
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Wie wil er mee 
met vaartocht 
Rode Kruis?
De Ronde Venen - Op don-
derdag 1 september a.s. or-
ganiseert het Rode Kruis een 
vaartocht voor nieuwe gas-
ten op de Vinkeveense Plassen 
met een boot van Klinkhamer 
die afvaart bij de Baambrugse 
Zuwe in Vinkeveen. Deze vaar-
tocht is bedoeld voor mensen 
die niet eerder deelnamen aan 
een uitstapje georganiseerd 
door het Rode Kruis. Het Rode 
Kruis wil inwoners van De Ron-
de Venen in de gelegenheid 
stellen om tijdens een gezelli-
ge vaartocht informatie te krij-
gen over wat de term zelfred-
zaamheid in de praktijk bete-
kent. Daarnaast wordt informa-
tie gegeven over wat het Rode 
Kruis op dit gebied voor u kan 
doen en wat er in De Ronde Ve-
nen nog meer gebeurt en waar 
u terecht kunt met uw vragen.
De dag begint om 10.30 uur en 
duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
U wordt met koffi e en wat lek-
kers ontvangen door de vrij-
willigers van het Rode Kruis. 
Daarnaast krijgt u een heerlijke 
lunch aangeboden. De drank-
jes tussendoor zijn eveneens 
inbegrepen in de prijs. Door-
dat een sponsor in De Ron-
de Venen bereid is gevonden 
een bijdrage te geven voor de-
ze dag, kunnen de kosten voor 
u beperkt worden tot een be-
drag van slechts 15,00 euro per 
persoon. Wilt u ook eens mee 
met het Rode Kruis, geef u dan 
op via telefoonnummer 0297-
286339 of e-mail rachinushei-
dema@kpnplanet.nl  vóór 10 
juli 2016. U kunt daar ook te-
recht met eventuele vragen 
over deze dag.
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UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio
Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omgeving Diamant (200 kranten)

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

Mijdrecht: Omgeving Diamant (200 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Mis het niet en schrijf je in!

snel internet in de hele gemeente

Doe mee, schrijf je in en maak de aanleg van 
glasvezelkabel ook bij jou in de straat mogelijk.

Steun dit initiatief 
van lokale ondernemers, 

ambassadeurs en de gemeente.

Al 2000 mensen hebben zich ingeschreven 
en we hebben nog 200 aansluitingen nodig!

Doe het nu. Bel 0629051711 
of kijk voor alle informatie op:

www.derondevenen.snelinternetbuitengebied.nl

Nieuwe boekhoudregels bieden kansen

Meer wegen structureel 
aanpakken
De Ronde Venen - Met ingang van 
2017 veranderen de boekhoudregels 
van gemeenten drastisch.  Tot nu toe 
werden investeringen in wegen in 
een keer in rekening gebracht. Door 
de landelijke overheid is bepaald 
dat met ingang van 2017 investe-
ringen in o.a. wegen afgeschreven 
moeten worden. Dit wil zeggen dat 
we rekening houden met de levens-
duur van de investering, ofwel hoe 
lang gaat de betreffende weg mee 
voordat  deze weer vervangen moet 
worden. Dit biedt kansen en daarom 
heeft de gemeenteraad  een voorstel  
van RVB aangenomen om dit verder 
uit te werken.  

Veel lagere kosten per jaar
Rene Bultena:  “Voor veel mensen in 

en buiten het gemeentehuis zijn de 
kansen die de  nieuwe boekhoudre-
gels bieden nog niet helemaal dui-
delijk, maar dit biedt echt mogelijk-
heden. 

Omdat  we wegen vanaf 2017 niet in 
één bedrag meer mogen afschrijven 
maar bijvoorbeeld over een periode 
van 20 jaar, zou je kunnen overwe-
gen om niet gebruik te maken van 
geld wat we in kas hebben maar 
hiervoor eventueel geld te lenen. 
De termijn van de terugbetaling zou 
ideaal gesproken gelijk  zijn aan de  
afschrijvingsduur van laten we zeg-
gen bijvoorbeeld 20 jaar. De te be-
talen rente, zeker voor een gemeen-
te  als De Ronde Venen is laag (tus-
sen de 1% en 2%) en het kan daar-

om veel voordeliger zijn om veel we-
gen meteen aan te pakken.” 

Lenen kost ook geld, maar veel 
minder dan het lijkt
Rene: “Maar zeggen sommige men-
sen dan, dat kost dan toch ook elk 
jaar veel geld aan terugbetalin-
gen (afschrijvingen) en rente. Dat 
klopt! Echter de gemeente heeft op 
dit moment veel geld gereserveerd 
en betaalt ook elk jaar veel geld 
aan het oppervlakkig onderhoud 
van slechte wegen. Wij willen  we-
gen vernieuwen, want nieuwe we-
gen hebben  immers veel minder tot 
geen onderhoud nodig en zijn veel 
veiliger”. 

Vervolg elders in deze krant

Mijdrecht – Eindelijk is de kogel 
door de kerk. De verbouwing van 
winkelcentrum de Lindeboom in 
Mijdrecht gaat beginnen. Hoorne 
Vastgoed en Bébouw Midreth heb-
ben overeenstemming bereikt over 
de revitalisering van winkelcen-
trum De Lindeboom in Mijdrecht. 
De overeenkomst is woensdag 8 
juni jl. tijdens de Provada, de jaar-
lijkse vastgoedbeurs in de RAI, on-
dertekend. Winkelcentrum De Lin-
deboom aan de Dorpsstraat in 

Mijdrecht wordt verbouwd  tot een 
aantrekkelijk, toegankelijk, compact 
en eenduidig winkelcentrum, waar-
bij de bestaande winkeliers zoveel 
mogelijk de kans krijgen om in De 
Lindeboom te blijven. Het winkel-
centrum van 5.450 m2 wordt uitge-
breid met een vestiging van Action 
op de verdieping en de bestaande 
supermarkt Boni wordt vergroot. De 
huidige winkels worden intern ver-
bouwd en de gevels van de winkels 
worden geüpgraded. Al voor de zo-

mervakantie wordt een begin ge-
maakt met de revitalisatie; na de 
bouwvak wordt gestart met de sloop 
van delen van het gebouw en wordt 
de nieuwbouw opgestart. De werk-
zaamheden zullen gefaseerd wor-
den uitgevoerd om de overlast voor 
winkeliers en winkelend publiek zo-
veel mogelijk te beperken. In de eer-
ste fase zal de Action naar verwach-
ting in oktober 2017 worden opgele-
verd. Volgens prognose zal de gehe-
le revitalisatie eind 2018 gereed zijn.

De ondertekening is een feit.

Verbouwing Lindeboom 
gaat door en Action komt

De Ronde Venen - “Met meer 
ogen ontstaat meer veiligheid”, al-
dus CDA fractievoorzitter  Rein 
Kroon. “Veiligheid is een basisvoor-
waarde voor het woongenot van on-
ze inwoner, dus essentieel.”
Rein Kroon heeft tijdens de laatste 
raadsvergadering gevraagd om de 
buurtappgroepen te ondersteunen 
met stickers. Kroon geeft aan dat 
elk dorp een eigen buurtappgroep 
heeft waarin alle informatie over bij-
zondere situaties in het dorp of de 
wijk worden gedeeld. Hierdoor is ie-

dereen snel en volledig op de hoog-
te en kan iedereen zijn wijk of straat 
in de gaten houden. De wijkagenten 
zitten ook in deze buurtappgroep, 
en delen soms belangrijke infor-
matie. De burgemeester heeft toe-
gezegd de stickers gratis beschik-
baar te stellen voor de deelnemers 
van de groepen. Kroon daagt ieder-
een uit om lid te worden van buur-
tappgroep van zijn dorp/ wijk. Kijk 
op Facebook of op de gemeentelijke 
website, hoe je lid kan worden van 
de buurtappgroep. 

Rein Kroon: ‘Samen voor 
een veilig dorp!’

Mijdrecht - De winkeliers van 
‘Dorpsstraat Noord’ in Mijdrecht, de 
winkels vanaf El Fuego tot en met 
Burgerlijk (en alles wat daartussen 
zit) hebben de koppen weer bij el-
kaar gestoken en organiseren za-
terdag a.s. een originele vaderdag-
actie waarbij je leuke cadeaubon-
nen kunt winnen, te besteden  bij 

de deelnemende winkels. Ter hoog-
te van Morpheus wordt een ech-
te Kop-van-jut geplaatst, waar va-
der en zoon of vader en dochter 
op kunnen gaan slaan. Gaat de bel, 
dan heb je een prijs gewonnen.
Buiten deze leuke actie zijn er in de 
deelnemende winkels natuurlijk ook  
vaderdagcadeautjes  te vinden en 

wordt het geheel opgevrolijkt met 
muziek van de discotheek die bij el-
ke actie in het dorp staat opgesteld 
bij modezaak Wonders. En wat te 
denken van de overheerlijke ham-
burgers van Burgerlijk? Kortom, als 
ook het weer meewerkt, wordt het 
weer genieten in de Mijdrechtse 
Dorpsstraat

Dorpsstraat Noord presenteert leuke vaderdagactie
Win cadeaubonnen met de Kop-van-jut

De Lindeboom 18 | Mijdrecht
Tel 0297-284838/272250 | fax 0297-272250

SPECIALE WOK AANBIEDING 

VOOR DE SENIOREN* 
OP ELKE DONDERDAG 

EN VRIJDAG

WOK ALL IN 

65+: € 18.95 P.P.
Reserveren gewenst

*legitimatie verplicht en niet in combinatie met andere acties.

Open 
Huis 

dinsdag 21 juni 
19.00-21.00 uur

Tel. 0297-524124 
www.kooplenstra.nl

Cliffordweg 1 Waverveen 
€ 899.500,- k.k.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

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

Swingende 11e editie 
van Chazz

Pete Bog’s Big Band trapt om 
16.00 uur het festival af. De band 
bestaat uit maar liefst dertien bla-
zers en een vijfkoppige ritmesec-
tie. Het repertoire is breed: van 
Swing tot Funk en van Latin tot 
Blues. Zangeres Heidy Crooy-
mans zorgt voor de vocals. 
De tweede band die we dit jaar 
gaan horen is de Lounge Facto-
ry met de zangeres Grada Otten. 
Deze pop- en jazz zangeres, zingt 
met een verleidelijke, relaxte ti-
ming, passie en veel dynamiek. 
Een opvallende verschijning, lan-
ge donkere lokken en boven-
al een stem die je niet koud laat. 
Haar band bestaat uit muzikanten 
die gevormd zijn door invloeden 
uit de jazz, lounge en funk.
Om 18.15 uur wordt zij opgevolgd 
door een geweldige jam sessie. 
Terwijl u een vorkje prikt bij één 
van de fantastische cateraars op 
het terrein, kunt u genieten van 
een paar fantastische muzikan-
ten. Zonder enige repetitie voor-
af, zullen ze er een waar muzikaal 
feest van maken. Het begeleiden-
de combo bestaande uit Hans 
Heinhuis op de piano, Ger Lohuis 
op de bas en Ben Schröder op 
drums. Vier solisten, waarvan één 
talentvolle dertienjarige(!) trom-
pettist, maken het feest compleet.
De vierde band op Chazz is Stit-
ched Up. Deze band is in 2014 op-
gericht als back-up band voor de 
in Noord/West Duitsland bekende 
Latin-Funk band “Yobassa”, waar 
de percussionist Nippy Noya deel 
van uitmaakt. In eerste instantie 
met Loy Ruhl als leadzanger. De 
band ging al snel een eigen leven 
leiden. Het repertoire van de band 
bestaat een mix van oude, nieu-
we, bekende en onbekende funk/

soul/jazz nummers van o.a. Joss 
Stone, Herbie Hancock en Snar-
ky Puppy etc. Dus dat wordt swin-
gen!
Afsluiter van de avond is The Art 
of Swing, deze band speelt toe-
gankelijke jazz en pop. Van een 
Michael Buble en Robbie Williams 
tot Frank Sinatra en Dean Martin. 
The Art of Swing weet hoe ze een 
feestje moeten bouwen. Front-
man is zanger Bert Kunst die in 
2009 de band startte om zijn held 
Frank Sinatra te eren. Inmiddels 
beschikt de band over een breed 
swing repertoire. 
Kaartverkoop
Het volledige programma is te 
vinden op www.chazz.nl en face-
book/chazzdehoef. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Read Shop Klan-
derman in Abcoude, boekhandel 
Mondria in Mijdrecht, boekhan-
del Ten Hoope in Uithoorn, dro-
gisterij De Bree in Vinkeveen en 
De Zwart dranken en delicates-
sen in Wilnis. Kaarten zijn ook on-
line te reserveren via kaartjes@
chazz.nl In de voorverkoop kos-
ten kaarten €15,00. Kinderen tot 
12 jaar kunnen gratis mee, stu-
denten voor half geld. Op de dag 
zelf aan de tuin kosten de kaarten 
€20,00. De opbrengst van dit jaar 
komt ten goede aan een labora-
torium voor medisch studenten in 
Kenia en schoolgeld voor Pabo-
studenten in Guatamala.

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. De komende we-
ken praten wij u bij over het openlucht muziekevenement Chazz 
dat wij samen met de Stichting Mayaschool Guatamala organi-
seren. De elfde editie van dit festival vindt plaats op 25 juni in 
De Hoef. Net als voorgaande jaren kunnen bezoekers weer ge-
nieten van een dag vol swingende muziek, hapjes en drankjes. 

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

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

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

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

Schattekerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef
email: sosderondevenen@gmail.com 

Vanaf september papier 
in papiercontainer?
De Ronde Venen - Veel bewoners 
zetten hun papier eens in de twee 
weken in dozen op straat. Of bren-
gen het naar een container van een 
(sport)club, school of kerk. Deze 
clubs krijgen geld voor dit papier. 
Dit gaat goed, maar kan veel beter. 
Per huishouden zit er namelijk jaar-
lijks nog ongeveer 56 kilo papier in 
het restafval. Dat is geld waard. De 
gemeente wil graag daarom minder 
papier in het afval, méér opbrengs-
ten voor verenigingen, een schoner 
milieu én minder kosten voor het 
restafval. Vanaf september dit jaar 
gaan vrijwilligers van sportvereni-
gingen, scholen en kerken papier 
inzamelen. Zij gaan als beladers 
achter de inzamelwagens. Zij krij-
gen hiervoor een vaste vergoeding 
per ingezamelde kilo papier. De ver-
goeding voor het ingezamelde pa-
pier gaat dus naar een goed doel. 
Daarnaast krijgen bewoners die 
in laagbouw wonen in september 
dit jaar een minicontainer voor pa-
pier. Huishoudens in het buitenge-
bied hebben al een papiercontai-
ner. Huishoudens die in het buiten-

gebied nog geen papiercontainers 
hebben, kunnen er nu een aanvra-
gen. Het gebruik van papiercontai-
ners zorgt namelijk voor een hogere 
papieropbrengst, minder papier in 
het afval en méér gebruikersgemak. 
Bewoners van laagbouw mogen 
hun papier vanaf september niet 
meer in dozen aan de straat zetten. 

Brief
Veel hoogbouwwoningen hebben 
geen ruimte voor een eigen pa-
piercontainer. Bewoners van hoog-
bouw kunnen daarom uw papier 
in dozen aan de straat blijven zet-
ten. Het papier wordt vanaf sep-
tember één keer per maand opge-
haald door vrijwilligers van verschil-
lende (sport)verenigingen, scholen 
en kerken. Uiteraard kunt u uw pa-
pier ook brengen naar de verschil-
lende sportverenigingen, scholen en 
kerken die een papiercontainer op 
hun terrein hebben staan of naar de 
afvalbrengstations in Mijdrecht en 
Abcoude.  Alle inwoners ontvangen 
deze week een brief over de veran-
deringen in de papierinzameling.

Pianoleerlingenconcert in 
Zuiderhof
De Ronde Venen - Ook dit jaar is 
er een bijzondere muzikale middag, 
verzorgd door pianoleerlingen van 
Letta van Maanen.
De leerlingen zijn in de leeftijd van-
af 9 jaar. Deze keer vindt het plaats 
in zorgcentrum Zuiderhof, Futen-
laan 50 te Vinkeveen op zaterdag-

middag 18 juni om 15.00 uur. Ook 
pianiste Mariska de Geus en violis-
te Ellen Hack zijn van de partij. Het 
belooft een heerlijk uurtje muziek te 
worden.
Alle bewoners, maar ook belang-
stellenden van buiten zijn van harte 
welkom en de toegang is vrij.

Foto Chazz 2015: Michael Hartwigsen

Foto expositie in gezondheidscentrum 
Croonstadtlaan
Mijdrecht - In de hal van het Ge-
zondheidscentrum in de Croon-
stadtlaan exposeert fotoclub Foto-
workshop De Ronde Venen. Deze 
keer hangt er de wedstrijdserie van 
de leden. Een serie van 3 bij elkaar 
passende foto’s zijn beoordeelt door 
een extern jurylid. Dit keer was dat 
niemand minder dan Lars Boering, 
waar wij als club zeer trots op zijn.
Lars Boering is directeur van World 
Press Photo en vliegt dan ook regel-
matig de hele wereld over en bekijkt 
vele expo’s en beoordeelt met zijn 
team extreme hoeveelheden foto’s. 

Kijken
Zijn woorden : “Kijken doe je met je 
hersenen en niet met je ogen”. Wat 

doet het in je hersenen, daar gaat 
het om. Bij verdere analyse komt 
dan ook het verhaal van de foto 
meer tot je. Duidelijk is dat de fo-
to je iets moet vertellen en is het 
spannend? Bij series is het verhaal 
nog belangrijker en niet gemakke-
lijk. Sommige verhalen zijn te groot 
om met drie foto’s te vertellen, dus 
moet het verhaal simpel zijn, kort en 
duidelijk. Ook de opbouw van je fo-
to’s zijn bepalend. Is er een begin, 
een logische opbouw en een hoog-
tepunt?

Verschillend
De 17 ingeleverde series waren erg 
verschillend, van retro portretfoto’s, 
kleurcomposities, vormen van na-

Sint Jozefschool naar landelijke finale 
van Filmfestival
Vinkeveen - Spannend was het, in 
de Utrechtse Rembrandtbioscoop 
voor de kinderen van 10 basisscho-
len uit Utrecht en de wijde omge-
ving! Maar liefst 833 groepen uit het 
basisonderwijs hebben dit jaar een 
film gemaakt om deel te nemen aan 
het Kinderrechten Filmfestival 2016. 
Dit festival wordt al 10 jaar door 
UNICEF georganiseerd om aan-
dacht te vragen voor kinderrechten 
over heel de wereld. Het evenement 
biedt kinderen in Nederland de 
kans om op actieve en creatieve wij-
ze over hun rechten na te denken. 

Ook de Sint Jozefschool uit Vinke-
veen deed mee, met een ijzersterke 
film getiteld “Geen Huwelijk, maar 
Onderwijs”. Naast sterk acteerwerk 
en zichtbaar speelplezier van alle 
kinderen uit de klas, laat de film ver-
schillende kinderrechten zien zoals 
gelijke rechten voor meisjes, recht 
op familie, vrijheid van meningsui-
ting en het recht op onderwijs en in-
formatie. Op de première in Utrecht 
won groep 7 van de Sint Jozefschool 
van 9 andere scholen uit de regio!
Met 12 andere regiofinalisten mo-
gen de kinderen vrijdag 24 juni naar 

de landelijke finale in Pathé Tuschin-
ski in Amsterdam. Daar dingt groep 
7 mee naar een mooie prijs, be-
staande uit een glazen UNICEF Film 
Award en bioscoopkaartjes voor de 
hele klas. Of onze filmhelden daar 
nu winnen of niet, een feestje wordt 
het! Met Klaas Kruistum, UNICEF 
ambassadeur en bij de kinderen wel 
bekend als presentator van het po-
pulaire tv-programma Checkpoint, 
zal het zeker een onvergetelijke dag 
worden. Veel succes in Amsterdam!
De film is te bewonderen via http://
www.krff.nl/?s=jozefschool

tuur, landschappen, straatbeelden, 
bruggen en abstracte series. Een 
enorme klus om daar een winnaar 
uit te halen. Toch vielen bij Lars drie 
series op. Op de derde plaats kwam 
Roswitha van Vliet met een serie 
van kleurbeelden die een suggestie 
van drank, muziek en feest gaven.
De kleuren brachten veel sfeer en 
waren vrolijk, prettig om naar te kij-
ken, goed passend bij elkaar maar 
je hebt wel tijd nodig om de foto’s 
volledig tot je te laten komen. Op de 
tweede plaats, Paul Hoogeveen met 
zijn straatserie uit Cuba, met lekkere 
kleuren, hele goede compositie, met 
gebruik van reflecties en lijnen van 
de gebouwen, het klopte allemaal. 
Op de eerste plaats eindigde Jessie 

Bos (zie foto samen met Lars Boe-
ring) met een mysterieuze serie aan 
het water, doorzichtige wazige per-
sonen, mooi passend bij elkaar in 

zwart-wit. Een serie waar duidelijk 
goed is over nagedacht, met een 
mooie thrillersfeer passend voor 
een filmposter of boek cover.
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Aalsmeer Flower Festival
Tweedaags bloemrijk 
festijn in Aalsmeer
Regio - Zaterdag 18 en zondag 
19 juni laat Aalsmeer zich van zijn 
meest bloemrijke kant zien. Op zes 
bijzondere locaties wordt dan de 
derde editie van het Aalsmeer Flo-
wer Festival gehouden. 
Een rozenshow met de mooiste en 
nieuwste soorten, spectaculaire 
bloemsierkunst en innovaties, eet-
bare bloemen en vaartochtjes over 
de Westeinderplassen zijn enkele 
van de ingrediënten van Aalsmeer 
Flower Festival 2016. Ook voor kin-
deren is er van alles te doen, zoals 
een speurtocht door een rozentuin 
en de mogelijkheid om een bloe-
menselfie te maken.
Het festival speelt zich af op zes lo-
caties: Fort Kudelstaart, tuinbouw-
museum de Historische Tuin, het 
Molenplein in Aalsmeer-Centrum, 
bloemenveiling Royal FloraHolland, 
bloemschikvakschool Boerma Insti-
tuut en de bij elkaar gelegen kweke-
rijen Belle Epoque en Morning Glo-
ry. Op beide dagen is er van 11.00 
tot 17.00 uur van alles te doen op 
deze locaties. Voor slechts 5,- kunt 
u een dagkaart aanschaffen tijdens 
het festival, waarmee u gebruik kunt 
maken van de watertaxi en de festi-
valbussen volgens het principe ‘hop 
on, hop off’. De dagkaarten kunt u 
op elke locatie kopen.

Fietstocht
Op beide festivaldagen is het ook 

mogelijk deel te nemen aan een 
fietstocht. De route van ca. 35 kilo-
meter leidt langs alle locaties. Start- 
en inschrijfpunt is bij FloraHolland. 
Deelname kost 2,50 of 5,- voor een 
familiekaart. Deelnemers krijgen 
een stempelkaart, die zij op elke lo-
catie kunnen laten afstempelen. Een 
volle kaart geeft recht op een leuke 
goodiebag.
Tijdens het evenement laat 
Aalsmeer zien waarom het bekend-
staat als de bakermat van de sier-
teelt. Arrangeurs maken bloemcre-

Nostalgische tocht door ingekleurd 
Uithoorn, Amstelhoek en De Kwakel
Regio - De jaaruitgave 2016 van 
Stichting Oud Uithoorn / De Kwa-
kel, het boek ‘Uithoorn en De Kwa-
kel op ingekleurde prentbriefkaar-

ten’, ligt vanaf nu in de Uithoornse 
boekhandels.
Met z’n vierkante formaat en stevi-
ge donkerblauwe kaft is het gebon-

den  boek een echt hebbeding. Het 
noodt tot bladeren en wie dat doet 
ziet op de 166 pagina’s een rijk-
dom aan ingekleurde oude ansich-
ten. Want dat is het hoofdbestand-
deel van dit boek. Secretaris van de 
stichting en samensteller van het 
boek Chris Woerden: ,,We hebben er 
een kijkboek van gemaakt, voor de 
liefhebbers van de oude straatbeel-
den uit vervlogen tijden. De toelich-
ting bij de 115 ingekleurde ansich-
ten voert de lezer/kijker door het 
Uithoorn, Amstelhoek en De Kwakel 
uit de jaren 1900 tot 1940.”. Vanzelf-
sprekend is de historische toelich-
ting op de ansichten niet vergeten.
Betalende begunstigers van de 
stichting hebben het boek tegen 
kostprijs ontvangen. Zij zijn boven-
dien de rest van hun leven gratis 
begunstiger. De stichting blijft be-
staan, maar geeft geen eigen perio-
diek meer uit. Met De Lange Brug is 
het na deze spectaculaire veertigste 
jaargang gedaan. Al vanaf 2016 ko-
men onze artikelen in de Proosdij-
koerier, het tijdschrift van onze zus-
tervereniging uit de Ronde Venen. 
De Stichting Oud Uithoorn geeft 
wel een digitale nieuwsbrief uit. 
Mail daarvoor naar stichtingouduit-
hoorndekwakel@telfort.nl. Daar-
naast geeft zij het verzoek lezingen 
en presentaties, neemt deel aan Fa-
cebook InUithoorn en de Monu-
mentencommissie en zal specials 
produceren.

IVN Opmerkzame Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen organiseert in 2016 elke 
maand een zgn. Opmerkzame Wan-
deling.   Inmiddels zijn er vijf wan-
delingen geweest.  We starten al-
le wandelingen bij het Oude Spoor-
huis hoek Spoorlaan/Demmerik in 
Vinkeveen. De route leidt door de 

Demmerikse Polder waar altijd iets 
nieuws te beleven is.  De juniwan-
deling is op vrijdagochtend 17 juni  
en start om 7.00 u. Alles staat volop 
te pronken, het is bijna zomer en er 
is heel veel te zien en op te merken. 
De opmerkzame wandelingen zijn 
opgezet met het doel elke maand de 

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

Otto Bloemkunst,
voor elke bloemwens

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan 
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig be-
staan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillen-
de winkels eens in het zonnetje; elke week een. Hoe-
lang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te 
bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers 
die ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de ver-
dere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
De bloemenzaak van Otto van Asselen is al enkele ke-
ren verhuisd in het winkelcentrum, maar weet zich nu 
al weer jaren op zijn vaste plek te handhaven. Otto 
Bloemkunst biedt een uitgebreid en kleurrijk assorti-
ment aan bloemen, planten, potterie, etc. in de winkel 
en via de webshop. Bloemen bestellen, boeketten la-
ten opmaken en verzenden naar adressen in heel Ne-
derland, bloemstukken en corsages maken voor brui-
loften en partijen, maar ook als het om rouwmomenten 
gaat, versieringen, aankledingen van ruimten met een 
bloemenassortiment, kunt u bij Otto terecht. De ver-
schillende seizoenen kenmerken zich bij Otto door een 
bijzonder aanbod aan bloemen, planten die de stijl en 
kleuren van dat seizoen weergeven.
Bij Otto staat het ambachtelijk verwerken van bloemen 
hoog in het vaandel. “Wij zijn hier al twintig jaar ge-
vestigd in het winkelcentrum,” vertelt Otto. “Zelf ben ik 
al 35 jaar zelfstandig ondernemer in de bloemenhan-
del. Het maken van mooie boeketten en bloemstuk-
ken is een kunst waaraan kennis en vakmanschap ten 
grondslag liggen. Dat staat bij ons hoog in het vaandel. 
Je kunt Otto Bloemkunst dan ook zien als een speci-
aalzaak in bloemen en planten, want wij bieden talloze 
mogelijkheden met bloemen. Wij willen niet de goed-
koopste, maar wel een goede bloemist zijn.” 
Otto bedrijft zijn activiteiten samen met Kim. Samen 

met haar vormt hij een goed op elkaar ingespeeld 
team. “Wij hebben veel tevreden klanten die waarde-
ring hebben voor het vakmanschap dat Otto Bloem-
kunst aan de dag legt. Daar genieten we dagelijks van.” 
Aldus Otto.
Vreest hij klanten te verliezen als er verkeersbelemme-
ringen komen op de N196? “Daar ben ik niet zo bang 
voor. Als je altijd je best doet en goed werk levert blij-
ven de klanten je toch wel opzoeken. Maar maak je 
een dorp autoloos, dan worden de ondernemers bro-
deloos. Daar moeten we wel op letten dat dit niet ge-
beurt. Winkelcentrum uitbouwen? Zijn die plannen er 
dan al?”…. Meer weten?
Kijk op de website www.ottobloemkunst.nl.

Stitched Up met Joanna Kiolbassa
Regio - Stitched Up is een band 
met een breed repertoire van funk 
tot soul en jazz. En even veelzijdig is 
de stervocaliste die meekomt, Joan-
na Kiolbassa. Over haar eerst meer. 
Joanna had als elfjarige een droom. 
Ze wilde zangeres worden. En die 
droom is uitgekomen. Van haar 
hobby heeft ze haar beroep ge-
maakt. Net afgestudeerd aan de 
Pop Academie in Enschede heeft ze 
al een Album uitgebracht. Met het 
nummers Soldier Girl is ze doorge-
broken in Duitsland. Daar heeft ze 
succesvolle optredens op T.V. en 
voor de radio gehad. Dat ze suc-
ces heeft snap je als je de trailer op 
Youtube bekijkt. Ze acteert, zingt en 
danst met topmusici en geweldige 
dansers. Veelzijdig en sexy, dat is 
ze. Bij Chazz wordt ze begeleid door 
een groovende ritmesectie van Stit-
ched Up. Daarbij is Russell Patawala 
‘backing vocalist’. En Loy Ruhl, de 
leadzanger van Stitched Up zal ook 
een aantal nummers zingen. ‘Spe-
cial guest’ is Cathelijn Gelderloos. 
Ze is nog heel jong en heeft net als 
Joanna Kiolbassa een droom. Ze wil 
zangeres worden en werkt hard om 
dit doel te bereiken. Ze speelt pia-
no en heeft zangles en al enige er-
varing met optreden voor publiek. 

Dit wordt optreden op eigen terrein, 
want Stroomzicht is haar home. 
Stitched Up is met zijn bijzondere 
vocalisten te beluisteren van 19.45 
tot 20.45 uur. Kom zaterdag 25 ju-
ni naar Stroomzicht, Westzijde 50, 
1426 AT, De Hoef. Geniet van de 
muziek, de tuin, de lekkere hapjes 
en steun daarbij de goede doelen: 
de lerarenopleiding van de Maya-
school en het laboratorium van het 

Zaterdag 18 juni weer veel verrassingen in centrum Mijdrecht

24e Straattheaterfestival 
vol hilariteit en ontroering

Regio - Komende zaterdag, 18 ju-
ni, wordt het 24e Straattheaterfesti-
val De Ronde Venen gehouden. Het 
belooft weer een fantastische dag te 
worden, vol hilarische en ontroeren-
de shows van professionele en lo-
kale artiesten in het dorpscentrum 
van Mijdrecht! 
Vanaf kwart voor elf geven de dan-
seressen van Jazz- en showballet 
Nicole, zoals ze dat traditiegetrouw 
al heel wat jaren doen, op het Raad-
huisplein het swingende startsein 

voor het Straattheaterfestival. De of-
ficiële opening van deze 24e editie 
wordt rond elf uur verricht, waarna 
op meerdere plekken in het dorps-
centrum de artiesten ‘los’ gaan. 
Stressvrij, acrobatisch of muzikaal? 
Het wordt zaterdag tussen 11 en 17 
uur niet alleen een dag vol spekta-
kel in Mijdrecht, maar ook een dag 
vol hilarische shows en ontroeren-
de momenten. Met ditmaal interna-
tionale acts uit België, Argentinië, 
Zwitserland en Portugal. 
Zoals straattheatergezelschap Bon-
pardon met hun ‘l’Ambulance de 
la Chance’, waarmee ze u stressvrij 
oud kunnen laten worden, en Cro-
nopia, die haar lichaam op schijn-
baar onmogelijke manieren kan be-
wegen. Of de acrobatische show 
met gootsteenontstoppers van Duo 
ComicCasa, de jongleur en voetbal-
ler Mencho Sosa, de gigantische 
groene bank van Teatro SÓ en de 
maffe instrumenten van Trio Brico-
lage, waaronder een gieter- en tuin-
slangensaxofoon, wortelklarinet en 
handschoendoedelzak. Er komt echt 
muziek uit!

‘Urban Safari’ en Egyptische magie 
Ook uit eigen land komen dit jaar 
opnieuw verbazingwekkende pro-
fessionele straatartiesten naar 

Mijdrecht. Ga mee op een unieke 
‘Urban Safari’ met de mannen van 
Actic, zing samen met de ‘tweeling 
op stelten’ Homer en Horace Hillbil-
ly heerlijke countrynummers, pro-
beer een pannenkoek te verschal-
ken bij de jonglerende Hirondel-
les en doe een poging de magie te 
doorgronden van Jasper Oberon, 
alias de Egyptische meester-magiër 
Tjikkoen d’Obika. ’Roest’ mee met 
NVDP Theaterproducties, verwon-
der je over ‘de Marionette’ van PaS-
Sar Performing Arts, verbaas je over 
de verwende kakkers ‘De Golfballe-
tjes & Friends’ van RB Producties, 
droom mee met de stalen Theater-
fiets en zwem in de Dorpsstraat (ja, 
dat kan!) samen met Tim Horsting. 

Lokaal en regionaal talent 
Natuurlijk is er ditmaal ook weer 
volop aandacht voor lokaal en re-
gionaal talent. Onder hen bekende 
deelnemers, zoals Da Capo’s Pop-
koor, Build Ya Skillz, de schmink-
artiesten van ‘Kinderen voor kinde-
ren’, Kunst Rond de Venen en Dans-
studio Sietske. Plus nog meer ‘oude 
bekenden’ en plus diverse ‘nieuwe 
gezichten’, zoals de percussiegroep 
Masongo, Horangi Taekwondo, het 
Amstel Blazers Collectief en Mu-
ziek- en Showkorps Triviant!

aties met producten van topkwe-
kers. Veredelaars tonen hun nieu-
we rozensoorten, hoveniers bieden 
verrassende tuinideeën en kunste-
naars laten zien hoe de bloemen- 
en plantenwereld hen inspireert. 
Bezoekers kunnen ook eetbare 
bloemen proeven en meedoen aan 
workshops bloemschikken. In Fort 
Kudelstaart, onderdeel van de Stel-
ling van Amsterdam, worden rond-
leidingen gegeven. Op 18 en 19 juni 
is ook het Open Tuinenweekend van 
Groei & Bloei. 
Aalsmeer Flower Festival wordt me-
de mogelijk gemaakt door de Pro-
vincie Noord-Holland, Gemeen-
te Aalsmeer, Stimuflori, Rabobank 
Regio Schiphol, Royal FloraHol-
land, Greenport Aalsmeer en Water-
drinker Aalsmeer. Meer informatie: 
www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Coastal Medical Training Centre in 
Kenia. Kaarten voor het jazzfestival 
dat van 15.30 tot 22.30 uur duurt, 
kosten in de voorverkoop 15,00 en 
kunnen besteld worden via www.
chazz.nl.
Verder is er voorverkoop bij de boek-
handels van Abcoude, Mijdrecht, 
Vinkeveen, Uithoorn en in Wilnis bij 
slijterij De Zwart. Aan de tuin kos-
ten de kaarten 20,00.

veranderingen in de natuur langs 
eenzelfde route op te merken, te 
zien, te horen, te proeven, te rui-
ken en aan te raken. Elke maand zal 
de wandeling op een ander tijdstip 
plaatsvinden en op een andere dag 
in de week. Het gaat om ‘wandelen 
met aandacht’. Iedereen die de rust 
èn de dynamiek van natuur dicht-
bij huis wil ervaren en opmerken is 
welkom. Houd de lokale media in 
de gaten, kijk op de website van het 
IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-
venen-uithoorn ,  of bel natuurgids 
Elza Vis 06-23150498. Lengte: ca 8 
km.(2 ½ uur). De juliwandeling is op 
donderdagavond 14 juli en start om 
20.30 u. Er is ook een groep op Fa-
cebook onder de naam : IVN Op-
merkzame wandelingen. Het is een 
besloten groep en je kunt daarvoor 
uitgenodigd worden zodat je ook de 
berichten kunt lezen en je kunt een 
verzoek sturen als je lid wilt worden. 
Als je niets wilt missen, ook als je 
een keer niet kunt, kun je lid wor-
den van deze groep.
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Groep 6 van de Fontein naar het Rijksmuseum
Mijdrecht – Vorige week ging 
groep 6 voor een rondleiding naar 
het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Gelukkig was er nu tijd om lekker 
even rond te kijken en te spelen 
op Het Museumplein. Ook de leuke 
fontein in de museumtuin viel goed 
in de smaak. Natuurlijk wilden ze 
wel op de foto bij I AMSTERDAM!
Onder leiding van 2 museumdocen-
ten kregen ze daarna in het muse-
um de rondleiding: “Proef de Gou-
den Eeuw”. De leerlingen ontdekten 
dat ze veel te weten konden komen 
door goed te kijken naar de details 
op enkele beroemde schilderijen. 
Ook konden ze de sfeer uit die tijd 
ruiken en zelfs iets daarvan proe-
ven. Het was een leuke en leerza-
me excursie. Joosten op de Joostenlaan

Wilnis - De Pieter Joostenlaan in 
Wilnis zag zaterdag blauw van de 
Joosten. Fietsclub ‘Team Joosten’ 
hield daar even halt op zijn specia-
le Joostentocht. De deelnemers luis-
teren allen naar de naam Joost en 
zijn afkomstig uit Zwaag (Hoorn), 
Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht. 
In leeftijd variëren zij van zes tot 
zestig. Er waren ruim tweemaal zo-
veel belangstellenden, maar diverse 
mensen waren juist nu op fietsva-
kantie. Van eetcafé Joos (De Bilt) re-
den de vijf Joosten over een mooie 
landelijke route via Groenekan en 
de Loosdrechtse Plas naar Breu-
kelen. Vandaar via de Pieter Joos-
tenlaan (Wilnis) en de Joostendam 
(Kockengen) naar de Joostenlaan 
in Vleuten. Vervolgens terug naar 
Utrecht, waar Café Joost helaas ge-
sloten bleek te zijn. De jongste deel-
nemer, Joost Zutt, fietste 40 kilome-
ter; de anderen 65 kilometer. 

Ludiek
Team Joosten is een ludieke club, 
waarvan alleen fietsers lid kunnen 

worden die Joost, Joos of Joosten 
heten. Belangrijkste activiteit is het 
dragen van het teamshirt en het on-
verwacht tegenkomen van andere 
fietsende Joosten.
Daarnaast maken de Joosten soms 
een gezamenlijk fietstocht naar de 
Joostweg in Kootwijkerbroek, het 
dorp Sint-Joost in Noord-Limburg 
of de Joostplaats in Antwerpen. 
Verspreid over het hele land zijn er 
inmiddels meer dan dertig leden, 
van Hoorn tot Apeldoorn, van Mid-
delburg tot Roermond. Daarnaast 
zijn er nog enkele ‘voorposten’ in 
Zuid-Afrika, Australië en Frankrijk. 
Op het clubshirt staat alleen ‘TEAM 
JOOSTEN’. We zijn tenslotte als een-
voudige toerfietsers allemaal on-
ze eigen sponsor, dus waarom zou-
den wij Lotto, Jumbo of Rabobank 
op onze borst zetten.
Op de rug is daar nog aan toege-
voegd ‘De club van Joos, Joost & 
Joosten’. Hiermee wordt meteen 
duidelijk wat het Team Joosten is, 
namelijk een grap, en niet een of 
ander bedrijfsteam.

Auto’s geven geen 
voorrang, fietsers gewond
Mijdrecht - Op de kruising AC Ver-
hoefweg en de Ringdijk Tweede Be-
dijking vond vrijdagochtend 10 juni 
jl. een aanrijding plaats waarbij twee 
fietsers en zijdelings auto’s waren 
betrokken.
De twee fietsers reden op het fiets-
pad en passeerden elkaar op de 

kruising, alwaar zij voorrang hebben 
op het afslaande verkeer. Automo-
bilisten gaven deze voorrang echter 
niet, waardoor de twee fietsers op 
elkaar klapten en over de kop sloe-
gen. Zij zijn beiden met onbekende 
verwondingen naar het ziekenhuis 
overgebracht.

Ontwerp van gemeentewapen 
door Hoge Raad gereed 
De Ronde Venen - De Hoge Raad 
van Adel heeft de gemeente het ont-
werp van het gemeentewapen aan-
geboden. De Ronde Venen heeft 
eerder dit jaar de Hoge Raad ver-
zocht een officieel gemeentewa-
pen te ontwerpen. De gemeente-
raad wordt in haar vergadering van 
juli gevraagd om de koning te ver-
zoeken het gemeentewapen aan De 
Ronde Venen te verlenen. In het ont-
werp van het gemeentewapen dat 
de Hoge Raad heeft gemaakt zijn 
verschillende elementen te herken-
nen van de gemeentewapens van 
de voormalige gemeenten Abcou-
de en De Ronde Venen. Het ont-
werp is gebaseerd op het wapen 
van het voormalig Grootwaterschap 
Ring der Ronde Venen. Dat besloeg 
in het verleden nagenoeg het gehe-
le grondgebied van de huidige ge-
meente. De Ronde Venen beschikt 
sinds de herindeling in 2011 niet 
meer over een officieel gemeente-

wapen. De wapens van de voormali-
ge gemeenten Abcoude en De Ron-
de Venen kwamen bij de herindeling 
te vervallen. De discussie over een 
nieuw gemeentewapen is na de her-
indeling kort gevoerd, maar als ge-
volg van andere ontwikkelingen op 
de achtergrond geraakt. De Ronde 
Venen is een van de vijf gemeenten 
in Nederland die geen gemeentewa-
pen heeft. Dit zijn in bijna alle geval-
len gemeenten die, net als De Ronde 
Venen, recent met andere gemeen-
ten zijn samengevoegd.

College
Het college heeft eerder dit jaar be-
sloten de procedure te starten om 
te komen tot een officieel gemeen-
tewapen. Hierover is overleg ge-
weest met de historische verenigin-
gen die een belangrijke rol vervul-
len in dit proces. Stap één in de pro-
cedure was dat B en W een officieel 
verzoek indienden bij de Hoge Raad 

van Adel om een wapen te ontwer-
pen. De volgende stap is, als de ge-
meenteraad daarmee instemt, de ko-
ning officieel te verzoeken het wa-
pen aan De Ronde Venen te verle-
nen. Het gemeentewapen wordt al-
leen bij bijzondere gelegenheden 
gebruikt en zal het bestaande ge-
meentelogo niet vervangen. Het ge-
meentewapen wordt verwerkt in de 
nieuwe ambtsketen die dit jaar door 
juweliers wordt gemaakt die hun ge-
schiedenis hebben in de gemeen-
te. Inwoners is gevraagd zilver be-
schikbaar te stellen voor de nieuwe 
ambstketen. Inmiddels is ruim één 
kilo ingezameld, maar er is meer no-
dig. Het zilver kan worden ingeleverd 
bij de juweliers Swaab en Van Beek 
in Mijdrecht en Hartel in Wilnis. Ook 
kan het worden ingeleverd bij Kring-
koop in Mijdrecht. Inwoners die zil-
ver beschikbaar stellen voor de nieu-
we ambtsketen, bijvoorbeeld in de 
vorm van sieraden, bestek of kande-

laars, worden voor de onthulling van 
de nieuwe ambtsketen uitgenodigd. 
De verwachting is dat dit eind 2016 
gebeurt. Ze ontvangen dan ook een 
certificaat waarop staat dat ze aan 
de nieuwe ambtsketen van De Ron-
de Venen hebben bijgedragen.

Ria de Korte CDA-kandidaat 
Tweede Kamerverkiezingen
De Ronde Venen - Ria de Korte-
Verhoef uit Baambrugge is een van 
de kandidaten van het CDA voor de 
komende Tweede Kamerverkiezin-
gen. De Korte is nu raadslid in on-
ze gemeente. “Zorg en openbaar 
bestuur zijn mijn passie”, aldus de 
Baambrugse. Naast haar raadslid-
maatschap is ze werkzaam als do-
cent verpleegkunde en senior on-
derzoeker bij de Hogeschool van 
Amsterdam. In 2014 promoveer-
de De Korte op het thema palliatie-
ve zorg nadat ze enkele jaren werk-
zaam was als beleidsadviseur voor 
de beroepsvereniging van verpleeg-
kundigen en verzorgenden. Hier 
ontwikkelde zij landelijk beleid op 
het gebied van ouderen en pallia-

tieve zorg. “Ouderenzorg moet echt 
bovenaan de agenda, dat is mijn 
speerpunt en daar zal ik me volle-
dig voor inzetten als ik straks geko-
zen wordt”, volgens de ambitieuze 
De Korte. Daarnaast wil ze zich hard 
maken voor geschikte woningen 
voor ouderen, inzet ICT voor meer 
eigen regie, minder regels in de zorg 
en mantelzorgondersteuning op 
maat. De Korte kan rekenen op de 
steun van de landelijke CDA Seni-
oren en de landelijke CDA Vrouwen 
die haar beiden als kandidaat heb-
ben voorgedragen. Op 27 juni a.s. 
doet De Korte mee aan de Provinci-
ale Primary, hier strijden CDA kandi-
daten uit de provincie voor een plek 
bij de eerste 30 op de lijst.

Boodschappen eenvoudig online bestellen en snel 
ophalen in de winkel

Jumbo Vinkeveen opent pick up 
point voor online bestellingen
Vinkeveen - Goed nieuws voor in-
woners van gemeente De Ronde Ve-
nen: de Jumbo winkel aan de Ple-
vierenlaan 7 in Vinkeveen, opent op 
dinsdag 21 juni een Pick Up Point 
voor online bestellingen. Klanten 
kunnen hun boodschappen eenvou-
dig bestellen op Jumbo.com en apps 
voor smartphone en tablet. Vervol-
gens kan de bestelling eenvoudig en 
snel worden opgehaald bij het speci-
ale afhaalpunt in de winkel. Vincent 
Schuijt, ondernemer van Jumbo Vin-
keveen, kijkt ernaar uit om klanten 

kennis te laten maken met de nieu-
we service: “Bij alles wat we doen 
staat de klant centraal. Met het Pick 
Up Point komen we tegemoet aan 
de wens van onze klanten om overal 
en op elk moment boodschappen te 
kunnen doen. Of dit nu in de winkel 
of online is. Uiteraard bieden we ook 
bij het ophalen van online bestellin-
gen de persoonlijke service die klan-
ten van ons gewend zijn.”

Ook online 7 Zekerheden
Colette Cloosterman-van Eerd, di-

recteur Formule en Innovatie van 
Jumbo Supermarkten, is trots op 
de opening van het Pick Up Point 
in Vinkeveen: “Geweldig dat we nu 
ook voor inwoners van gemeente 
De Ronde Venen online het verschil 
kunnen maken. Vanzelfsprekend 
garanderen we ook bij online be-
stellingen de unieke Jumbo formu-
le van de beste service, het groot-
ste assortiment en de laagste prijs 
door middel van de 7 Zekerheden. 
Dit zijn garanties waarmee we on-
ze beloften aan de klant iedere dag 

nakomen. In onze webwinkel vind je 
bijvoorbeeld het grootste online su-
permarktassortiment. Mist de klant 
toch iets? Dan halen we het in huis. 
Daarnaast bieden we ook online ge-
garandeerd de laagste prijs.”

Online bestellen en ophalen
Met het Pick Up Point in Vinke-
veen opent Jumbo het 264e afhaal-
punt voor online bestellingen in Ne-
derland. Klanten die online een be-
stelling doen, kunnen hun bood-
schappen de volgende middag van-
af 16:00 uur ophalen. Op zaterdag 
is het mogelijk de bestelling van-
af 10:00 uur op te halen. De bood-
schappen moeten dan op vrijdag 
voor 12:00 uur besteld zijn. Bij het 
ophalen van de bestelling kan enkel 
betaald worden met pin. 
Het Pick Up Point is van maan-
dag tot en met vrijdag van 16:00 tot 
20:00 uur geopend. Op zaterdag is 
het Pick Up Point van 10:00 tot 20:00 
uur geopend. 

RVB: Nieuwe boekhoudregels, nieuwe kansen

Meer wegen structureel 
aanpakken
Vervolg van de voorpagina.

Rene: “We moeten dus kijken hoe-
veel geld we kunnen besparen op 
het jaarlijkse onderhoud indien we 
een weg vernieuwen. Het mooiste 
is het natuurlijk als deze besparing 
per jaar gelijk is aan de kapitaalslas-
ten (rente en afschrijving). Dan ge-
ven we met ze allen het zelfde geld 
uit en hebben we tegelijkertijd wel 
mooie, goede, maar ook veilige we-

gen. En wat als het wat meer kost? 
We kunnen dan besluiten dat jaar-
lijks te budgetteren als extra uit-
gaven of we kunnen hiervoor een 
aparte reserve vormen. Het geld 
van deze reserve kan dan mooi ko-
men uit de verbeterde grondexploi-
tatie van de gemeente. Immers de 
verslechtering 5 jaar geleden van 
deze grondexploitatie heeft geleid 
tot o.a. het uitstel van investerin-
gen in wegen. En wat als het min-

der kost? Dat is natuurlijk voor ie-
dereen goed”.

Betere wegen zijn eerder mogelijk
In beide situaties zijn de jaarkosten 
berekend ten opzichte van de huidi-
ge situatie. Het grootste verschil zit 
erin dat zowel weg A als weg B niet 
alleen maar oppervlakkig onder-
houden worden, maar geheel ver-
nieuwd. De kwaliteit van de wegen, 
maar ook de veiligheid wordt sterk 

Mijdrecht - Geldzaken regelen, 
abonnement opzeggen, een reis 
met de trein plannen: steeds meer 
zaken worden via de computer en 
het internet geregeld. Niet iedereen 
is even handig in het gebruik van de 
computer. De Bibliotheek Mijdrecht 
organiseert op maandagmiddagen 
van 13.00 tot 15.30 uur de cursus 
‘Klik-en-Tik’. Deelnemers leren hier 
zelfstandig om te gaan met de com-
puter. De deelnemers werken alle-
maal in eigen tempo. Er zijn des-

Oefenuur met de computer 
in de Bibliotheek Mijdrecht

kundige vrijwilligers aanwezig die 
vragen kunnen beantwoorden en 
de deelnemers verder op weg kun-
nen helpen. Maandag 6 juni was de 
eerste oefenmiddag. De deelnemers 
waren zeer enthousiast Deelna-
me aan de klik-en-tikcursus is gra-
tis. U kunt zich opgeven in de Bibli-
otheek Mijdrecht aan de Dr. J. van 
der Haarlaan 8, 3641 JW Mijdrecht. 
Meer informatie over de activiteiten 
van de Bibliotheek vindt u op de si-
te www.bibliotheekavv.nl 

Natuuravontuur
‘ Wilnis aan Zee’

Wilnis - Ook deze zomer orga-
niseert NME-centrum De Woud-
reus weer een natuuravontuur: ‘Wil-
nis aan Zee’. Met veel lol en avon-
tuur bereiden de kinderen zich voor 
op het leven in de toekomst in ‘Wil-
nis aan Zee’. Door de klimaatveran-
dering is de zee zo hoog geworden, 
dat Wilnis aan het strand ligt. Men-
sen uit de toekomst vragen of jul-
lie dit kunnen voorkomen. Tegelij-
kertijd bereid je je ook voor op een 
leven aan de kust. Je eigen speer 
pimpen, stok vechten, een vlot bou-
wen, strand jutten, fakkels maken, 
het natte sponzenspel spelen en ko-
ken op een kampvuur. Dit zijn een 

paar voorbeelden van de uitdagin-
gen tijdens het natuuravontuur de-
ze zomer. Na twee avontuurlijke da-
gen ben je toekomstproof. We star-
ten elke dag om 10.00 uur en eindi-
gen om 15.30 uur. Je slaapt dus wel 
in je eigen bed! 

Wanneer: 11 – 12 of 13 -14 juli. Tijd: 
10:00 – 15:30 uur. Voor wie: ieder-
een van 6 t/m 10 jaar. Waar:  
NME Centrum de Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28a, Wilnis. Kosten: 25,- 
(incl. lunch en tussendoortjes). Aan-
melden: www.dewoudreus.nl -> ac-
tiviteiten vóór 4 juli. Er is per twee-
daagse plaats voor 20 kinderen.

 Het ontwerp van het gemeentewa-
pen zoals dat door de Hoge Raad 
van Adel is gemaakt

verbeterd. Uitgerekend moet wor-
den wat de eventuele meerkosten 
zijn. Daar is het onderzoek voor be-
doeld. Rene: “Wij zijn als RVB er van 
overtuigd dat we hiermee snel een 
heel grote stap kunnen maken om 
de wegen structureel te verbeteren. 
Iets waar elke inwoner dagelijks van 
kan profiteren”. 

Uitkomsten onderzoek
Ronde Venen Belang vraagt in haar 
motie aan het college om uit te zoe-
ken voor welke wegen groot onder-
houd noodzakelijk is en wat, en of 
daar eventueel extra lasten aan ver-
bonden zijn. Met de uitkomsten van 
dit onderzoek kan de raad en het 
college dan een goede afweging 
maken om te komen tot zoveel mo-
gelijk goede en mooie wegen zon-
der hiervoor risico’s te lopen of te 
veel geld uit te geven.
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Van links naar rechts ondernemer Sjouke van Dijk, ambassadeurs Willeke 
Peek en Pieter Palm.

Ambassadeur Nick Hogeveen uit Wilnis 

Gaat het lukken om glasvezelkavel in de hele 
gemeente te krijgen?

Al 2000 mensen hebben 
zich ingeschreven
De Ronde Venen - Gaat het dan 
toch lukken? Snel internet in de hele 
gemeente doordat ook in de buiten-
gebieden glasvezelkabel wordt aan-
gelegd. Al 50% van de bestaande 
adressen in de buitengebieden heb-
ben aangegeven een aansluiting te 
willen. Dat komt neer op circa 2000 
mensen. Maar de initiatiefnemers 
willen naar 60% om zeker te zijn dat 
het gaat lukken. Wij spraken met de 
lokale ondernemer achter dit initia-
tief Sjouke van Dijk en twee ambas-
sadeurs van het eerste uur Willeke 
Peek en Pieter Palm van de totaal 
vijfentwintig lokale ambassadeurs 
die dit initiatief ondersteunen.
Sjouke van Dijk: “We moeten niet 
te vroeg juichen. Natuurlijk zijn we 

al erg blij met alle mensen die zich 
hebben opgegeven. Maar we wil-
len absoluut zeker zijn dat we straks 
een goede overeenkomst kunnen 
uitonderhandelen met de providers. 
Daarom willen we dat meer dan 
60% van alle adressen zich hebben 
ingeschreven. Het gaat dus goed 
maar we zijn er nog niet.”
 
Leefbaar
Misschien een open deur maar waar-
om is internet nou zo belangrijk?
Willeke Peek: “Willen we voor de 
toekomst een leefbaar en onderne-
mend buitengebied behouden, dan 
is betaalbaar breedband internet 
een absolute noodzaak. Vandaar dat 
ik me als melkveehouder en moe-

der van een jong gezin graag inzet 
als ambassadeur van het project. 
De toepassingen van dataverkeer in 
de agrarische sector zal steeds om-
vangrijker worden. Nu al hebben 
veel melkveehouders moeite om 
hun perceelsregistraties te doen.
Niet alleen bedrijfsmatig, maar ook 
binnen het gezin is de traagheid van 
het internet in het buitengebied al 
voelbaar. Op het Alkwincollege in 
Uithoorn wordt sinds enkele jaren 
gewerkt met Chromebooks, waar-
op de kinderen via internet kunnen 
inloggen om bij hun leerstof te ko-
men. Ook wordt het huiswerk thuis 
online gedaan, zodat de leerkrach-
ten mee kunnen kijken. Binnen en-
kele jaren zijn schoolboeken over-
bodig. Zonder goede toegang tot 
snel internet komen kinderen uit de 
buitengebieden op achterstand te 
staan.”

Inspanning
Waarom doen de bedrijven als Ziggo 
of KPN dit eigenlijk niet?
Sjouke van Dijk: “Omdat het buiten-
gewoon veel inspanning kost om 
adressen te verzamelen. Het buiten-
gebied van onze gemeente is uitge-
strekt en dun bevolkt. Je moet dus 
echt veel adressen in een straat 
hebben om eruit te komen. En dat 
gaat een bedrijf als Ziggo of KPN 
echt niet doen, dan zijn er commer-
cieel veel interessantere klussen te 
doen. Pas als wij het werk hebben 
gedaan, en met veel aansluitingen 
aankomen, dan hebben ze interes-
se. Maar dan zijn er meer aanbie-

ders dan alleen Ziggo of KPN en 
kunnen wij de beste deal sluiten 
voor de inwoners.“

Bundelen
Hoe is dit initiatief ontstaan?
Pieter Palm: “We spraken er eigen-
lijk al jaren over maar het kwam 
nooit verder dan de koffietafel. We 
kwamen erachter dat in andere 
hoeken van onze gemeente ook ini-
tiatieven waren. Dus was de vraag 
wie bundelt die en wie gaat er flink 
achteraan jagen want dit doe je niet 
in de avonduurtjes. Sjouke van Dijk 
heeft dit toen opgepakt. Beter kon 
eigenlijk niet, een lokale onder-
nemer die uit dit kennisveld komt. 
Zonder hem was het niets gewor-
den. En ook niet zonder de onder-
steuning van de gemeente. Het was 
geweldig dat raadsleden en wet-
houder Goldhoorn het initiatief di-
rect omarmden. Het is dus echt lo-
kale kracht.”

Leuk
Hoe krijgen jullie het bij de 
mensen voor elkaar?
Pieter Palm: “In veel straten zijn we 
van deurbel tot deurbel gegaan. Al-
le ambassadeurs vonden het leuke 
gesprekken want het gaat natuurlijk 
ook over veel andere dingen. Vaak 
ging het toch over kosten. Die kabel 
kost niets maar graven is duur en in 
onze grote gemeente moet er nogal 
wat gegraven worden.” 

Sjouke van Dijk: “We hebben uit-
gelegd dat mensen die bijzonde-
re abonnementen hebben naar ver-
wachting goedkoper uit zijn en dat 
mensen die een vaste telefoonlijn 
hebben en internet via ADSL naar 
verwachting met het vastrecht on-
geveer net zoveel kwijt zijn als nu, 
omdat ze afscheid kunnen nemen 
van digitenne of satelliet TV. Om-
dat TV en internet dan allemaal via 
de glasvezel gaat. Maar ook de tele-
foon waardoor je ook niet meer voor 
de oude telefoonlijn hoeft te beta-
len. De aanlegkosten van de glas-
vezelkabel worden in het vastrecht 

verwerkt. We verwachten dat een 
basisabonnement met internet, te-
lefonie en interactieve televisie in-
clusief vastrecht maandelijks rond-
om de 60,- zal gaan kosten.”

Interesse
Wat betekent het als je je inschrijft?
Sjouke van Dijk: “Dat betekent dat 
je aangeeft interesse te hebben om 
snel internet te krijgen. En dat als 
we straks een overeenkomst heb-
ben met een provider, waaruit blijkt 
wat je maandelijkse kosten worden, 
je naar verwachting dan ook het 
contract aangaat waarin het vast-
recht zit. Je verplicht je nu dus nog 
niet. Maar we gaan er wel vanuit dat 
je dat straks doet. En als je verhuist 
kun je het contract gewoon opzeg-
gen.” 

Ben je niet bang dat mensen 
toch afwachten?
Willeke Peek: “Dan blijven agrari-
sche bedrijven, bewoners en andere 
ondernemers op enkele kilometers 
afstand van de woonkernen over-
geleverd aan een verouderd koper-
draadje waarop getelefoneerd én 
geïnternet moet worden. Een up- 
en download tussen de 1 en 6 MB 
is echt veel te weinig. Vergelijk dat 

eens met de Ziggo-abonnementen 
in de kernen waar tot 200 MB up- 
en download haalbaar is. Daar komt 
nog bij dat de verbinding in de bui-
tengebieden vaak instabiel en on-
betrouwbaar is. De toegang tot in-
ternet kun je vandaag de dag tot 
een onmisbare nutsvoorziening re-
kenen. “

Niet afwachten
Sjouke van Dijk: “Als mensen gaan 
afwachten dan komt er de eerstvol-
gende 10 jaar geen snel internet in 
de buitengebieden. Want ik zie be-
drijven als Ziggo en KPN uit zichzelf 
dat niet doen en de overheid gaat 
het ook niet aanleggen. Daarom 
moeten mensen zich nu inschrijven. 
Deze kans komt niet meer. Daar-
naast is het ook financieel inte-
ressanter. Als de glasvezelkabel er 
eenmaal ligt, kunnen er voor men-
sen die spijt hebben dat ze zich niet 
ingeschreven hebben, nog wel een 
aansluiting gemaakt worden maar 
die zullen dan aansluitkosten moe-
ten betalen. Wij gaan daar dan niet 
meer over. Daarom is het goed nu 
alle krachten te bundelen. Hoe gro-
ter de inkoopkracht, hoe groter de 
kans dat het lukt tegen aantrekkelij-
ke voorwaarden

Schoonheidssalon Ingrid
al 25 jaar een succes!

Vinkveen - Ingrid de Graaff be-
gon in 1991 als zelfstandig schoon-
heidsspecialiste in Vinkeveen. “De 
huid heeft mij altijd gefascineerd,” 
vertelt Ingrid. ”Iedere huid is uniek, 
onvervangbaar en vormt een kost-
baar bezit dat je moet koesteren. 
Iedereen wil graag een mooie, ga-
ve huid. Het is immers vaak het eer-
ste waar je op beoordeeld wordt. De 
huid is je visitekaartje. Natuurlijke 
huidverbetering en mooi ouder wor-
den zonder ingrijpende operaties, 
injectables of fillers is mijn passie. 
Met veel toewijding en vakkundig-
heid werk ik aan structurele verbe-
tering van uw huid, waarbij het na-
tuurlijk herstellend vermogen ge-
stimuleerd wordt. Met persoonlijke 
aandacht en professionele zorg laat 
ik uw huid weer stralen!” Onder-
tussen heeft Ingrid zelf een ernsti-
ge huidaandoening in haar gezicht 
gehad, waarbij het door dermatolo-
gen niet is gelukt om haar huidpro-
bleem op te lossen. “Ik heb letterlijk 
aan den lijve ondervonden hoe het 
is om een huidaandoening te heb-
ben. Door toeval kwam ik bij hannah 
terecht en door de unieke werkwij-
ze en perfect uitgebalanceerde pro-
ducten, is hannah de enige geweest 
die mijn huidprobleem kon oplos-
sen. Door hannah ben ik geïnspi-
reerd geraakt en is het mijn passie 
geworden om zichtbare en vooral 
duurzame huidverbetering te beha-
len voor iedereen!” 

Onderscheidend
Schoonheidssalon Ingrid wil meer 
bieden dan een traditionele ge-
zichtsbehandeling. “Sindsdien ben 
ik de opleiding specialist in huid-
verbetering gaan volgen (opgeleid 
door Hannah Hakze persoonlijk). 
Door deze training is het mogelijk 
geworden om vrijwel alle huidpro-
blemen op te lossen zoals eczeem, 
acne, pigmentstoornissen, huidver-
oudering en littekens. Vervolgens 
heb ik diploma’s gehaald voor de 
hannah bindweefselmassage en de 

unieke gepatenteerde hannah Rim-
pel en Litteken Reductie Therapie. 
Dit, om nog meer resultaat te beha-
len en meer mogelijkheden te bie-
den voor mijn klanten. Hierdoor ben 
ik gecertificeerd huidcoach gewor-
den. Een hannah huidcoach gaat 
een stap verder dan de reguliere 
schoonheidsspecialiste! Alles valt 
en staat immers met het op de juis-
te manier coachen en begeleiden 
van klanten om samen tot het ge-
wenste resultaat te komen. Zo krijgt 
uw huid daadwerkelijk een nieuwe 
kans!” 

Zichtbare en duurzame 
resultaten
“Een hannah behandeling is bijzon-
dere ervaring. Met dit unieke be-
handelsysteem, wetenschappelijk 
bewezen en gepatenteerde massa-
getechnieken als de hannah bind-
weefselmassage en de hannah 
Rimpel en Litteken Reductie Thera-
pie, professionele apparatuur en de 
hoogwaardige hannah producten 
richt ik me op de aanpak vanuit de 
kern van een huidprobleem. Bij een 
hannah behandeling wordt alles uit 
de huid gehaald wat nog potenti-
eel aanwezig is. De huid heeft een 
groot zelf genezend en herstellend 
vermogen. Wanneer een huid niet 
in goede conditie is, zal deze eerst 
hersteld moeten worden om huid-
verbetering te realiseren. Huidver-
betering houdt bij een hannah huid-
coach in, dat de huid eerst in balans 
wordt gebracht, voordat deze effec-
tief behandeld kan worden. Daar-
mee vult een hannah huidcoach de 
ruimte tussen de schoonheidsspeci-
alist en de stap naar een arts of kli-
niek.”

Breed behandelaanbod
Huidverbetering is er niet alleen 
voor de probleemhuid, ook de ge-
zonde huid kan behandeld wor-
den met de hannah behandelme-
thode en zichtbare huidverbetering 
tegemoet zien. Bovendien zijn al-

Zomeravondconcert
”Het Licht”
Vinkeveen - Het is vrijdag 10 ju-
ni als het publiek verwachtings-
vol de prachtig gerestaureerde R.K. 
kerk te Vinkeveen binnen loopt. Hier 
wordt een concert-zangavond ge-
geven door het Christelijk Gemengd 
koor “Excelsior” uit Kockengen, on-
der leiding van dirigent Wim de Pen-
ning en Christelijk Mannenkoor “Im-
manuël” uit Wilnis onder leiding van 
dirigent Jan Verhoef. Het publiek, 
massaal toegestroomd, verwacht er 
wat van en zij worden zeker niet te-
leurgesteld. Deze prachtige ruimte 
geeft inspiratie aan de zangers en 
uitvoerende musici hun beste been-
tje voor te zetten. Het mannenkoor 
begint met de intro: “Er is een God 
die hoort”, mooi gezongen en bege-
leid door Wim de Penning op pia-
no. Hierna wordt de avond geopend 
door de voorzitter van “Excelsior” en 
wordt ieder van harte welkom gehe-
ten. Dat woorden in deze ruimte niet 
altijd tot zijn recht komen komt wel-

licht door de enorme akoestiek in 
deze kerk, het zingen en musiceren, 
klinkt des te beter bleek in de rest 
van de avond. Ook aan de samen-
zang was gedacht, wat klinkt dat 
mooi om massaal een psalm of ge-
zang te zingen, ondersteund door op 
het orgel Christian Boogaard en pia-
no Wim de Penning, met daarbij ook 
dwarsfluit Suzanne Arends en viool 
Mirjam Vos.

Liederen
Hierna volgden diverse liederen van 
“Excelsior”, waaronder het ingetogen 
en goed gezongen: “Heer zegen ons 
samenzijn” en “Rejoice in the Lord” 
uitbundig en prachtig begeleid. De 
hierna volgende orgelsolo werd ge-
speeld door Christian Boogaard met 
een prachtige variatie uitlopend op 
de samenzang van Gezang 290. “Im-
manuël” vervolgde het programma 
met “Zie ons wachten aan de stro-
men” van de hand van Martin Mans. 

Haringhappen
Vinkeveen/Wilnis - De maand ju-
ni is voor de haringliefhebber een 
belangrijke maand. De nieuwe ha-
ring wordt, soms vroeg een ander 
keer laat, maar altijd op tijd in de-
ze maand aangeboden aan de vele 
liefhebbers van dit zeebanket. Dus 
ook in de Ronde Venen. Dat gaat al-
lereerst gebeuren op zaterdag 18 
juni in Vinkeveen. Vishandel Kees 
Sier aan de Herenweg in Vinkeveen 
staat vanaf 13.00 uur met zijn per-
soneel klaar om de verwachte gro-
te toeloop goed te ontvangen, bijge-
staan door de visrijke klanken van 
Shanty en zeemanskoor de Turf-

schippers. Enkele dagen later en 
wel op dinsdag 21 juni vanaf 18.00 
uur is ook visboer Klaas Heek op 
het Raadhuisplein in Wilnis aanwe-
zig om namens de ondernemersver-
eniging van Wilnis het aanwezige 
publiek te trakteren op het heerlij-
ke zeebanket. Dat de inwoners van 
Wilnis (en daarbuiten) dit waardeert 
blijkt wel uit de grote opkomst in 
voorgaande jaren.
Dat de haring onder het genot 
van een drankje en de zeewaardi-
ge klanken van de Turfschippers 
ook dit jaar weer goed zal smaken 
spreekt voor zich.

le hannah behandelmethodes ge-
schikt voor de overgevoelige huid of 
een huid die weinig kan verdragen. 
De salon heeft tevens een comple-
te hannah lijn op pure biologische 
basis, zonder parfum, allergenen 
en conserveringsmiddelen. Ieder 
mens en dus iedere huid is uniek. 
Dat betekent dat iedere behande-
ling maatwerk is en zorgvuldig op 
uw huidtype wordt afgestemd. Te-
vens heeft schoonheidssalon Ingrid 
de specialisaties acne en elektrisch 
ontharen, (de methode voor het de-
finitief verwijderen van overtollig 
haargroei) zodat u voor vergoeding 
in aanmerking kunt komen bij uw 
zorgverzekeraar. Een andere manier 
van verwijderen van overbeharing is 
body sugaring. Deze techniek ver-
wijdert de haartjes, in tegenstelling 
tot harsen, met de haargroeirichting 
mee. Hierdoor zullen de haren nau-
welijks afbreken en ontstaan er vrij-
wel geen ingegroeide haren. Door-
dat de haren in zijn geheel wor-
den weggenomen, zal het haarzak-
je gaan krimpen. Hierdoor zullen, bij 
regelmatige behandeling, de haren 
minder in aantal terug komen. Heeft 
u last van rode adertjes, steelwrat-
jes, pigmentvlekjes, bloedblaasjes 
of andere huidoneffenheden? Met 
de T-away worden deze razend-
snel en met direct zichtbaar resul-
taat verwijderd. 

Jubileumfeestje op 25 juni
Inmiddels bestaat schoonheidssa-
lon Ingrid 25 jaar. “Hier ben ik reuze 

trots op en natuurlijk wil ik dit niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Daarom vindt op zaterdag 25 juni 
tussen 11.00 en 15.00 uur een fees-
telijk event plaats. Onder het genot 
van een hapje en een drankje wil ik 
graag alle klanten bedanken die mij 
alle jaren trouw zijn gebleven. Maar 
ook belangstellenden zijn van harte 
welkom. Verder is er een huidcoach 
van hannah aanwezig, die onder 
meer huidmetingen verzorgt met de 
speciale Skin Analyzer. Hierbij laat 
zij zien hoe het met uw huidconditie 
gesteld is, krijgt u tips en tricks en 
een op maat gemaakt advies in per-
soonlijke huidverbetering. Wie jarig 
is trakteert. Tijdens het feest kunt u 
profiteren van een stapelkorting op 
alle hannah producten. Daarnaast 
zijn er aanbiedingen voor speciale 
behandelingen die geldig zijn in ju-
li en augustus.”
U kunt schoonheidssalon Ingrid vin-
den aan de Kievitslaan 55 in Vinke-
veen. Voor meer informatie kunt u 
bellen: 0297-265170 of u kunt te-
recht op www.huidcoachingrid.nl.

Ook het “The Rose” met een arran-
gement van Gezienus Veldman en 
Jan Verhoef, werd goed begeleid en 
gevoelig ten gehore gebracht. Hier-
na volgde een prachtige dwarsfluit-
solo van Suzanne Arends, onder-
steund met aan de piano Wim de 
Penning. Wat klonk dat mooi in de-
ze prachtige ruimte. Daarna volg-
den er enkele liederen, gezongen 
door “Immanuël”, waaronder “Ge-
nade groot” van Johan Bredewout 
en “Verleih’ uns Frieden” van Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, met mooie 
begeleiding van orgel en piano. Uit 
de monden van “Excelsior” klon-
ken de prachtig gezongen liede-
ren: “Groot is Uw trouw” en het be-
kende en goed gezongen: “God en 
God alone” van Phil Mc Hugh, ge-
volgd door virtuoos vioolspel van 
Mirjam Vos met op de piano Wim 

de Penning, wat met een daverend 
applaus werd beloond. Van “Imma-
nuël” hoorden we de mooie liede-
ren, waar onder “The Rivers of Ba-
bylon” en het goed gezongen: “O, 
when de Saints” naar een arrange-
ment van Jan Verhoef, mooi onder-
steund door piano en orgel. Mas-
saal en veel zeggend klonk, gezon-
gen door beide koren “’k Blijf Hem 
prijzen in mijn lied” van Johan Bre-
dewout. Na de dank en afsluitings-
woorden van de voorzitter van “Im-
manuël” zong, als afsluiting, “Excel-
sior” de zegenbede “Irish Blessing” 
van James E.Moore, wat zeer fijnge-
voelig ten gehore werd gebracht. 
De koren en het publiek mogen te-
rug kijken op een zeer geslaag-
de avond het welk door het publiek 
met een warm applaus werd onder-
streept.
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Afsluiting seizoen A-3
Mijdrecht - Op zaterdag sloot de 
A-3 het seizoen 2015-2016 af met 
een toernooi in Nederhorst den 
Berg en een BBQ in Mijdrecht. Op 
het toernooi moest in de eerste 
wedstijd worden aangetreden tegen 
Nederhorst A-1, een team dat kam-
pioen was geworden in de 2e klas-
se. Deze tegenstander werd knap 
op 0-0 gehouden, waarbij de bes-
te kans van de wedstrijd voor Argon 
A-3 was. Daarna moesten we tegen 
Nederhorst A-2 en dat werd, net als 
in de competitie, geen leuke wed-
strijd die met 1-1 werd afgesloten. 
De laatste wedstrijd ging tegen de 
buren uit Vinkeveen en gelukkig zijn 
onze wedstrijden tegen Hertha leu-
ke wedstrijden waarin beide partij-
en willen winnen maar wel respect 
hebben voor elkaar en de scheids-
rechter. Deze wedstrijd werd met 
2-1 gewonnen.
Na de prijsuitreiking (2e plaats) 
naar Mijdrecht om daar te BBQ-

en. Daar werd genoten van lekke-
re stukken vlees en salades. Ook 
werd er teruggeblikt op het toernooi 
en het seizoen en vooral veel gela-
chen. De trainers/coaches/begelei-
ders mochten een leuk cadeau van 
het team in ontvangst nemen en het 
doorzettingsvermogen van het team 
werd nog onderstreept door tot in 
de kleine uurtjes door te gaan. 
De afsluiting van het seizoen verliep 
zoals het hele seizoen is verlopen: 
hele goede wedstrijden tegen ster-
ke tegenstanders en minder ster-
ke optredens tegen mindere tegen-
standers, veel kansen creëren maar 
niet genoeg benutten maar uitein-
delijk allemaal tevreden naar huis! 
De A-3 bedankt de trouwe suppor-
ters en begeleiders voor hun steun 
gedurende het hele seizoen, de vrij-
willigers van Argon voor hun inzet 
en de Club van Honderd en de Lijn-
kijkers voor de financiële bijdrage 
aan deze gezellige afsluiting.

Examens Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen week is in de 
dojo van Judoschool Blaauw de 
tweede en laatse judo-examen van 
dit seizoen afgenomen. Deze week 
hebben 69 leerlingen examen ge-
daan. Er werd begonnen met het 
uitvoeren van diverse valtechnieken 
zoals judorol, zijwaartse val, achter-
waartse val, gestutte val en achter-
waartse val over een bokje. Hier-
na lieten de judoka’s uitgebreid 
zien wat zij het afgelopen seizoen 
geleerd hadden aan beenworpen, 
schouder, armworpen, sutemi’s en 
overnames. Ook op de grond moest 
het nodige gedemonstreerd wor-
den zoals armklemmen, verwurgin-
gen, houdgrepen en bevrijdingen 
uit houdgrepen. De voorzitter van 
de examencommissie, bestaande 
uit David Siebeler, Martijn de Jong, 
Ronald Oussoren en Edwin Blaauw 
heeft een ieder persoonlijk toege-
sproken en de uitslagen bekend ge-
maakt. De volgende leden van Ju-
doschool Blaauw konden tevreden 
huiswaarts keren.

Gele slip, 6e Kyu: Boris Ekkelkamp, 
Conrad Hoving, Daniel Duijn, David 
van Oostveen, Milou Schuurman, 
Nadine Schuurman, Sam Camme-
lot, Thomas Moraitis, Viggo de Lan-
ge, Yavan Valentijn
Gele band, 5e Kyu: Axel Koeleman, 
Elisa Hoornweg, Jordan Hessing, 
Kyros Tsamitros, Peter Idema, Ruben 
Fokkens, Siep van Remmerden, The-
ije Gerrits
Oranje slip, 5e Kyu: Adam el Bazg-
houti, Arien Jan Gerrits, Bas Zein-
stra, Dean Ultee, Didier Bosman, 
Jasper Bloem, Joep Haarman, Ma-

rijn van der Meulen, Niels Knol, 
Quincy Donkervoort, Vince van 
Genderen
Oranje band, 4e Kyu: Anique Gouds-
mit, Darwin Roelofs, Fahd Farah, Ky-
ran Bras, Mecx Kellen Burg, Michael 
van der Kleij, Reinier Ruizendaal
Groene slip, 4e Kyu: Amber de Groot, 
Bjorn van Leuven, Justin Geerts, 
Kjell van Leeuwen, Niels Koenders, 
Paul Schut, Sven Kas, Tijn Haarman
Groene band, 3e Kyu: Elysa Kikken, 
Gabriel Losekoot, Ilyas Farah, Ruben 
Duijn, Sietse Zeinstra
Blauwe slip, 3e Kyu: Aiden Vermeu-
len, Chris Coppens, Claudia van der 
Pol, Kevin van Wijk, Luca van Paas-
sen, Vincent Borsje
Blauwe band, 2e Kyu: Erik Oomen, 
Joey De Hondt, Merel van Zanten, 
Mike Burggraaf, Rob Burggraaf, 
Sander ten Veldhuis, Thomas Tac-
ken
Bruine slip, 2e Kyu: Anne Verwoerd, 
Calvin Kikken, Lina Kruijswijk, Si-
mon Duijn, Verena Ratterman
Bruine band, 1e Kyu: Lisa Zurcher, 
Wouter van Kootwijk

Lebara Toradoshi judotoernooi 
Zondag hebben een aantal judoka’s 
van de judoschool meegedaan aan 
het Lebara Toradoshi judotoernooi 
in Beverwijk. Tijn en Luuk Haarman 
wonnen de eerste prijs. Kyan van 
der Toorren werd tweede en Joep 
Haarman derde in zijn categorie. 
Adam El Bazghouti heeft goed ge-
streden en werd vierde. Meer infor-
matie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en 
seniorenjudo bij Judoschool Blaauw 
is te vinden via www.judoschool-
blaauw.nl.Vlnr: Alie de Jong, Lucas Lina, Ayrton van der Reest, Peter de Haas, Diana van der Wens (Utrecht), Robert IJntema 

(Breukelen), Regine Manders, Charles Tordoir, Marc Jordan (Mijdrecht), Martin Zwemmer, Ed Petersen, Ronald Val-
kenburg. Afwezig Anita Kooijman en Eef van den Brink.

Winnaars 3e Wilnis Open Golftoernooi
De Ronde Venen - Zaterdag 1 1ju-
ni werd voor de 3e maal het Wilnis 
Open gespeeld op Golfpark Wilnis. 
Dit is een golftoernooi voor gevor-
derde golfers boven de 21 jaar. In 
samenwerking met Golfclub Veld-
zijde organiseert Golfpark Wilnis 
BV dit toernooi op haar 18 holes 
baan. Vele spelers uit de hele re-

gio hadden ingeschreven. Het toer-
nooi werd gespeeld in 2 handicap-
klassen: bruto strokeplay voor spe-
lers met een handicap tot 10.0 en 
een stablefordwedstrijd voor spelers 
met een handicap van 10.1 tot 28.0. 
Hoewel de dag druilerig begon, was 
het prima weer om te golfen en de 
baan was in topconditie. 

Afsluiting seizoen sv Argon B1
Mijdrecht - In het weekend (4/5 ju-
ni) heeft de B1 van Argon het sei-
zoen afgesloten met een survival 
weekend in de Belgische Ardennen. 

Op vrijdag middag werd er, in twee 
busjes, vertrokken voor de heenreis 
naar Outdoor Camping Barvaux, in 
het plaatsje Barvaux-sur-Ourthe. 

Veenland behaalt 6 medailles 
op recreantenwedstrijd!
De Ronde Venen - Zaterdag 11 ju-
ni werd in Kortenhoef de recrean-
tenwedstrijd gehouden. Hier de-
den ruim 480 kinderen aan mee. 
Voor Veenland deden er 23 turners 
en turnsters aan mee. Op de recre-
antenwedstrijd turn je op 4 toestel-
len en het 5de toestel is een fun toe-
stel. Dit was deze keer ook weer op-
blaasbare stormbaan. In de eerste 
ronde waren aan de beurt de jon-
gens Teije, Cas, Seppe, Lars, Loren-

zo, Senna, Jaimy, Tjebbe en Jay. Er 
werden mooie oefeningen geturnd 
maar hier en daar werden ook fou-
ten gemaakt of wisten ze de oefen-
stof niet meer. Al met al toch mooie 
resultaten. Teije, Cas en Lars werden 
3de , Jay werd vierde en kreeg ook 
nog een mooie medaille. Jaimy werd 
net 5de en miste op een haar na een 
medaille. Lorenzo werd 7de. Tjebbe 
werd 12de maar wel derde op brug. 
Seppe ook net geen medaille maar 

De Veenlopers gaan Wilnisse 
Dorpsloop organiseren
De Ronde Venen - Op Maandag 30 
mei jl. hebben de voorzitters van de 
Atletiekvereniging  De Veenlopers 
(Rob van Zijtveld)  en van het  Wil-
nis Festival (Sylvia Kruijt)  een over-
eenstemming bereikt dat de Veen-
lopers de  Wilnisse Dorpsloop gaan 
organiseren. Deze Dorpsloop wordt 
tijdens het festival op 18 augustus 
gehouden. Om de organisatie goed 
laten verlopen is er een commissie 
opgericht. Deze commissie bestaat 
uit een vijftal leden namelijk Theo 
Noij, Kees Dirkson, Apollo Veenhof, 
Leo van Diemen en Dirk van Nieuw-
kerk. De voorgaande twee edities 
van deze loop is voornamelijk door 

Theo Noij georganiseerd en door de 
grote organisatie druk is hulp ge-
vraagd aan de Veenlopers. Naast 
deze Wilnisse Dorpsloop organise-
ren de Veenlopers ook elk jaar de 
Zilveren Turfloop. Informatie over de 
loop vindt u op www.dorpsloop-wil-
nis.nl. Informatie over het festival  is 
te vinden op www.wilnisfestival.nl  
en over de Atletiek Vereniging  De 
Veenlopers op www.veenlopers.nl.  
Mede door de kennis die de Veen-
lopers hebben over het organiseren 
van loopevenementen hebben de 
beide voorzitters er alle vertrouwen 
in dat het een succesvolle samen-
werking zal worden.

Ook in de Ardennen was er veel re-
gen gevallen waardoor enkele acti-
viteiten helaas geen doorgang kon-
den vinden. Een alternatief was ech-

ter vanaf de camping beschikbaar. 
Geslapen werd er in drie grote safa-
ritenten. Op de eerste dag stonden 
er bergsport activiteiten op het pro-
gramma. Klimmen, via netten maar 
ook via muurbeugels en jezelf dub-
bel afzekeren om daarna via een 45 
meter hoge tokkelbaan de afdaling 
te maken waren enkele van de ac-
tiviteiten.
De avond werd afgesloten met een 
barbecue en een kampvuur. De vol-
gende ochtend om tien uur zaten ze 
met z’n allen al weer op de moun-
tainbike en in de namiddag kon een 
ieder zich nog eens flink uitleven tij-
dens het paintballen. Na in de mid-
dag de tenten weer leeggehaald en 
schoongemaakt te hebben werd de 
reis naar Mijdrecht weer aanvaardt.
Daarbij moest onderweg natuur-
lijk nog even gestopt worden bij 
het drie sterren restaurant Mc Do-
nalds.  Een bijzonder weekend, me-
de spannend gemaakt door de ver-
schillende activiteiten maar ook 
door de minder gunstige weersom-
standigheden van de afgelopen pe-
riode. Een weekend dat nooit mo-
gelijk was geweest zonder de steun 
van alle ouders, alle spelers, Club 
van 100 van Argon, Supportersver-
eniging de Lijnkijkers en Kingsal-
markt in Amstelveen. Nogmaals al-
len hartelijk dank.

De deelnemers waren zonder uit-
zondering zeer enthousiast over het 
toernooi en over de fantastische 
baan in het groene hart van de re-
gio. Vanuit Golfclub Veldzijde heb-
ben vrijwilligers de wedstrijd geor-
ganiseerd om de golfbaan en de 
vereniging bekender te maken bij 
spelers die geen lid zijn.

18 holes
De geonduleerde 18 holes baan 
aan de Bovendijk in Wilnis bewees 
haar kwaliteiten en bleek lastiger te 
bespelen dan gedacht. De mees-
te spelers hadden moeite om goe-
de scores neer te zetten. Dat had 
geen invloed op de sfeer en na af-
loop werd nog lang nagepraat op 
het grote terras bij het clubhuis. De 
hoofdsponsor Tenson had voor elke 
winnaar een mooie jas beschikbaar 
gesteld. De strijd voor de beste spe-
lers in de laagste klasse (bruto stro-
keplay) was spannend. Met 81 sla-
gen werd Ayrton van der Reest win-
naar van het toernooi. Ayrton is in 
het verleden ook al eens winnaar 
van het Veldzijde Jeugd Open ge-
weest. De tweede plaats was voor 
Charles Tordoir (83 slagen) en Mar-
tin Zwemmer (84 slagen) werd der-
de. De stablefordwedstrijd was min-
stens zo spannend. Bij de dames 
wist uiteindelijk voormalig Veldzij-
de-lid Diana van der Wens met 37 
punten als eerste te eindigen, ge-
volgd door Regine Manders met 
33 punten en Anita Kooijman werd 
derde met 32 punten. De strijd bij de 
heren werd gewonnen door Marc 
Jordan (lid van Golfclub Veldzijde( 
met 40 punten, gevolgd door Lucas 
Lina en Peter de Haas (lid van Golf-
club Veldzijde), ieder met 39 punten.

wel een mooie 4de plaats en zelf 
1ste op rek. Het blijft eentonig want 
ook Senna werd 4de en ook geen 
medaille. Op de andere baan turnde 
de jong talenten Nema en Mette en 
Fay en Jacky. Nema vergat af en toe 
de oefening maar turnde verder een 
prima wedstrijd zij werd 9de. Mette 
turnde een prima wedstrijd met een 
2de plaats op brug en balk en 3de 
op vloer mocht ze op de 2de plaats 
op het podium gaan staan. Jackie 

en Fay turnde een goede wedstrijd 
op niveau 3 .Jackie werd 12de en 
Fay 23ste. 

Tweede ronde
In de tweede ronde turnde alleen 
Armee haar eerste wedstrijd. Van ze-
nuwen was niet veel te merken want 
ze deed het prima en werd 16de. In 
de derde ronde mochten junioren 
Samantha, Eva, Marika en Rosanne 
hun wedstrijd turnen. Rosanne turn-
de een stabiele wedstrijd met 2x een 
5de en 1x een 4de eindigde ze op 
de 7de plaats. Bij Samantha blijft de 
brug een struikelblok maar met een 
mooie handstand platvallen (3de) 
en met een prachtige balkoefening 
(2de) eindigde ze op een 9de plek. In 
de laatste ronde turnde Roos, Inaya, 
Nada, Loïs en Kirsten hun wedstrijd. 
Voor Inaya haar eerste wedstrijd en 
af en toe was het nog moeilijk om 
de oefening te onthouden maar 
toch een prima wedstrijd ze werd 
24ste. Roos turnde zich naar de 3de 
plaats op brug met een mooie oefe-
ning en ook op de andere toestellen 
ging het goed en Roos eindigde op 
een mooie 8ste plaats. Nada en Loïs 
hebben helaas ook nog moeite met 
de brug maar op de andere toestel-
len mooie oefeningen, Nada werd 
30 ste en Loïs 31 ste. Kirsten turnde 
een hele mooie wedstrijd. Een mooie 
brug oefening alleen helaas met de 
balk viel ze er een keer af. Kirsten 
kreeg een mooie medaille omgehan-
gen voor een mooie 4de plaats.

Rondwandeling door Vinkeveen
Vinkeveen - Gilde De Ronde Venen 
organiseert in juni nog één rond-
wandeling door Vinkeveen. Met een 
gids maakt u een wandeling van on-
geveer twee uur. Tijdens deze wan-
deling vertelt de gids over de ge-
schiedenis van het ontstaan van het 
gebied van De Ronde Venen en over 
bijzondere en historische gebouwen 
in Vinkeveen. Zoals ieder dorp heeft 
Vinkeveen in de loop der tijden bij-
zondere bewoners gehad en daar 
worden een aantal anekdotes over 
verteld. De wandeling wordt gehou-
den op vrijdag 17 juni. De start is 
om 11.00 uur op het parkeerterrein 
van Zeilschool Vinkeveen. Er wordt 

onder het genot van een kop kof-
fie of thee eerst verteld hoe het ge-
bied van De Ronde Venen is ont-
staan. Daarna start de wandeling 
van ongeveer 3 kilometer. Als u wilt 
meedoen aan deze wandeling kunt 
u zich opgeven bij Gilde De Ron-
de Venen via email: info@gildedrv.
nl of via telefoonnummer 0297-230 
280 van Stichting Tympaan-De Baat. 
Omdat dit de eerste (test) wande-
lingen zijn is deelname nog gratis. 
Het maximum aantal deelnemers 
per wandeling is 10 personen. Bij 
opgave is het van belang uw naam, 
het aantal personen en uw telefoon-
nummer door te geven.
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Mark Engel ook volgend 
seizoen bij FC Utrecht
Mijdrecht - Ook volgend seizoen zal 
de 8 jarige Mark Engel uit Mijdrecht 
deel uitmaken van het jongste team 
van FC Utrecht. Na een jaar van 
heel veel trainen,spelen en reizen 
waren de opleiders van FC Utrecht 
dusdanig tevreden over hem dat hij 
in ieder geval opnieuw een jaar op 
traininscomplex Zoudenbalch te be-
wonderen is. Het is voor Mark een 
zeer leerzaam jaar geweest, Trainen 
met de beste jongetjes en spelen te-
gen de beste jongetjes van zijn leef-
tijd en vaak ouder is best pittig.
Zeker als keeper in het twin games 
wedstrijd systeem waar het mee-
voetballen en opbouwen net zo be-
langrijk is als het tegenhouden van 
ballen. Door met veel plezier en kei-
hard te trainen is Mark voetballend 
erg vooruit gegaan en is het eigen-
lijk een soort laatste man met hand-

schoenen geworden al blijft een bal 
uit de bovenhoek pakken natuur-
lijk het allermooist. Na een aantal 
prachtige toernooien gespeeld te 
hebben,waaronder een twee daags 
toernooi in Brussel met tegenstan-
ders als Paris Saint Germain, Celtic, 
Anderlecht en Tottenham Hotspur, 
begint Mark op 27 juni weer met de 
eerste fase van de voorbereiding op 
het volgende seizoen.

Om lekker in conditie te blij-
ven en het goede gevoel mee te 
nemen,traint hij deze weken bij Kee-
persschool Berkelaar onder de be-
zielende leiding van Glenn en zijn 
staf onder het motto; Trainen als een 
prof. Dit is namelijk nog steeds de 
droom van Mark; Uiteindelijk beste 
profkeeper ter wereld worden!
Foto: sportinbeeld.com

Turnsters GVM’79 stralen 
op individuele wedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was het weer zover, de individuele 
recreanten wedstrijd in Kortenhoef. 
Voor GVM’79 waren er 18 gymnas-
ten die deze dag in actie kwamen. 
De wedstrijd was verdeeld in 5 ron-
den en in de eerste ronde waren Tay-
lor en Babs aan de beurt. Ze moes-
ten vroeg op staan maar dat was 
niet te merken in hun oefeningen. 
Babs Russchen turnde een mooie 
balk oefening en behaalde hier een 
mooie vierde plaats op. Taylor Banks 
eindigde op een mooie 2 plek waar-
bij ze hoog scoorde op de sprong. In 
de eerste wedstrijd was het ook de 
beurt aan alle jongens. Django van 
Liempd en Bas Blokland waren he-
lemaal klaar voor de vloer-oefening 
en dat was te zien ze turnden een 
strakke oefening en behaalde hier-
mee een gedeelde vijfde plaats op 
vloer. Bas eindigde overall als vier-
de en kreeg ook een mooie medail-
le. De rekoefening van Tom Snoek 
was om door een ringetje te halen. 
Hij eindigde in de uitslag als derde. 
Ebel had de smaak te pakken van-
daag en dat was te zien in de uitsla-
gen. De gelijke brug voerde hij uit-
stekend uit, Ebel heeft dan ook de 
gouden medaille mee naar huis ge-
nomen.  

Plusuur
In de tweede wedstrijd was het de 
beurt aan de grote dames van het 
plusuur. En wat hebben we ons ver-
maakt tijdens het wachten. Een pot-
je kwartet kon dan ook niet ont-
breken. Het was voor Iris Berk haar 
laatste wedstrijd maar deze heeft 
ze goed afgesloten met een mooie 
brugoefening en overweldigende 
afsprong van de balk. Melanie de 
Graaf haar specialiteit is vloer en dat 
was ook zeker te zien. Ze behaalde 
met een mooie handstanddoorrol 
een 6e plaats op vloer. Emma van 
Dijk is altijd strak op de balk. Haar 
zweefstand was weer kaarsrecht. Ze 
behaalde hiermee een zesde plek 
op de balk. Merel koek was niet te 
stoppen deze wedstrijd en behaal-
de dan ook een mooie eerste plaats 
op sprong. Uiteindelijk mocht Me-

rel een zilver medaille in ontvangst 
nemen. De volgende wedstrijdron-
de was het de beurt aan Julie ten 
Haaf, Laura Meijer, Isabella Angu-
lo Vélez, Charlize Keller. Julie was 
vandaag in topvorm en turnde een 
foutloze brugoefening. Ze behaalde 
hiermee dan ook een verdiende eer-
de plaats!! Jammer genoeg greep ze 
net naast het podium met een vijfde 
plaats. Laura maakt tijdens haar oe-
fening op de balk een mooie zweef-
stand en afsprong. Isabella be-
haalde in haar categorie een eer-
ste plaats op de balk. Haar oefening 
was dan ook strak en gecontroleerd. 

Zenuwachtig
Charlize was zenuwachtig maar 
wist alle onderdelen perfect uit haar 
hoofd. Charlize eindigde net naast 
het podium op een vierde plaats.
De laatste wedstrijd was het de 
beurt aan Jayna Springintveld, Iris 
Meijer, Olivia Vermeulen, Lisa de 
Vries en Elisa Bradley. Jayna was 
helemaal klaar voor de brug en 
dat was ook zeker te zien. Ze turn-
de een foutloze oefening en be-
haald hiermee een zevende plaats 
op brug. Iris wist haar balk oefening 
uit haar hoofd en dat was ook ze-
ker te zien. Ze liep dan ook op heel 
hoog op haar tenen. Olivia maak-
te aan de brug een uitstekende on-
dersprong. Op de andere baan wa-
ren Lisa en Elisa aan de beurt. De 
meiden wisten hun brug-oefening 
uit hun hoofd en konden alle onder-
delen volledig zelfstandig uitvoe-
ren. Elisa heeft haar hoogste sco-
re behaald op de vloer. Dit had zij 
zelf niet gedacht maar hij was uit-
stekend uitgevoerd. Lisa was expert 
in de sprong. 
Ondanks dat ze last van haar voet 
had, was dit zeker niet te zien in 
de uitvoering. Helaas in deze ron-
de geen medailles voor de GVMérs, 
maar er moet dan ook wel bij ge-
zegd worden dat het deelnemers-
veld heel erg groot en heel erg sterk 
was. Heren en dames, wij willen jul-
lie bedanken voor jullie uitstekende 
inzet en enthousiaste. De trainers 
hebben genoten van deze dag. 

Laatste training Hertha 
E-lichting 2016
Vinkeveen - De laatste training 
en wedstrijden bij SV Hertha zit-
ten er op! De jongens van de E1 tot 
en met E4 speelden tijdens de laat-
ste donderdagmiddagtraining van 
dit seizoen in gemixte samenstel-
ling een aantal onderlinge wed-
strijden. Erg leuk om te zien was 
hoe klein de verschillen tussen de 

jongens zijn geworden en hoe ge-
waagd de teams dus aan elkaar wa-
ren. Alle trainers van de E-jeugd wa-
ren uiteraard aanwezig en maakten 
er een waar feestje van. De trainers 
gaven aan erg trots te zijn dat deze 
lichting spelers zich dit jaar zo sterk 
heeft ontwikkeld. Een groot deel van 
de jongens blijft komend seizoen in 

de E-jeugd als tweedejaars, dus dat 
belooft veel. 
De training werd afgesloten met 
een hoop dankwoorden voor de 
jongens zelf en de trainers. SV Hert-
ha wil bij deze alle trainers bedan-
ken voor een jaar lang in weer en 

Jonge bokstalenten klaar 
voor Boxing Night
De Ronde Venen - Na het suc-
ces van de Evolution of Boxing in 
het Vinkeveense de Boei op 2 april 
jl., staat er in korte tijd al weer een 
nieuw boks evenement in de re-
gio op het programma, want aan-
staande zaterdag opent de Phoenix-
hal in Mijdrecht om 18.00 uur haar 
deuren voor Boxing Night De Ron-
de Venen. De 23 jarige prof bokser 
in het zwaargewicht Gino da Fonse-
ca en de 4 jeugdtalenten van Gym 
Suppan zullen daar evenals de Vin-
keveense bokser Nick Postma hun 
opwachting maken. Het belooft we-
derom een mooi spektakel te wor-
den waarbij dit maal niet jeugd we-
reldkampioen Steve Suppan zelf in 
actie komt, maar 4 van de door hem, 
Mitchell Suppan en Maarten Naci-
novic getrainde jeugd boksers. Het 
is dinsdagavond half negen, de trai-
ning zit erop en op de groene mat 
voor de Gym zitten de jonge spor-
ters met hun trainers ontspannen in 
de zon, vooruit te kijken naar hun 
partijen. Tijd om eens een kennis-
makingsronde te maken, want wie 
zijn die jonge boksers die her en der 
verspreid door de Ronde Venen al 
weken lang op de aanplakborden 
langs de weg te zien zijn. Allereerst 
de 13 jarige Sidney Voorneveld. Hij 
is Mister Left Hook, bokste recent 
zijn eerste partij en won overtuigend 
op punten. 

Leergierig
Hij is ontzettend leergierig vertelt 
Steve, geeft nooit op en heeft een 
verrassend sterke linker hoek. Zijn 2 
jaar oudere broer Melvin moet nog 
een bijnaam verdienen, maar dat 
komt wellicht na zijn eerste partij 
aanstaande zaterdag. Hij is een ech-
te counter puncher, dwz. een tech-
nische bokser die een aanval goed 
kan overnemen met zijn linker hoek. 
Melvin kan het ver schoppen ver-
telt Mitchell. Hij moet er voor wer-
ken maar is accuraat en elke stoot is 
raak. De 16 jarige Harry Willemse is 
de Prins Willem van het viertal. Een 
bourgondische bokser, die nog net 
geen wijn in de pauze drinkt, zegt 
Mitchel met een knipoog. Er wordt 
gelachen, er heerst een ontspan-
nen sfeer voor de boksschool van 
Gym Suppan. De jonge sporters zit-
ten in een kring op de groene kunst-
mat. Ze hebben er zin in, kijken met 
enige spanning naar de wedstrijden 
uit, maar zijn vol zelfvertrouwen. Zij 
hebben hun trainingsarbeid ver-

richt, het harde werken zit erop en 
ze verkeren nu in de afbouw naar 
de wedstrijddag. Harry is een snelle 
bokser, moet het hebben van body-
shots op het lichaam en van zijn lin-
ker hoek. Hij is daarmee in ontwik-
keling eigenlijk een copy van Ste-
ve. De 17 jarige Robin Ettema is de 
enige vrouwelijke bokser. Zij heeft 
enorm hard getraind, had 2 doelen 
en één ervan heeft zij al verwezen-
lijkt: 30 kg gewichtsverlies en dat is 
geen sinecure. Het volgende doel 
gaat zij zaterdag behalen en dat is 
de ring in voor haar eerste bokspar-
tij. Ze is een echte Brawler zoals dat 
in boks termen heet. Ze bokst naar 
voren, zoekt de tegenstander op en 
plaatst van dichtbij harde stoten, 
voornamelijk met haar sterke rech-
ter hoek. Het lijkt weer een mooi 
spektakel te gaan worden en het is 
voor Team Suppan het eerste eve-
nement buiten Vinkeveen. 

Jongere broertje
Min of meer het jongere broertje 
van Evolution of Boxing geeft Mit-
chel aan en ook met licht show, een 
passende entourage en muziek. 
Meer dan de moeite waard voor ie-
dere sportliefhebber in de Ronde 
Venen om eens een kijkje te komen 
nemen en de geweldige impact van 
een bokswedstrijd van dichtbij te 
zien. De voorbereiding is goed ver-
lopen. Er is hard getraind, op con-
ditie, op interval en techniek. Er is 
kracht gekweekt, explosiviteit en er 
is gespart. Ze zijn daarbij tot het ui-
terste gegaan benadrukt Mitchel. 
De pijngrens is overschreden en dat 
moet ook. De tegenstanders zijn af-
komstig van andere boksscholen, 
dmv matchmaking heeft Steve de ri-
valen zorgvuldig uitgekozen en be-
naderd. Iedere partij zal in even-
wicht zijn want de boksers zijn aan 
elkaar gewaagd. Elk gevecht wordt 
dus zwaar, maar er zijn winstkan-
sen en het is een unieke mogelijk-
heid om ervaring op te doen in het 
wedstrijd boksen voor een zaal ge-
vuld met 400 a 500 toeschouwers. 
Iedereen is van harte welkom om 
de 4 jonge Ronde Veense boksers 
te komen aanmoedigen en naar een 
overwinning toe te juichen.
De Phoenixzaal in Mijdrecht gaat 
zaterdag 18 juni om 18.00 uur open. 
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar 
maar ook aan de deur bij Gym Sup-
pan. 
Foto: sportinbeeld.com

Kano-plezier tijdens 
Zwem4daagse
De Ronde Venen – Tijdens de 
zwem4vierdaagse hebben veel kin-
deren kunnen genieten van het ka-
novaren. De kinderen stonden in 
de rij om een rondje te varen. Op 
de woensdagavond was het kano-
varen één van de andere rand-ac-
tiviteiten die werden aangeboden. 
De deelnemers konden proefvaren 
in het zwembad. Vooral de kinde-
ren maakte hier met veel plezier ge-
bruik van. De één zat nog onwen-
nig in de kajak, terwijl de andere vlot 
weg peddelde. Het water en een ka-
jak hebben veel aantrekkingskracht 
op de jeugd. Iedereen genoot. 

Kanovaren nog (te) onbekend
De jeugdafdeling van de kanover-
eniging kan gezien de belangstel-
ling en het plezier van de kinde-
ren best groter zijn dan ze momen-
teel is. Het kanovaren is een “klei-
ne” sport en bij veel mensen helaas 
nog onbekend. Dit terwijl de kano-

sport veel mogelijkheden heeft. Als 
de jeugd de beginselen onder de 
knie hebben, dan zijn er verschillen-
de mogelijkheden. Van wildwater-
varen of brandingvaren, maar ook 
het kanopolo is een optie. Kortom 
veel dynamiek en variatie. Als wed-
strijdsport minder geschikt is voor 
een kind, dan is kanovaren zeker 
een optie. Er wordt wel in een groep 
gevaren, maar niet in wedstrijdver-
band. Het varen heeft vooral een re-
creatief karakter. Bij het kanopolo is 
dat natuurlijk anders. Daar kan een 
speler al zijn energie kwijt en gaat 
het er fel aan toe. Het kanoseizoen 
is vooral tijdens de zomertijd en sluit 
daarmee goed aan op andere spor-
ten die meer in de wintermaanden 
worden gehouden. Het kanova-
ren is een echte watersport die bui-
ten wordt beoefend. De sport sluit 
goed aan bij andere watersporten. 
Het past prima is zo’n waterrijke ge-
meente als De Ronde Venen.

Beursvloer succesvol voor 
Veenshuttle
De Ronde Venen - De Beursvloer 
donderdag 9 juni in het gemeente-
huis te Mijdrecht was weer zeer ge-
slaagd voor Badminton vereniging 
Veenshuttle. Op de beursvloer pro-
beren bedrijven en stichtingen/ver-
enigingen een match te vinden tus-
sen vraag en aanbod. Meer dan 35 
bedrijven hadden van alles te bie-
den. Veenshuttle zocht 3 zaken. Al-
lereerst vervoer voor 20 a 25 van on-
ze jeugdspelers naar een clinic tij-
dens de Open Nederlandse kampi-
oenschappen in oktober in Almere. 
Ook stonden er 500 flyers op ons 
verlanglijstje. Te gebruiken tijdens 
de te geven “Sport je Fit”-clinics op 
de lagere scholen in januari en fe-
bruari. Als extraatje stonden pro-
motie stickers of een promotie ban-
ner op het lijstje. Als tegenprestatie 
zal Veenshuttle een badminton cli-

nic voor het personeel van het be-
drijf leveren. We werden geholpen 
door hoekmannen en vrouwen die 
vraag en aanbod aan elkaar trach-
ten te koppelen. Zo werd Brabebo 
gevonden. Hoewel ze zelf geen bus-
je hebben, zijn ze bereid dit te rege-
len en het vervoer voor maximaal 25 
kinderen naar Almere te verzorgen.
Fantastisch. Onze middag kon niet 
meer stuk. Ook kwamen we in con-
tact met de vertegenwoordiger van 
Handling Company Mijdrecht. Zij 
hadden een promotie rolbanner in 
de aanbieding. Dit zagen wij wel zit-
ten. Na enig overleg werd ook de-
ze match gemaakt. De vele bedrij-
ven die uiteindelijk samen meer dat 
50 matches leveren zijn we natuur-
lijk zeer erkentelijk. Een prachtig ini-
tiatief om de sociale betrokkenheid 
van de vele bedrijven te tonen.

wind op het veld staan: Marcelle 
Buitendam, Fiona Verbruggen, Ma-
non van der Woude, Kevin Overzee, 
Rob Veenhof, Eelco Molleman, Je-
roen Stubbe en Matthijs Mons. En 
uiteraard de enthousiaste E-coördi-
nator Duncan van Senten!
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Jeep en Dodge: Logische uitbreiding bij 
FrankVanemanAutomotive
Regio - Ruim een halfjaar geleden 
vestigde FrankVanemanAutomotive 
zich in Amsterdam en Hoofddorp 
als de officiële merkdealer van on-
der andere: Fiat, Alfa-Romeo, 

Abarth en Fiat Professional. Nu zijn 
Fiat en Chrysler als sinds 2014 we-
reldwijd partners binnen Fiat Chrys-
ler Automobiles. Niet vreemd dus 
dat FrankVaneman Automotive per 
1 juli in beide vestigingen ook ver-
koop en servicedealer van de mer-
ken Jeep en Dodge wordt. Aanspre-
kende merken die zowel over perso-
nenauto’s als hele robuuste (RAM) 
bedrijfswagens beschikken. Door 
daarin voor Dodge RAM nauw sa-
men te werken met de over Neder-
land verspreide vestigingen van US-
CarDealer.nl, ontstaat er ook een 
hecht landelijk sales- en service-
netwerk, waarbij FrankVanemanAu-
tomotive de regio Amsterdam voor 

de genoemde Amerikaanse merken 
vertegenwoordigt. 

Enthousiast
Frank Vaneman is enthousiast over 
de uitbreiding. “Als dealerbedrijf 
mogen wij terugkijken op een suc-
cesvol eerste halfjaar. Trouwe, maar 
ook heel veel nieuwe klanten heb-
ben ons bedrijf gevonden en ma-
ken gebruik van onze brede en op 
de klant gerichte serviceverlening. 
Bijkomend mooi voordeel waren na-
tuurlijk de interessante productver-
nieuwingen bij de door ons verte-
genwoordigde merken. Mooi dat 
kopers daarbij onze bedrijven het 
vertrouwen geven om hun nieuwe 
aankoop te doen en hun auto voor 
onderhoud te brengen. Vanaf 1 juni 
is men ook welkom voor onderhoud 
aan de merken Jeep en Dodge. Le-
gendarische merken met robuus-
te producten die wij graag aan on-

ze portefeuille toevoegen. Inmiddels 
hebben wij ook de eerste demon-
stratiemodellen van Dodge RAM 
voor een proefrit beschikbaar. 

Jeep
Jeep een merk met een historie van 
75 jaar, waar wij momenteel passend 
op inspelen met fraaie en rijk uitge-
voerde actiemodellen. Naast onder-
houd aan Jeep, hebben wij ook en-
kele interessante occasions staan. 
Met de zo mogelijk nog stoerde-
re Dodge RAM uitvoeringen hopen 
wij vooral de grote groep ZZP-ers/ 
ondernemers aan te spreken. De 
modellen zijn er immers met enke-
le en dubbele cabines, hebben een 
dikke achtcilinder, doen het prima 
op LPG en bieden een hoog trek-
vermogen en veel laadruimte. Daar-
bij zijn ze ook nog eens bijtellings-
vriendelijk. Een uitbreiding in ons 
assortiment waar wij veel van ver-

wachten. Zeker door de genoem-
de samenwerking met US CarDea-
ler.nl. Met elkaar vormen wij een 
hecht netwerk van strategisch over 
het land verspreide bedrijven, die 
net als wij zijn ingericht op een op-
timale serviceverlening. Met elkaar 
kunnen wij beschikken over de ori-
ginele onderdelen, bieden fabrieks-
garantie, hebben toegang tot de 
officiële productdocumentatie 
en op maat geschoolde techni-
ci. Voor de eigenaren van deze au-
to’s dus een extra waarborg, wan-
neer zij voor het onderhoud en her-
stel bij ons dealerbedrijf langsko-
men. Daarbij bieden wij als Frank-
VanemanAutomotive deze services 
zowel in Amsterdam als Hoofddorp 
aan.“ Hij vervolgt: “Door de samen-
werking met USCardealer.nl, kun-
nen wij voor hen de regio Amster-
dam oppakken. Zoals gezegd is het 
een logische toevoeging aan onze 
bestaande activiteiten en geeft het 
toegang tot nieuwe markten. Samen 
met ons enthousiaste team mede-
werkers kijken wij er naar uit om de 
eerste klanten met hun Amerikaan-
se auto’s te mogen ontvangen.”

Modderdag bij Kinder-
opvang de Ronde Venen
De Ronde Venen - Voor het vier-
de achtereenvolgende jaar sluit kin-
deropvang de Ronde Venen zich 
weer aan bij de festiviteiten rond-
om de internationele modderdag. 
Om kinderen de noodzakelijke po-
sitieve natuurervaringen te geven is 
in Nepal het idee voor International 
Mud Day ontstaan. Marc Veekamp 
(Veldwerk Nederland) heeft Mod-
derDag in 2013 naar Nederland ge-
haald. Tijdens ModderDag ontdek-
ken kinderen wat modder is, hoe je 
er mee kunt spelen en wat de ver-
binding met de aarde voor hen be-
tekent. Honderdduizenden kinderen 
in binnen- en buitenland zijn tege-
lijkertijd actief bezig met natuur. Dit 
jaar is de internationale Modderdag 
op woensdag 29 juni. De boerderij-
locatie de Stal in Waverveen is de 
ideale locatie om dit festijn te vieren. 
Kinderopvang de Ronde Venen no-
digt dan ook alle kinderen van 0 tot 
en met 12 jaar uit om gratis mee te 
komen modderen. Vies worden ge-
garandeerd. Dus neem een hand-
doek en droge kleding mee.

Modderdag
Omdat kinderopvang de Ronde Ve-
nen dit jaar 15 jaar bestaat, heb-

ben ze besloten om tijdens Mod-
derdag 2016 extra uit te pakken. 
Naast alle modderige activiteiten, 
zoals o.a slootjespringen, heksen-
soep en moddertaartjes bakken in 
de buitenkeuken, een potje mod-
dervoetbal spelen of een modde-
rig kunstwerk maken, kunnen de 
kleinste kinderen dit jaar een mod-
dermassage krijgen met medewer-
king van Sweet Welness baby mas-
sage en kinderyoga. Ontspannen en 
vies worden tegelijk. Voor de kinde-
ren vanaf 5 jaar is het mogelijk om 
een unieke (eerste) ervaring op te 
doen met motorcross of quad rijden. 
Altijd al een keer willen proberen? 
Dan is dit je kans. The junior riding 
experience onder begeleiding van 
KNMV motorsporttrainer Bryan Zui-
dinga maakt dit mogelijk. 
Informatie over Modderdag is te 
vinden op: www.kinderopvangder-
ondevenen.nl in de agenda. Bellen 
voor informatie mag natuurlijk ook. 
0297-562338. Direct opgeven voor 
modderdag kan via info@kinder-
opvangderondevenen.nl. Wil je ook 
meedoen met de motorcross, ver-
meld dit er dan apart bij. Wees er 
snel bij want ze hebben maar een 
beperkt aantal plaatsen.

Verhalenroeitocht op Botshol
De Ronde Venen - Al eens mee-
geweest met één van de verhalen-
roeitochten op Botshol? Joke Dek-
ker van vertelkring ‘De Schatkist’ 
en Elza Vis van ‘Binnenste-Buiten’ 
doen samen nu al voor het 8ste jaar 
deze speciale en unieke verhalen-
roeitocht in het bijzondere natuur-
gebied Botshol. Zij zoeken verha-
len die passen in dit stille en sfeer-
volle waterrijke gebied. Als je dit 
een keer wilt ervaren: tussen het 
riet ‘aanleggen’, je handen niet snij-
den aan de rietstengels, de water-
lelie zien bloeien en de stem van 
de verhalenvertellers die je meene-
men naar de diepte onder de water-

spiegel of wonderlijke verhalen we-
ten over de bewoners rond en in de 
plas... geef je dan op! Deze tocht 
is op woensdag 22 juni. Halverwe-
ge leggen ze even aan bij een ei-
land om te genieten van een sapje 
en een hapje. De verhalenvertellers 
wisselen van boot en piepend knar-
sen de riemen en spat het water op 
in de smalle vaarten met de rietkra-
gen. Je ziet en voelt het aan álles: 
de zomer is begonnen! Tijd: 19.00-
ca 21.30 uur. Kosten: 9 euro pp. 
Afvaart: Roeibotenverhuur Verweij, 
Botshol 14, 1391 HP Abcoude.
Opgeven: Joke Dekker-Booij, tel. 
0297-261000 of 06-10814589.

Droom van een eindvoorstelling 
Stichting Kunst Rond de Venen
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag werd seizoen 2015-2016 van 
Stichting Kunst Rond de Venen weer 
feestelijk afgesloten met de jaarlijk-
se eindvoorstelling. De show met de 
naam Droomvlucht werd opgevoerd 
in het Piet Mondriaan Gebouw in 
Abcoude en was net als voorgaan-
de jaren een waar genot voor oog 
en oor. De voorstelling was het re-

sultaat van een samenwerking tus-
sen de docenten Karin Dieters en 
Aino Merits van Kunst Rond de Ve-
nen (info: www.kunstronddevenen.
nl) en Elize Kruithof van Crownbal-
let (info: www.crownballet.com). 
Droomvlucht verbeeldde het ver-
haal van 3 meisjes die in hun droom 
in het schilderij stappen dat zij vlak 
voor het slapen gaan zelf hebben 

gemaakt. Eenmaal in die droomwe-
reld beland beleven ze allerlei avon-
turen, daarbij begeleid door engel-
tjes die aan het begin van de voor-
stelling vanuit het publiek opdo-
ken. Op muziek variërend van K3 tot 
Tschaikowsky speelde zich vervol-
gens een aantal vermakelijke scè-
nes af. De talentvolle dansers van 
de verschillende groepen wisselden 

daarbij moderne dans af met klas-
siek ballet met echte spitzen, klas-
siek ballet met een Spaans tintje 
en andere vrolijke dansen. Het licht 
en de sfeer veranderden continue 
mee, waardoor echt de illusie van 
een droom ontstond. Bijzonder was 
het optreden Colours van de klas-
sieke dansers van 17+; deze dans 
was gemaakt door één van de dan-
sers zelf, Carmen Hoevenaar. Het 
laatste optreden voerde de span-
ning nog even op en met een explo-
sie van confetti en de vrolijke mu-
ziek van Katy Perry werd vervolgens 
de mooie en geslaagde voorstelling 
afgesloten.

Kleuters van de Pijlstaart 
fietsen op het schoolplein
De Ronde Venen - Woensdag jl. 
stond het schoolplein van OBS de 
Pijlstaart in Vinkeveen vol met kleu-
terfietsen. Na een aantal weken 
praten, spelen en werken over het 
thema verkeer waren de kleuters 
klaar om te laten zien wat ze kon-
den. Alle kleuters namen een eigen 

fiets of step mee naar school. Om 
de beurt gingen ze een parcours 
fietsen, waarbij er goed op elkaar 
moest worden gelet. En wat kon-
den de kinderen dat goed! De kleu-
ters wachtten voor de haaientanden 
en stopten bij het stoplicht. Het was 
een erg leuke dag!

Dweilorkest Dorst bracht sfeer bij 
Rabobank Fietstocht

De Ronde Venen - 11 juni was 
de dag dat de mensen konden 
gaan fietsen vanaf de Rabobank 
in Mijdrecht om geld in te zame-
len voor hun club. Voor dweilorkest 
DORST was het niet fietsen, maar 
spelen om de mensen vrolijk op 
weg te helpen. De weergoden wa-
ren gunstig deze dag, dus konden 
DORST hun nieuwe polo’s showen 
aan het publiek en aan de spon-
sor waar ze dit aan te danken heb-
ben. Een groene frisse kleur wat ge-
lijk opvalt bij de mensen die DORST 
kennen.  De eerste sessie muziek 
sloeg gelijk aan bij de mensen, ze 
bleven even stilstaan om te luiste-
ren, om daarna vrolijk op de fiets te 
stappen. Na de koffie was er weer 
een primeur; dit maal van de bari-
tons die complete solo weg gaven 
tijdens het nummer ‘morgen is pas 
morgen’. De laatste sessie werd ge-
bruikt om de wedstrijd set op te 
voeren, iets wat zeker gewaardeerd 
werd bij het publiek. Met een gezel-
lige afsluiting met feestmuziek zat 
de ochtend er al weer op. DORST 
is trots op de nieuwe groene polo’s 
gesponsord door het dichtbij-fonds 
van de Rabobank!

Gijs Haveman (4) plant
en onthult nieuwe boom
Waverveen - Zaterdag 11 juni vier-
de de Protestantse Gemeente “De 
Morgenster” van Vinkeveen en Wa-
verveen de 90ste verjaardag van hun 
kerkgebouw. Ter ere van dit heuglij-
ke feit plantte en onthulde Gijs Ha-

veman, 4 jaar oud, een nieuwe boom 
op het kerkplein. Net als de aanwezi-
ge gemeenteleden en belangstellen-
den hoopt hij nog heel lang van dit 
kerkgebouw aan de Herenweg 253 
te Vinkeveen te kunnen genieten.

Veel meer vliegtuigen 
boven De Ronde Venen
De Ronde Venen - PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal heeft vragen 
gesteld over de toegenomen lucht-
verkeersbewegingen boven De Ron-
de Venen. In 2015 was er al sprake 
van een toename door onderhoud 
aan de Aalsmeerbaan en het daar-
door toegenomen gebruik van de 
Buitenveldertbaan. Dit najaar start 
er verder een experiment waarbij 
het luchtverkeer dat bij Schiphol op-
stijgt vanaf de Kaagbaan eerder af 
zal buigen naar het oosten. Hierdoor 
zal het luchtverkeer boven De Ron-
de Venen verder toenemen. Inwo-
ners ondervinden hier last van door 
een toename van de geluidsoverlast 
en verslechtering van de luchtkwa-
liteit. TNO toonde eind 2014 al aan 
dat de concentraties van het scha-
delijke ultrafijnstof rondom Schiphol 
sterk verhoogd zijn. Dit ultrafijnstof 
kan leiden tot longaandoeningen 
en hart- en vaatziekten. Het RIVM 
is sinds kort dan ook een onder-
zoek gestart naar de effecten van de 
luchtvervuiling door Schiphol op de 
gezondheid van omwonenden. 

Route experiment
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 

heeft het college van burgemeester 
en wethouders gevraagd wat de ge-
volgen zijn ten aanzien van dit rou-
te-experiment voor De Ronde Ve-
nen. De fractie wil onder meer we-
ten welke dorpen er het meeste last 
van zullen ondervinden en of er nog 
meer plannen op stapel staan die 
een toename van het luchtverkeer 
voor De Ronde Venen betekenen. 
Verder wil de fractie weten wat het 
college doet om de overlast van het 
luchtverkeer ten aanzien van ge-
luid en luchtkwaliteit zoveel moge-
lijk te beperken en hoe het college 
voornemens is de gemeenteraad op 
de hoogte te houden van de verde-
re ontwikkelingen. “De toename van 
het luchtverkeer boven De Ronde 
Venen is slecht voor het woon- en 
leefklimaat. Inwoners ervaren over-
last door het geluid en lopen daarbij 
ook nog eens gezondheidsrisico’s 
door de verslechterde luchtkwaliteit.
Met ontwikkelingen als de ver-
hoging van de maximumsnelheid 
op de A2 en experimenten als de-
ze komt een gezonde leefomge-
ving steeds verder onder druk te 
staan en dat baart ons zorgen”, al-
dus raadslid Pieter Kroon.
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