze dag een montuur van Anne et Valentin aankopen
dan krijgt u maar liefst 10% korting
in hun winkel aan Marktplein 21 in
Uithoorn.

.

Goed geschoten...
Wie weet staat u volgende week in
Goed Geschoten’. Per mail kan het naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s.

In deze column kunt u ook
komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs,
aardigs, opvallends, geks of
gevaarlijks, het geeft niet
wat, maak daar een foto van,
een klein verhaaltje en stuur
het op.

De jonge ooievaars
Zoals jullie weten houd ik de ooievaars bij de Boterdijk een klein beetje in de gaten. Dinsdag 7 juni
ben ik weer even wezen kijken...
En natuurlijk weer wat foto’s gemaakt voor op mijn
site ladysunshine.punt.nl. Er kwamen voorbijgangers langs en die dachten toch echt dat er twee

jongen waren. Ik vertelde hun dat de ooievaars drie jongen hadden, daar waren ze
zeer verbaasd over. Ze zagen er altijd maar
twee tijdens hun avondwandeling. Hier zijn
de drie jongen goed te zien. Geweldig om
eens te gaan kijken, het is zeer de moeite
waard
Groetjes,
Petra Hoogendoorn
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Sfeervolle Hartenkretendag Alkwin Kollege
Regio - Het Alkwin Kollege viert dit jaar haar 45-jarige bestaan.
Op de Hartenkretendag van 8 juni zetten leerlingen en personeel
hun talenten in voor het goede doel. Het werd een sfeervolle dag
met veel muziek, lekker eten en activiteiten. Er was een markt en
ook workshops voor zumba, pizza’s bakken en oorbellen maken
ontbraken niet. Daarnaast kon je gezicht geschminkt worden, de
nagels versierd enzovoort. En uiteraard waren er de nodige spelletjes.
De opbrengst van deze middag gaat naar Argentinië voor het bouwen
van schoollokalen, via een kleine maar actieve stichting Che Amigo.
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Een topweekend voor
Argon C1 en C3 in Berlijn!
Donderdag 2 juni
Na een voorbereiding van ruim een
half jaar zouden de C1 en C3 op
donderdag 2 juni vertrekken richting Berlijn om te gaan strijden om
de Berlin Cup. Met een totaal van
24 spelers, 7 begeleiders en chauffeur Gerard Cordes aan het stuur
zou de bus om even na 7 uur ’s ochtends van het Argon terrein vertrekken terwijl iedereen gehuld was in
een mooie blauwe polo beschikbaar
gesteld door Intersport Duo. Het
weer zou fantastisch worden dus
het mag duidelijk zijn dat iedereen
enorm veel zin had in dit internationale toernooi met deelnemers uit
Duitsland, Nederland, Polen, Denemarken, Oekraine, Sweden en Tjechië. Gelukkig hadden we in coach
Ronald en leider Cees R. twee ervaringsdeskundigen aan boord gezien hun eerdere trip naar Berlijn
van een paar jaar geleden. Na een
tweetal stops onderweg zouden we
aan het eind van de middag bij ons
hotel in Oost Berlijn aankomen. Een
enorm grote jeugdherberg van 7
verdiepingen met kamers met 4, 6 of
8 bedden en beneden een gezellige
bar, poolbiljart, voetbalspel en buitenterras dus we hoefden ons niet te
vervelen na het voetbal. Na te hebben ingecheckt en iedereen te hebben verdeeld over de diverse stapelbedden, bleken we, geheel toevallig, nog deel te kunnen nemen aan
het happy hour met aansluitend een
snelle hap in de vorm van friet en
braadwurst. Kortom, als je nog niet
wist dat je in Berlijn was dan zorgde
de hotelcatering daar wel voor.
De donderdagavond was iedereen
in of rond het hotel te vinden en

bleek het erg gezellig te worden die
avond en nacht. Zelfs zo gezellig dat
andere gasten zich meer en meer
met de Argonauten gingen bemoeien, maar het bleef gelukkig bij enige waarschuwingen. Er moest tenslotte de volgende dag gevoetbald
worden.
Vrijdag 3 juni
Uiterlijk kwart voor acht aan het
ontbijt want de bus zou om 8:30
vertrekken naar het Kissingen Stadion waar beide teams die dag hun
3 poulewedstrijden moesten spelen.
Bijna iedereen zat goed gemutst in
de bus (ondanks de weinige slaap)
dus we waren er klaar voor. Het
toernooi zou op 2 verschillende locaties plaatsvinden en de vrijdaglocatie bestond uit 2 velden: een grasveld met sintelbaan er omheen en
een kunstgrasveld dat door menig
hockeyclub afgekeurd zou worden.
Beide teams speelden hun wedstrijden veelal na elkaar zodat we alles konden zien. Er waren ook nog
supporters uit Mijdrecht naar Berlijn gekomen zodat de jongens door
zeker 10 ouders toegejuicht konden
worden.
De C3 speelde als eerste hun wedstrijd tegen een Poolse club en wist
deze met 1-0 te winnen. Direct
daarna mocht de C1 tegen OB uit
Odense (Denemarken) spelen. Dit
bleek een gevaarlijke ploeg te zijn
met een paar snelle spitsen. Na een
0-1 achterstand (penalty) kwam de
ploeg via Ferdy vrij snel weer op gelijke hoogte wat uiteindelijk niet
meer zou veranderen. Vlak voor de
lunch mochten beide teams hun 2e
wedstrijd spelen welke de C3 ver-

loor van SV Löwi (Duitsland). Deze Duitse ploeg werd begeleid door
een zeer fanatieke coach die behoorlijk overspannen langs de lijn
liep. De C1 zou daar een dag later
nog last van krijgen, maar daar later meer over. De C1 zou overigens
haar 2e wedstrijd met 3-1 winnen
door de C1 van SV Huizen te verslaan. Daarna was er tijd voor een
gezonde hamburger, friet of braatwurst aangevuld met cola of sinas.
De laatste poulewedstrijd zou halverwege de middag gespeeld worden en dit leverde de C3 (tegen een
Deense ploeg) helaas geen punten
op en eindigde daarmee op de laatste plaats in de poule. De C1 had
nog kans op de 1e plaats in de poule
maar moest de laatste wedstrijd dan
wel met veel goals winnen. Concurrent OB had namelijk haar 2e wedstrijd ook gewonnen en stond qua
doelsaldo 2 doelpunten voor. Het
zou spannend worden aangezien er
ook met een half oog naar het andere veld gekeken werd. Tenslotte was alleen de poulewinnaar zeker van plaatsing naar de kwartfinale terwijl ook de beste nummers
2 dat zouden zijn. Maar dan moet
je maar afwachten of je daarbij zit.
De doelpunten zouden redelijk gelijk op gaan (C1 wint met 4-0 en OB
wint met 3-1) zodat uiteindelijk zowel de C1 als de Denen met 7 punten en gelijk doelsaldo bovenaan
eindigen. Er moest toch een nummer 1 en 2 worden bepaald zodat er
geloot moest worden welke gelukkig in Mijdrechts voordeel uitviel en
de C1 dus zeker van de kwartfinale was.
Nadat iedereen had gedoucht

Tegenslag Alexander de Haan
De Ronde Venen - Aprilia-rijder
Alexander de Haan heeft tijdens de
vijfde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Supermoto in Valkenswaard lekker gereden maar kende in de beginfase van beide manches wat tegenslag waardoor hij niet het resultaat
heeft weten te behalen wat er mogelijk wel in had gezeten. Alexander
kwam in de eerste manche ten val
en liep hierbij een grote achterstand
op. In de tweede manche schoot
de kramp in zijn arm waardoor hij
noodgedwongen naar de pits moest
om de kramp uit zijn arm te laten
verwijderen.
Moeilijk
In de training had Alexander het
moeilijk om een snelle tijd op de
klokken te zetten. Zijn gevoel op
de motor was wel goed maar op de
nattige ondergrond en in het losse
zand had hij nog niet het vertrouwen om door te zetten. Hierdoor
moest Alexander tevreden zijn met
een achttiende tijd.
De eerste manche begon met een
tegenslag voor Alexander want hij

kwam in de beginfase ten val en
liep hierbij een grote achterstand
op. Fanatiek zette hij de achtervolging in en begon een groot gat tot
aan Angelo Bouchee dicht te rijden.
Zijn rondetijden waren goed en na
een aantal ronden kwam hij aan het
achterwiel van Bouchee. Aan het
einde van het onverharde gedeelte plande hij een inhaalmanoeuvre maar omdat zijn achterremblokken aan de achterzijde hard waren
geworden, blokkeerde het achterwiel bij het in remmen van de bocht
waardoor zijn motor afsloeg. Hierbij
liep Alexander wederom een achterstand op en met nog vijf minuten te gaan kreeg hij deze niet meer
dichtgereden en moest genoegen
nemen met een negentiende plaats.
Tegenslag
Ook in de tweede manche kreeg De
Haan een tegenslag te verwerken
in de beginfase. Aan het einde van
de eerste ronde schoot er kramp in
zijn arm en hierdoor ging het gas
vol open. Vanwege de kramp kon
Alexander zijn vinger niet meer op
de voorrem krijgen en vloog volgas

rechtdoor het gras in en ging recht
op een huisje af. Gelukkig kon hij
met de achterrem nog iets bijremmen en bleef op de machine zitten.
Met de kramp nog in zijn arm ging
hij naar de pits waar zijn monteur
hem hielp om zijn vingers naar zijn
pols te rekken. Kort daarna was de
kramp weer verdwenen en Alexander ging vol goede moed terug het
circuit op. In de eerste paar ronden deed hij het even rustig aan
maar daarna voerde hij het tempo
op en begon snelle rondetijden op
de klokken te zetten. Gedurende de
wedstrijd wist hij Vincent Fayt nog te
passeren en liep in op Angelo Bouchee, Jan Rekers en Wiebren Kraak.
Helaas was het gat te groot om nog
helemaal dicht te rijden waardoor
hij genoegen moest nemen met een
achttiende plaats.
Superfinale
Aan het einde van de dag stond
er nog een superfinale op het programma waarbij de beste drie nationale rijders, de beste tien euro rijders en de beste 15 inters het tegen elkaar opnamen. Omdat Erwin
Mulder niet van start ging, kreeg
Alexander deze plek toegewezen
en ging enthousiast van start in deze wedstrijd. Alexander moest achteraan starten maar kon in de tweede bocht een valpartij ontwijken en
maakte hierdoor plaatsen goed.
Gedurende de wedstrijd wist hij nog
meer plaatsen winst te boeken. Ook
in deze wedstrijd reed hij snelle rondetijden want met zijn snelste tijd
137.6 was hij meer dan tien seconden sneller dan zijn kwalificatietijd.
Na een goed gereden wedstrijd
legde hij beslag op een veertiende
plaats. In het dagklassement eindigde Alexander op een negentiende
plaats. Aankomende zondag gaat
het Open Nederlands Kampioenschap verder in Hellendoorn.

bracht Gerard ons weer naar het
hotel waar nog even snel een vette hap naar binnen werd gewerkt
(friet met kipnuggets) want om
18:30 mochten we de bus weer in
voor een sightseeing tour door Berlijn. Hiervoor had de begeleiding
een Nederlands sprekende Berliner
zo gek weten te krijgen om ons gedurende 3 uur over diverse hoogtepunten te informeren. Ook enkele
ouders lieten dit buitenkansje niet
liggen zodat we een erg boeiende
rondtrip hadden met een paar ingelaste stops (o.a. Brandenburger
Tor, Checkpoint Charlie). Rond half
tien waren we weer terug in het hotel en kon een ieder zich weer vermaken aan het biljart of in de bar.
Ook de naast gelegen pizzeria en
BurgerKing werden regelmatig bezocht door de groep dus aan verveling geen gebrek. De kamers zouden deze avond/nacht wat eerder
worden opgezocht want de nacht
ervoor had zijn tol toch wel geëist.
Dat niet iedereen de slaap direct
kon vatten is heel begrijpelijk want
de emoties kunnen soms hoog oplopen en zouden de volgende dag
voldoende stof voor speculatie opleveren....
Zaterdag 4 juni
Op de 2e dag zouden beide teams
op verschillende terreinen spelen:
de C3 mocht weer naar het Kissingen stadion terwijl de C1 naar de
Nordend Arena ging. Gerard zou
eerst de C3 afzetten om vervolgens
met de C1 door te rijden naar hun
bestemming. Dit bleek een leukere
accommodatie te zijn met 2 normale velden en 2 veredelde campingveldjes. Alles dicht op elkaar zodat
je een goed overzicht had. De velden behoorden toe aan de thuisclub, FC Concordia Wilhelmsruh
1895 oftewel een club met traditie
en liefhebber van originele details.
De C3 zou haar wedstrijd verliezen
en was daardoor snel klaar zijn, wat
eigenlijk veel te vroeg is; Gerard zou
hen weer oppikken en naar de Nordend Arena brengen zodat zij de C1
konden aanmoedigen. Deze bleek
haar eerste wedstrijd tegen onze
sportieve vrienden van SV Löwi te
moeten spelen. Het begon al voordat er een bal getrapt was: de leiders van dit Duitse team wilden
de spelerspassen zien want ze geloofden niet dat al onze jongens uit
1996 of 1997 waren. Gelukkig besloot de scheids de wedstrijd te willen spelen waarbij Argon erg vriendelijk was getuige een overwinning van slechts 3-0. Helaas moes-

ten wij ons daarna wel bij de wedstrijdleiding melden aangezien de
tegenstander een protest had ingediend! Ongelofelijk maar waar, dus
we waren verplicht om terug te rijden naar het hotel om de paspoorten op te halen. Na een uur weer terug (valt niet mee om paspoorten te
vinden tussen natte onderbroeken
en etensresten), en alles was in orde. Echter onze tegenstander bleef
zich een slecht verliezer tonen door
bij de wedstrijdleiding te eisen dat
men de spelerspassen wilde zien,
maar gelukkig was de organisatie zo langzamerhand wel klaar met
deze lieden en waren we door naar
de halve finale.
Deze partij ging tegen de Denen
van OB welke we een dag eerder
via loting achter ons wisten te houden. Helaas zou dat vandaag niet
lukken want de wedstrijd ging met
2-1 verloren. De Denen waren gewoon beter dus daar viel weinig op
af te dingen. Het was alleen jammer dat de vrouwelijke scheids over
haar hoogtepunt heen was (of er
misschien net tegen aan zat) want
zij had de wedstrijd bepaald niet
in de hand. De slotwedstrijd om de
3e/4e plaats zou uiteindelijk van de
thuisclub met 2-1 gewonnen wor-

den zodat de C1 op een keurige 3e
plaats eindigde in een veld van 24.
Terwijl een ieder op de tribune nog
van de zon geniet en Cees R. van
tijd tot tijd met enige versnapperingen doorkomt, brengt de organisatie alles in gereedheid voor de
prijsuitreiking. Een mooie beker is
er voor Argon, welke later na loting door Enfernee mee naar huis
mag worden genomen. Ook zijn er
nog 2 clubvaantjes voor de twee afscheid nemende spelers van de C1

(Alex en Mathijs). Vrij laat arriveren
we weer in het hotel en besluiten de
vette hotelhap te laten voor wat hij
is en gaan met 34 man naar de pizzeria. De rest van de avond zou vervolgens beneden in en rond de bar
worden doorgebracht waarna het ‘s
nachts relatief rustig zal blijven.
Zondag 5 juni
Nadat iedereen heeft ontbeten en
zijn tas heeft gepakt wordt er samen met de receptie van het hotel
nog een rondje langs de kamers gemaakt om te kijken of alle kamers
echt wel hufterproof waren. Gelukkig is dat het geval en krijgen we
de borg weer terug. Rond half tien
rijden we weg en na een tussenstop in Duitsland wordt in Barneveld de gebruikelijk McD stop gemaakt om nog één keer een vette
bek te halen. Vlak voor aankomst
wordt er nog even met de pet rond
gegaan voor de chauffeur en arriveren we na achten weer in Mijdrecht.
Iedereen moe en voldaan want dat
het top was mag duidelijk zijn! We
hebben fantastisch weer gehad, de
sfeer in de groep was geweldig, we
hebben leuk kunnen voetballen,
bijna iedereen heeft veel te weinig
geslapen en we hebben voorlopig
weer genoeg worsten en hamburgers gegeten.
Het succes van zo’n weekend wordt
in de eerste plaats bepaald door
de deelnemers maar zeker zo belangrijk is de steun die beide teams
hebben gehad van meegereisde
ouders en sponsoren. Deze laatste
groep zou ik dan ook apart willen
noemen, te weten: Johnson Wax,
Argon Club van 100, De Lijnkijkers,
Akkermans Administratieve Dienstverlening, Architectenburo van der
Laan, Putman Vefima, Cafe Cens,
RelocAid, Sterk Delicatessen, Studio 110 Architectuur, Fa. Wessels,
ABN AMRO Bank, SEAT Maas, De
Kingsalmarkt, Rendez Vous, Solid Q
IT, Switch Marketing Communications, Emga International, Taxibedrijf
van der Laan, Brabebo, Kapadokya, Ilco Jeans & Casual, Care4Finance, Jumbo Nieuwkoop, IT-Directors, Datamail, B-in Fashion, Gasse, Mastervolt International, Duikersloot Asbestverwijdering, Poelier van Egmond, Roke Motors, Gerrijn, Radio Rik FM / Peter Brouwer,
Aparts Automaterialen, www.Pimpelpaars.nl, Den Ouden, Intersport
Duo, Bakkerij Mens en 2 anonieme
geldgevers. Tenslotte alle dank aan
Gerard die het aandurfde om met
een stel pubers op stap te gaan en
ons weer veilig heeft thuis gebracht.

Opening
bridgedrive
groot succes
Mijdrecht - Op 6 juni is de
zomerdrive van Bridgevereniging Mijdrecht begonnen
met 55 paren over 3 lijnen.
De grote opkomst is mede te danken aan de deelnemers aan de cursus Denken en
Doen die door de Gemeente en
de Bridgebond over de laatste
twee jaren is gegeven.
Het overweldigende succes
van de eerste avond smaakt
naar meer. Dit kan op 20 juni a.s.
De uitslag is alsvolgt:
A-lijn:
1. Gerard en Janny Telling
61,69%
2 Theo Klein en A. Heuzen
60,03%
B-lijn:
1. John en Ineke van Diemen
64,81%
2. Corrie de Jong en
Josta van Beek 58,56%
C-lijn:
1. Cees Houmes en Kiki Lutz
2. Henk en Marta de Vries
De volgende speeldagen zijn
20 en 27 juni en daarna de eerste drie maandagen in juli.
Plaats:
De Meijert in Mijdrecht. Inschrijven aan de zaal vanaf
19:15 uur.
Ook beginnende spelers zijn
welkom in onze C-lijn.

Rutger Woud en Stefan
Gijsen nieuw schuttersduo
Vinkeveen - Ook dit jaar werd het
korfbalseizoen bij K.V. De Vinken
traditiegetrouw afgesloten met het
schutterstoernooi. Over twee avonden verspreid streden 20 duo’s voor
de schutterstitel 2011. Vorig jaar
gingen Janno vd Plas en Rudy Oussoren er voor de vierde keer met de
titel vandoor. Dit jaar bleken Rutger Woud en Stefan Gijsen de beste schutters te zijn. Op maandag- en
woensdagavond 6 en 8 juni was het
weer redelijk goedgezind, waardoor
alle 20 koppels met goede moed het
toernooi speelden. Uit alle teams uit
de competitie waren mensen vertegenwoordigd. Van mensen uit de
selectie tot aan niet-spelende leden.
Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi moest
ieder duo tegen ieder ander duo
schutteren. Bij het schutteren wordt
er over een afstand van zes meter tegen elkaar geschoten, waarbij
doorloopballen niet zijn toegestaan.
Een wedstrijd is afgelopen wanneer

één van beide duo’s één keer tot de
tien doelpunten is gekomen. Het
duo dat begon, moest het andere
duo nog een extra kans geven. Hierdoor waren ook gelijke spelen mogelijk. Dit kwam gedurende het hele
toernooi slechts zes keer voor.
Competitie
Vanaf de eerste avond namen de
heren uit het tweede seniorenteam
al de leiding. Ze werden nauw gevolgd door vele andere duo’s. Dus
was er nog niets beslist na de eerste
avond. De tweede avond zou bepalend worden voor welk duo er met
de titel vandoor zou gaan. Maar Rutger en Stefan lieten duidelijk zien
dat zij de sterkste waren, doordat ze
totaal maar één wedstrijd verloren
en één gelijk hadden gespeeld. De
titelhouders van de voorgaande jaren eindigden dit jaar buiten de top
drie. In vergelijking met voorgaande
jaren vielen er ook veel doelpunten,
veel wedstrijden eindigden in 10-9,
10-8 en 10-7.
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Postduiven

Cor van Bemmelen en
Hennie Pothuizen winnaars

Amstel C1-team kampioen
schaken derde klasse SGA
Regio - Op maandag 30 mei jl. is
het C1-team van SV de Amstel kampioen schaken geworden van de 3e
klasse van de Schaakbond GrootAmsterdam (SGA). In een spannende finale werd Mercator C3 verslagen, nadat de eerste wedstrijd nog
in een gelijkspel geëindigd was.
Het C1-team van SV de Amstel bestond dit seizoen uit Paul Oomen,
Aryan Niknammaleki, Sipke de Boer
en Tim van Rijsse. In de finale kon
Aryan niet meespelen, maar hij
werd uitstekend vervangen door Esmée Oud, die tweemaal won.
Het seizoen begon met een wedstrijd tegen Ada’04 uit Ouderkerk
a/d Amstel, die met slechts twee

spelers kwamen opdagen. Die
werden vervolgens verslagen, zodat Amstel de eerste wedstrijd met
tweemaal 4-0 won.
Er deden twee teams van VAS mee
in de poule van de Amstel, die beide met tweemaal 3-1 verslagen
werden. Het team van Caissa werd
ruim verslagen (4-0 en 3-1) en alleen in de wedstrijd tegen Mercator
C2 kreeg De Amstel serieuze tegenstand. De eerste wedstrijd werd met
3-1 gewonnen, maar in de tweede
wedstrijd werd het eerste punt verspeeld door een 2-2 gelijkspel.
Amstel eindigde in de poule als eerste met 19 punten uit 10 wedstrijden
en speelde in de halve finale tegen

Boven IJ, waarvan gewonnen werd
met 4-0 en 3-1. In de andere halve
finale won Mercator C3 verrassend
van Mercator C2, waardoor de finale dus tussen Amstel C1 en Mercator C3 ging.
Na een moeizaam 2-2 gelijkspel in
de eerste wedstrijd, moest de tweede wedstrijd dus de beslissing brengen.
Die werd overtuigend gewonnen
met 3-1, zodat de kampioensbekers dit jaar naar Uithoorn gingen.
De individuele scores dit seizoen
waren als volgt: Paul Oomen 14 uit
14 (100%), Aryan Niknammaleki 10
uit 12 (83%), Sipke de Boer 9 uit 14
(64%), Tim van Rijsse 9 uit 14 (64%)
en Esmée Oud 2 uit 2 (100%).

Regio - Zaterdag stonden twee
vluchten op het programma, de
laatste Vitesse vlucht vanuit het Belgische Pommeroeul met een gemiddelde afstand van 212 km en
een Dagfondvlucht vanuit het Franse Bourges met een gemiddelde afstand van 598 km. Voor het eerst dit
seizoen kregen de duiven met wisselvallig weer te maken met buien onderweg, en dat zorgde ervoor
dat er wat grotere verschillen in de
aankomsten waren. Toch werden op
beide vluchten hele mooie resultaten door de leden van Rond de Amstel neergezet. In Bourges werden
de duiven om 08.40 uur gelost, en
in Pommeroeul om 11.00 uur. Om
13.05.12 klokte Cor van Bemmelen
uit De Hoef de eerste duif van Pommeroeul, en deze duif maakte een
snelheid van 1677,455 meter per minuut en dat is 100,6 km per uur. Harrie Hendriks uit Vinkeveen werd 2e
en tevens 1e in de B-Groep en Ton
Duivenvoorde uit De Hoef werd 3e.
Cor werd met zijn overwinning niet
alleen Kampioen Vitesse, hij werd

ook eerste in Rayon F waar 1862
duiven in concours stonden, en had
de tweede snelste duif van de gehele Afdeling Noord-Holland.
In rayon F werd Harrie 2e, Ton 4e,
Bosse & Zn uit Uithoorn 8e, Theo
Kuijlenburg uit Amstelhoek 9e,
Henk Snoek uit De Kwakel 10e,
Ron den Boer uit Uithoorn 21e, Wim
Wijfje uit De Kwakel 25e, Ginkel &
Berg uit De Kwakel 34e en Hennie
Pothuizen uit Vinkeveen 67e. Om
15.15.03 klokte Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen de eerste duif van Bourges, en deze duif maakte een snelheid van 1512,959 meter per minuut
en dat is 90,7 Km per uur.
Ton Duivenvoorde uit De Hoef werd
2e en Rob v.d. Wal uit Mijdrecht 3e
en eerste in de B-Groep. Hennie
werd deze prestatie 5e in het Rayon
waar 1297 duiven in concours stonden, en 12e in Noord-Holland Zuid
waar 5081 duiven mee waren.
Ton werd 6e in Rayon F en 13e in
Noord Holland Zuid, Rob werd 35

in Rayon F en 69e in Noord Holland
Zuid. Ginkel & Berg uit De Kwakel werd 65 in Rayon F, Martien v.d.
Hoort uit Uithoorn 74e en Bosse &
Zn 92e.
De uitslagen zijn als volgt:
Pommeroeul
288 duiven en 21 deelnemers.
C. van Bemmelen
H. Hendriks
A.M. Duivenvoorde
Bosse & Zn
Th. Kuijlenburg
H.P. Snoek
R. den Boer
Bourges
227 duiven en 15 deelnemers
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
R. v.d. Wal
Ginkel & Berg
M. v.d. Hoort
Bosse & Zn
Th. Kuijlenburg
Eindstand Vitesse
Onaangewezen
1. C. van Bemmelen
2. C. Pothuizen
3. Ginkel & Berg
4. R. den Boer
5. Bosse & Zn
6. Th. Kuijlenburg
7. H.P. Snoek
Aangewezen
1. R. den Boer
2. Ginkel & Berg
3. Th. Kuijlenburg
4. Bosse & Zn
5. W. Wijfje
6. C. Pothuizen
7. H.P. Snoek
Eindstand Vitesse B-Groep
1. L. v.d. Sluis
2. M. Bosse
3. M. v.d. Hoort
4. Verweij-Castricum
5. J. Koek
6. N. Oussoren
7. P. Baas
Aangewezen
1. M. Bosse
2. L. v.d. Sluis
3. M. v.d. Hoort
4. J. Koek
5. Verweij-Castricum
6. N. Oussoren
7. Th. Vlasman

vier Rondeveense dames roeien
de vogalonga in venetië
Zaterdag dames 2 tvM kampioen!
Mijdrecht - De laatste zaterdag, 28
mei, zou het er nog echt om gaan
spannen bij de dames 2 van TVM.
Uitkomend in de hoofdklasse moest
de laatste wedstrijd van dames 2
van TVM thuis afgewerkt worden.
De stand in de poule was op dat
moment als volgt: de eerste had 22
punten, daaronder kwamen 3 verenigingen met 21 punten, daarbij hoorde TVM en daaronder stonden dan nog 3 verenigingen die niet
meer meededen om het kampioen-

schap. Getogen in hun door Premier
en Blenheim International gesponsorde truien waren ze er helemaal
klaar voor. Ondanks dat het team uit
8 dames bestaat waren er slechts
4 beschikbaar deze dag. Iedereen
moest dus weer ouderwets twee
wedstrijden spelen. Thuis moest er
gespeeld worden tegen Vinkeveen.
Na verschillende zwaarbevochte
overwinningen won TVM met 6-0,
alle wedstrijden in 2 sets. Aan het

BMX Noord-Holland cup
Regio - Op de sfeervolle Uithoornse BMX baan is alweer de vierde
Noord-Holland cup verreden.
Alle vrijwilligers waren op zaterdag
12 juni al druk bezig om de baan rijklaar te maken.
Die lag er zondag dan ook prachtig
bij in een stralend zonnetje.
Ook de kantineploeg was zaterdag
al alles aan het voorbereiden, zodat
niemand wat te kort kwam.
Nadat de lijsten hingen werd er gestart met de manches. In alle leeftijdscategorieën werd weer hard gewerkt om een ronde verder te komen.
Met name in de veertien vijftien
groep ging Mats de Bruin er stevig
tegenaan.
Een dag eerder kwam hij zwaar ten
val en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Gelukkig viel het mee en
zie het resultaat op zondag. Alle manches en de a finale werden
in winst omgezet. Ook de andere

UWTC-ers voelden zich prima op
hun thuisbaan en reden naar een
aantal mooie ereplaatsen. Hier volgen de uitslagen:
Boys 6/girls 7: 1- Rens Grommel
2-Alex v d Mast 3-Joel Rijneker.
Boys 7/girls 8: 1- Ferdi Cevahir 2-Brian Worm 3-Mauro Wuurman en Milan Ritsema 5-Sten Fuite 6-Mitchell v Cronenburg.
Boys 8/girls 9: 1-Max de Beij 2-Jochem v d Wijngaard 3-Tonko klein
Gunnewiek 4-Daan de Bruin 11Sem Knook 12-Noel Stet
Boys 9/girls 10: 1-Izar v Vliet 5-Hidde v d Woud 6-Dylano Haas 7-Kevin Verzaal 8-Moreno Haas 9-Thor
Hartman 10-Jesse Versteeg 19-Giel
Steur
Boys 10/girls 11: 1-Maarten v d
Mast 3-Jimmy v Woerkom 5-Flip v
Walraven 8-Joei Nap 10-Yiri Plas
12-Jesse v Hattem 13-Dave Rolden
14-Ritchie de Jong 16-Joey v Cronenburg en Daan Verhagen 17-Jasper Mols
Boys 11/girls 12: 1-Bart v Bemmelen2-Joey Nap 4-Jurre Overwa-

einde van de dag bleek dit toch wel
belangrijk. Een van de concurrenten
voor het kampioenschap had ook
met 6-0 gewonnen, echter niet alles in 2 sets. Dit betekende het kampioenschap voor dames 2 van TVM!
Of er gepromoveerd gaat worden is
op dit moment nog niet duidelijk. Er
zal door sommige kampioenen een
promotiewedstrijd gespeeld moeten
worden. Of TVM dit zal zijn is bij het
ter perse gaan van dit artikel nog
niet bekend.

ter 6-Mitchell Vink 9-Davy v Kessel
14-Robin v d Scheur
Boys 12/girls 13: 1-Scott Zethof
3-Titus Blekemolen 8-Mike Treur
11-Max Bouwmeester 13-Stef v
Wijngaarden 15-Jeroen Jrifat
Boys 13/girls 14: 1-Arjan v Bodegraven 2-Thomas vd Wijngaard
12-Mitch Bruins 13/Bas v Kuijk
Boys 14-girls 15: 1-Mats de Bruin
2-Jaivy Lee Vink 3-Roberto Blom
5-Bart de Veer 7-Guven Cevahir
11-Jonne Metselaar 14-Tim van´t
Hart
Boys 15-girls 16: 4-Tristan v d Ham
Boys17-girls 17: 2-Michael Schekkerman 4-Michiel Jansen
Het is ongelofelijk maar in 10 van de
elf klassen werden UWTC’ers eerste.
Dat belooft een mooi einde van het
seizoen in de Noord-Holland cup.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

De Ronde Venen - Op eerste pinksterdag hebben vier dames uit De
Ronde Venen, samen met nog acht
andere roeiers, de Vogalonga geroeid in Venetië. Dit is een 32 kilometer lange roeitocht die sinds 1974
op pinksterzondag wordt gehouden
in Venetië. De tocht is een protest tegen de vele vervuilde motorvaartuigen. Die mogen die dag dan ook niet
varen.
Het avontuur begon met de voorbereidingen. Heel wat uurtjes zijn
er doorgebracht in het clubhuis van
roeivereniging De Meije in Nieuwkoop. De 3 boten moesten stormproef gemaakt worden en ze werden versierd met de Meije kleuren,
rood-geel.

De shirts zien er fantastisch uit,
dankzij de sponsorbijdragen van de
firma Aardeko, Home and Decoration in Mijdrecht en van Bakker & de
Vos, fysiotherapiepraktijk in Nieuwkoop.
Op vrijdagochtend 10 juni vertrok de
ploeg om 6.45 uur met het vliegtuig
naar Venetië. Na aankomst moesten
de boten vaarklaar gemaakt worden.
De zaterdag hadden ze de hele dag
de tijd voor zichzelf.
Zondagochtend al voor dag en dauw
op, want de ploeg moest eerst nog
een half uur roeien naar de start op
het Sant Marco Plein. Daar waren ze
precies op tijd.
Om 9.00 uur loste een kanon het

startschot en begonnen de kerkklokken van Venetië te luiden. Ruim
1700 boten kwamen op gang, het
was een prachtig gezicht. Ze roeiden via de eilanden Burano en Murano weer Venetië in, het vereiste goede stuurmanskunst om de boot weer
heelhuids naar de finish te brengen. Voordat ze bij de finish kwamen
moesten al die boten door het Grande Canal, het volgende hoogtepunt
van tocht. Daar werd iedereen luid
toegejuicht vanaf de kant. Bij de finish werden de namen van de roeiers opgenoemd. Vervolgens werd er
een oorkonde en een medaille in de
boot geworpen.
Moe maar voldaan weer gingen onze
dames terug naar het appartement.
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turnde ze een goede oefening. Helaas was ze in een sterke finale gezakt naar een 23ste plaats. Celine begon de wedstrijd juist op haar
minst favoriete toestellen sprong en
vloer. Dit keer ging de vloer uitstekend maar bij sprong helaas niet.
Zij stond in de tussenstand 12de .
Maar haar sterke onderdelen kwamen nog en vooral de brug is haar
favoriete onderdeel en ook nu weer
turnde ze een bijna perfecte oefening. Ze kreeg het een na hoogste cijfer van de jury. Ook op balk
een sterke oefening maar helaas door een balansverstoring telde haar sprongserie weer niet wat
je 0,5 punten kost. Bij de prijsuitreiking bleek Celine wel een grote
sprong naar boven gemaakt te hebben want ze mocht plaats nemen op
het podium op plaats 2 .

Veenland turnsters behalen
medaille in regiofinale!
Wilnis - Zaterdag 11 juni was het
weer vroeg dag want de regiofinale divisie 6 moest geturnd worden.
Er hadden 6 turnsters voor Veenland zich geplaatst. Dit waren Amber Verkaik, Julie Postma, Kimberly
Bouman, Tanja kamp, Muriel Coppens en Celine de Boer.
In de eerste ronde turnde Kimberly en Tanja hun wedstrijd. Ze turnde een prima wedstrijd helaas voor
Kimberly vergat ze op de balk twee
sprongen maar ze turnde op de andere toestellen prima oefeningen.
Tanja turnde een solide wedstrijd
geen grote fouten. Maar de concurrentie was sterk en uiteindelijk behaalde Kimberly een 18de plaats en
Tanja een 21ste.
IJzersterk
In de tweede ronde turnden Celine en Muriel hun wedstrijd. Muriel
begon ijzersterk op sprong en vloer.
Dit zijn haar sterkste toestellen. In
de tussenstand stond ze ook 5de
. Helaas kon ze dit niet volhouden
op brug en balk. Op de balk ging ze
met een sneltreinvaart en dat ging
ten koste van de spanning, op brug

Reserve
In de laatste ronde turnden Julie en
Amber hun wedstrijd. Julie was reserve voor deze wedstrijd maar door
uitvallers mocht ze toch mee doen.
Voor haar al een feestje. Ze begon
op vloer. De overslag lukt nog niet
helemaal maar de rest turnde ze
keurig. Ze turnde prima op sprong
en brug maar toen de balk. Helaas had ze vandaag haar dag niet
op balk. Julie eindigde op de 35ste
plaats. Amber turnde op de andere baan haar wedstrijd. Zij begon
met een hele mooie oefening op
vloer wat ook beloond werd met het
een na hoogste cijfer. Ook de handstand platvallen zag er goed uit.
Amber stond in de tussenstand op
een geweldige derde plek. Op naar
de brug en balk. De brug ging prima dus op naar de balk. Hier ging
het de laatste voorronde mis. Maar
nu ging de opsprong gelukkig goed
maar hier en daar ging het wat te
gehaast en de sprongetjes waren
niet hoog genoeg. Dus spannend of
ze de derde plek had vastgehouden.
Bij de prijsuitreiking bleek dat ze net
naast het podium mocht plaatst nemen maar toch een medaille voor
de mooie vijfde plaats.
We kunnen terug kijken op een lange maar prima wedstrijd. Alle turnsters hebben flink hun best gedaan.
We gaan nu op naar de volgende
wedstrijden eerst onze eigen onderlinge wedstrijd op 18 juni in de Willisstee en daarna op 25 juni de toestelfinales in Utrecht.

Meisjes van GVM turnen in de
regiofinale divisie zes
Mijdrecht - Zaterdag 11 juni
werd in Hooglanderveen de Regiofinale divisie 6 geturnd. GVM
had 9 turnsters die zich voor deze finale hadden weten te plaatsen.
In de eerste wedstrijdronde kwam
Ruby Aarsman uit Vinkeveen voor
GVM in actie. Ruby turnt in de categorie pupil 2 NTS niveau 10. Ruby behaalde mooie cijfers op vloer,
balk en brug maar haar sprong ging
echt super goed en werd dan ook
beloond met een heel mooi cijfer,
13,100! Van de 35 finalisten eindigde Ruby op een goede 26ste plaats.
Debuut
In de tweede wedstrijd ronde was
het de beurt aan de senioren turnsters NTS niveau 7. Suzanne van
der Velden en Sophie van Geest,
beiden uit Mijdrecht, en Nadia van
Senten en Demi Aarsman, beiden
uit Vinkeveen turnden hier voor
GVM in de finale. Helaas raakte Demi bij sprong geblesseerd en moest
zij de wedstrijd voortijdig verlaten.
Dit was heel jammer want zij stond
er na vloer en sprong wel goed voor,
maar tijdens haar brug oefening zagen we toch dat verder turnen echt

niet ging. Nadia zat er deze wedstrijd niet lekker in, tijdens de trainingen lukte de kip aan de brug
wel en op de wedstrijd niet, jammer
maar toch een 30ste plaats voor Nadia. Sophie turnde een gelijkmatige
wedstrijd, geen uitschieters maar
ook geen grote fouten, dit leverde
Sophie de 23ste plaats op. Suzanne had net als de andere turnsters
hard getraind op de kip bij brug en
zij slaagde erin om deze kip prima
ten uitvoer te brengen op deze finale! Suzanne turnde de wedstrijd
heel goed, alles liep zoals ze eigenlijk niet durfde te dromen, prima
dus! Dit leverde Suzanne dan ook
een prima 13de plaats op.
Jeugd
In de derde en laatste wedstrijdronde turnden er nog 4 GVM turnsters.
Bij de jeugd NTS niveau 9 hadden
Joline Twaalfhoven en Caressa van
der Galiën, beiden uit Mijdrecht,
zich geplaatst en bij de pupillen
1 NTS 11 hadden Tess Geerts uit
Mijdrecht en Lucia Roos uit Waverveen zich voor GVM geplaatst. Caressa turnde op sprong en balk niet
haar beste oefening maar op brug
en vloer ging het prima, zij eindigde
op de 16de plaats. Joline liet het alleen op balk afweten, op de overige
toestellen werd er door Joline heel
goed geturnd.
Hoogste cijfer
Uiteindelijk bleef zij Caressa met
twee plaatsen voor, Joline werd
14de. Lucia, die dit jaar voor het
eerst bij GVM turnt, turnde een prima sprong, zij behaalde daar het
hoogste cijfer, en ook op brug ging
het heel goed, wederom het hoogste cijfer! Ook op vloer ging het
goed maar op balk was Lucia een
beetje wiebelig en kon zij haar balans niet goed vinden, waardoor ook
haar afsprong beneden haar normale niveau bleef.
Voor Lucia was er de 15de plaats.
Tess turnde heel gelijkmatig, op elk
toestel ging het goed, Tess zat gewoon heel goed in de wedstrijd en
haar harde trainen werd uiteindelijk
beloond met een mooie 7de plaats.
Wilt u deze GVM turnsters ook
eens zien turnen dan bent u van
harte welkom op zaterdag 2 juli vanaf 08.15 uur in de Willisstee
te Wilnis.

HVM JE1 pakt eerste prijs
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was het weer vroeg opstaan voor
de Jongens van HVM E1, want het
Luilak toernooi stond op de agenda.
Maar van luilakken was geen sprake want er stonden 4 poule wedstrijden op het programma en een
kruisfinale. Youri, Niklas, Robbert,
Sidney, Rogier, Joost en Joey waren
goed gemotiveerd om op het laatste
toernooi van het seizoen te schitteren, en een prijs te pakken. Als eerste moesten we aantreden tegen
de boys van Maarssen, en deze pot
werd na 20 minuten goed hockeyen
winnend afgesloten door HVM. Dat
was 1. De volgende partij was tegen
SCHC uit Bilthoven. Ook hier wisten
de jongens van HVM elkaar goed te
vinden, en ook deze wedstrijd werd
door HVM gewonnen. De vermoeidheid begon een beetje op te komen

tijdens wedstrijd 3 tegen Woerden,
maar na 20 minuten stond de teller
voor beide teams op 0. Gelijk spel
dus. Allebei 2 punten, en Mijdrecht
aan kop in Poule C. Na een heerlijke
lunch, met dank aan sponsor AH de
passage, waren de boys klaar voor
de strijd tegen de jongens uit Amsterdam. Er moest gewonnen worden om poule winnaar te worden,
met kans op de finale.
En ook hier bleek Mijdrecht een
maatje te groot voor Amsterdam, en
werd wedstrijd 4 winnend afgesloten. De finale dus, tegen de winnaar
van poule D, en dat was HBS uit
Bloemendaal. HBS staat voor ‘Houdt
Braef Standt’, maar helaas ging dat
dit keer niet op. HVM won met 2-0,
en zo sloten de jongens van HVM E1
het seizoen in stijl af.

Motorcrosser Tino Winter
komt weer in vorm
De Ronde Venen - Vorig jaar had
Tino zijn kruisband en maniscus afgescheurd tijdens een wedstrijd in
Den Dungen
In oktober werd hij geopereerd en
kreeg een nieuwe kruisband en
moest 6 tot 9 maanden revalideren
Eind april was het 6 maanden en
ging Tino het weer proberen. Met de
eerste wedstrijd in Lelystad had Tino
al een nette 4e plaats behaald. Afgelopen Hemelvaartsdag reed Tino
zijn 3e wedstrijd in Lille (België)
De eerste manche een matige start
maar reed netjes naar een 2e plaats
De 2e manche viel Tino na 2 rondes
en moest weer van achteren naar
voren vechten maar haalde toch
weer de 2e plaats.
Totaal werd hij 2de en kreeg een
mooie beker mee naar huis.Van belgie reden ze door naar Axel Zeeland
waar zaterdag een clubwedstrijd
was .De eerste manche ging Tino
als 15e de bocht in ,en op dit zware zandcircuit was dit een hele strijd
maar reed toch naar de 4e plaats.De
2e manche lag Tino al gauw 6e en
vocht zich uiteindelijk naar weer een
4e plaats Totaal 4de en ook weer
een beker erbij.
Van axel reden ze naar Utrecht waar
een nationale wedstrijd voor de
MX3 werd verreden.
De eerste manche had Tino een
slechte start omdat hij een stootje van zijn buurman kreeg,en moest
door de 2de bocht als 30ste komen.
Uiteindelijk na 20 min en 2 rondes
werd Tino afgevlagd als 3e. De 2e
manche ging de start beter en Tino
lag al snel 5e.
Maar na 3 rondes gleed Tino onderuit en moest vanaf de 9e plaats weer
terug komen.De laatste ronde pakte Tino nog nummer 2 en eindigde
Tino als 2e .Totaal bij de nationale wedstrijd werd Tino 2e en kreeg
zijn 3de beker van vorig weekend.
Afgelopen maandag 2e pinksterdag
had Tino een nationale wedstrijd in
Waardenburg. Hij had een 6e tijd
neer gezet en kon een goed start

plekje opzoeken, na de eerste bocht
lag hij al 5e en in de slot fase raakte Tino even de motor kwijt en had
even een engeltje op zijn schouders.
Hij schoot door de berm en zag
niks meer omdat zijn helm tegen
het stuur klapte, en zijn mondstuk
voor zijn gezichtsveld kwam Gelukkig kon hij weer de baan op en pakte de eerste man ook nog 2 rondes
voor de finish en kwam als winnaar
over de streep. De 2e manche had
hij een slechte start maar schoot in
de eerste rondes naar voren en lag
al gauw weer 3e. 3 rondes voor het
eind pakte hij de kopman en kwam
als eerste over de streep.
Met een mooie eerste plaats totaal
is hij weer goed gestegen in het
klassement.
Al met al dus een geslaagde terugkomst van Tino in de motorcross.
Volgend weekend is er een motorcrossevenement in Nieuw-Vennep.
Op vrijdagavond is er een triatlon
dat is lopen ,fietsen,crossen.
En op zaterdag rijd Tino in de Superklasse waar Tino zijn Titel van vorig
jaar moet verdedigen.

HVM Hockey Clinic
Mijdrecht - HVM organiseert wederom een Open Dag voor jongens
en meisjes in de leeftijd van 5 t/m 7
jaar die geïnteresseerd zijn in hockey. Dit vindt plaats op zondag 19
juni van 11:00 – 12:30 uur bij HVM.
Iedereen in de leeftijd van 5 t/m 7
jaar die geïnteresseerd is in hockey
is welkom.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Deelname is gratis en het enige
dat kinderen mee moeten nemen is
sportkleding en sportschoenen (en
zo mogelijk scheenbeschermers).

Na afloop ontvangen alle deelnemers een informatiepakket en de
kinderen die binnen twee weken
na de clinic lid worden krijgen van
HVM een STARTERSSET KADO bestaande uit een HOCKEYSTICK en
SCHEENBESCHERMERS. Dus ken
jij in je omgeving jongens of meisjes in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar, laat
ze dan weten van deze unieke HVM
Open Dag.
Voor informatie hierover kun je contact opnemen met Marjolein Berger
tel. 0297-25 59 31.
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25-jarig jubileum OBS Molenland uitbundig gevierd!

Mijdrecht - OBS Molenland in
Mijdrecht bestaat 25 jaar en dat
werd op uitbundige wijze gevierd.
Van 6 tot en met 10 juni vierden
leerlingen, leerkrachten en ouders
dit jubileum met een daverende
feestweek.
Duizenden zeepbellen
de lucht in
Op maandag 6 juni werd de feestweek geopend door directeur Annet
Nap. Zij deed dat samen met de 140
leerlingen van de school. Zij bliezen duizenden zeepbellen de lucht
in wat voor een feestelijk tafereel
zorgde. Na het hijsen van de vlag
was de feestweek officieel geopend
en werden alle leerlingen getrakteerd op limonade en taart. Dat was
smullen! Daarna gingen de leerlingen creatief aan de slag: ze knutselden bloemen waarmee de hele
school vrolijk werd versierd.
Schoolreisje naar
Linnaeushof en De Efteling
Het schoolreisje. Alle kinderen keken er al een hele tijd naar uit. De
groepen 1 en 2 gingen op dinsdag
7 juni naar Linnaeushof in Bennebroek en de groepen 4 tot en met 7
maakten een reis naar De Efteling in
Kaatsheuvel. Beide bestemmingen
waren een groot succes: de kinderen vermaakten zich opperbest in
de talloze attracties. De leerlingen
van groep 8 hadden op deze dag
het rijk voor zich alleen op school:
ook zij maakten er een feestdag
van! En volgende week gaan zij op
schoolkamp. Ze kunnen bijna niet
wachten….
Kunstwerk Molenchill
De afgelopen maanden was door de
leerlingen, samen met het kunstenaarsduo Norman Trapman en Florentine Haak, creatief gewerkt aan
de voorbereiding van een kleurrijk kunstwerk. Door alle leerlingen
werden tegeltjes beschilderd aan
de hand van verschillende thema’s,
zoals vervoer, bloemen, dieren en
letters. Deze tegeltjes zijn per thema verwerkt in acht unieke bankjes die het schoolplein gaan opvrolijken. Aan het kunstwerk was ook
een prijsvraag verbonden: de leerling die de leukste naam voor het
kunstwerk kon bedenken, mocht
het kunstwerk officieel onthullen,
samen met de schooldirecteur en
de wethouder van onderwijs. Die
eer viel op woensdag 8 juni te beurt
aan Danae van der Meer uit groep
4. Zij bedacht de naam ‘Molenchill’.
Terwijl het doek van het kunstwerk

werd gehaald, kwamen behalve de
bankjes ook feestelijke heliumballonnen tevoorschijn. Na het uit volle borst zingen van het schoollied
werden alle leerlingen getrakteerd
op limonade met iets lekkers erbij.
Sportclinics
Donderdag stond in het teken van
sport en konden de leerlingen kennismaken met een sportactiviteit
naar keuze. Diverse sportverenigingen zetten zich belangeloos in
en verzorgden sportclinics voor de
leerlingen. Iedereen liet zich van zijn
sportieve kant zien, zoals bijvoorbeeld bij de lessen taekwondo, tafeltennis, kinderyoga, judo, korfbal
en majorettes.
Musical en afterparty
Op vrijdagavond 10 juni voerden
alle leerlingen en leerkrachten de
musical ‘Jor’ uit, tijdens een drukbezochte voorstelling in De Meijert. In
het verhaal van ‘Jor’ vliegen alle vogels naar het zuiden, maar vogel Jor
kan niet vliegen. Zij moet dus een
andere manier bedenken om naar
het zuiden te gaan. Kabolle bruine
bouters, ontdekkingsreizigers, vissen, inboorlingen en zelfs bejaarden
helpen Jor haar doel te bereiken.
Tijdens de voorstelling speelde elke
groep een onderdeel van de reis van
Jor. Het was een bijzondere musical
met verschillende theatervormen en
een verrassende ontknoping. Iedereen genoot van dit culturele spektakel. De avond werd afgesloten met
een swingende afterparty, met muziek van DJ Robin Schaeffer. Onder het genot van een hapje en
een drankje konden de leerlingen,
teamleden en ouders terugkijken
op een daverende en zeer geslaagde feestweek! Een week waarin de
kinderen veel hebben geleerd, onder andere op het gebied van kunst,
cultuur, sport en sociaal-emotionele
vaardigheden.
Bedankt!
De leerlingen van OBS Molenland
bedanken KiYo kinderyoga, Horangi
Teakwondo, SV Veenland Tafeltennis, Korfbalvereniging Atlantis, Hockey Vereniging Mijdrecht, Muzieken showkorps Triviant, Bloemenhuis
Pietersen in Noorden, UWTC, Argon,
Badmintonvereniging Veenshuttle
en Tennisvereniging Mijdrecht voor
hun inzet tijdens de sportmiddag.
De leerkrachten willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan
het kunstwerk en natuurlijk ook alle ouders die hebben geholpen om
er een onvergetelijke feestweek van
te maken.

