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RENTE 10 JAAR VAST

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Op de foto: de groep van Zuiderhof wandelt langs het oude Spoorhuis in Vinkeveen !

Rode Kruis rolstoelbrigades
hebben gezellige afsluiting
Vinkeveen - Vrijdag 17 juni was er
de afsluiting van de Rolstoelbrigades die na de voorjaarsvakantie gestart zijn.
Leerlingen van het VeenLanden
College hebben in drie verzorgingstehuizen van De Ronde Venen wekelijks een rolstoelwandeling gemaakt met groepjes bewoners. Zowel in Nieuw Avondlicht en Gerardus Majella in Mijdrecht als in Zuiderhof in Vinkeveen keken de be-

woners elke vrijdagmiddag uit naar
de komst van de jongeren. In het
kader van hun maatschappelijke stage kregen zij van het Rode
Kruis instructie in het rolstoelwandelen en alles wat daar bij komt kijken, zoals het in- en uitstappen, de
jas aan- en uittrekken, hellingen en
stoepjes nemen etc. Vooral in Vinkeveen hebben de jongeren ervaren
dat in het dorp veel slechte trottoirs
zijn en met de nodige hellingen er

niet de makkelijkste leuke routes te
rijden zijn.
Naast het rolstoelwandelen was het
ook de opdracht om een praatje te
maken en met elkaar ergens iets te
gaan drinken en er echt een uitje
van te maken ! Ook na de zomer hopen het Rode Kruis en de Zorginstellingen dat er weer nieuwe leerlingen zijn die deze taak middels
hun maatschappelijke stage op zich
willen nemen!

Natuurmonumenten start weer
met vaarexcursies in Botshol

start sale
vaNaf vrijdaG 24 juNi

tOt 50
kOrtiNG
%

Mijdrecht – Donderdagmiddag
rond half drie vond er op de kruising Anselmusstraat/Midrethstraat
een ongeval plaats, waarbij twee
auto’s waren betrokken. Een auto
reed op de Midrethstraat en wilde
daarbij de Anselmusstraat oversteken. Een tweede auto reed over de
Anselmusstraat en moest daarbij de
van rechtskomende auto voorrang

artikeleN

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT

SUSHI

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

BEZORGEN?
www.emkosushi.nl

Bel 0297 27 30 37

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

0297 284141
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

APK keuring

voor slechts
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl

Inclusief afmeldkosten
en eventuele
milieutoeslagen

€

14,

95

Alléén bij:

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u oP PaGINa 2.

Grieks Restaurant

Corfu

zaterdag
25 juni

Live
muziek

n l
w w w . v a n k o u w e n .

Wij zijn voor Mijdrecht op zoek naar

Vaste en Vakantie
bezorgers

Wil je een extra zakcentje verdienen?
En heb je op woensdagmiddag tijd?
Bel dan tijdens kantooruren:
vragen naar Rogier of Marco

0251-674433

www.verspreidnet.nl
info@verspreidnet.nl

Raadhuislaan 1 Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40
www.restaurantcorfu.nl

verlenen, hetgeen niet gebeurde.
Een enorme klap was het gevolg.
De auto die over de Anselmusstraat
reed werd vol in de flank geramd en
klapte daarna met de voorkant tegen een lantaarnpaal. De schade
was enorm. Een ouder echtpaar van
de in de flank geramde auto en de
andere chauffeur kwamen, wonder
boven wonder, met de schrik vrij.

Rendementsweg 4H
3641 SK Mijdrecht
Telefoon: 0297-522443
www.ppersoon.nl
contact@ppersoon.nl

VOEGERS
GEZOCHT

Schoorsteenwerkzaamheden
Schoorsteenvegen
Schoorsteenrenovatie-/bouw
TNO RVS binnenvoeringen
Infrarood camera-inspectie
Betonherstel

Gevelwerkzaamheden
Gevelreiniging
Vochtbehandeling
Antigraffiti behandeling
Voegwerken
Uithakken, slijpen, voegen
Zandstralen

FORD RIJDERS OPGELET:
GRATIS vakantie inspectie ter waarde van € 19,95
Uw auto wordt door ons gecontroleerd
op de volgende punten:

(m.u.v. jeaNs)

%

• Koelsysteem
• Accu
• V-snaren
• Verlichting
• Ruitensproeier
• Banden
troy 50547

BiG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.BiGl.Nl

4,95%!!!

In juni, juli en augustus

alle kids

kOrtiNG

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

www.bms-travellers.nl

Veel schade, inzittenden
met schrik vrij

O.a. G-star/pall mall
ONly/edc/jack&jONes

50

De Ronde Venen - Vanaf 18 juni kan er weer gevaren worden in
Botshol nu het broedseizoen is afgelopen. Natuurmonumenten organiseert elke woensdag en zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur een vaartocht door het natuurgebied Botshol. De tocht gaat door enorm afwisselend landschap. Langs veenweiden, rietlanden en moerasbos,
door smalle slootjes en over weidse plassen. Het is bijzonder kleurrijk
door een enorme variatie in plantensoorten zoals verschillende orchideeën die in deze tijd bloeien.
En u krijgt uitleg over de bijzondere
moerasplant galigaan waar dit gebied bekend om staat. Verder zitten
er volop vogels in Botshol. De lepelaar en de aalscholver zult u zeker te
zien krijgen en met een beetje geluk
scheert de bruine kiekendief boven
de rietlanden.
De excursies zijn van 18 juni t/m 20
juli. Kosten: kinderen (tot 12 jaar)
betalen 4 euro, leden 8 euro, niet leden betalen 12 euro. U kunt zich opgeven bij de ledenservice van Natuurmonumenten 035-6559911 of
via www.natuurmonumenten.nl

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Hypotheken
met vaste
rentepercentages

Zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m ZaterdaG | tel: 0297 321177

• Remblokken
• Waterslangen
• Trekhaakaansluiting
• Wisserbladen
• Oliepeil

De aanbieding is geldig tot en met 31 augustus 2011.

Maak nu een
afspraak!!!
Inclusief gratis unieke
Ford Beachball Set

(zolang de voorraad strekt)

Uithoorn • sportlaan 17 • (0297) 56 69 77

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

geMeentelIjke BekenDMAkIngen

openIngStIjDen
geMeenteHuIS:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
AfVAlBRengStAtIonS
Afvalbrengstation
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
SeRVIceloket
YouRHoMe en
SeRVIcepunten
Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen.
In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële
bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel.
AAngeVRAAgDe BouwVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
De Hoef
Kromme Mijdrecht 17a
Mijdrecht
Bozenhoven 49

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Verwijderen van asbesthoudende
golfplaten van een walbeschoeiing

Slopen

W-2011-0306

6-6-2011

Herstellen fundering serre en
dak en gevel

Monument
Bouwen

W-2011-0307

1-6-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet
inzien.
VooRneMen tot VeRlenIng BouwVeRgunnIng Met ontHeffIng/wIjzIgIng
BeSteMMIngSplAn
Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 24 juni 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de
ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 149

Veranderen van een woning

2010/0269

opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 juncto art 4.1.1 lid 1
onder a Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum,
handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u
verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de
behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de
administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
VeRleenDe oMgeVIngSVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Legaliseren van een bestaande
steiger

Bouwen
Ro (afwijken
bestemming)

W-2011-0160

7-6-2011

Plaatsen van een aanbouw
aan de zijgevel

Bouwen

W-2011-0294

9-6-2011

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 196
Demmerik 5

Bouwen van een steiger
Vervangen van een betonnen brug

Bouwen
Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0147
W-2011-0213

9-6-2011
7-6-2011

wilnis
Wethouder van
Damlaan 37

Plaatsen van een erker aan
voorzijde van de woning

Bouwen

W-2011-0266

14-6-2011

Baambrugge
Rijksstraatweg 12-14

Mijdrecht
Pieter 15

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel
kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de
rechtbank griffierecht geheven.
oVeRgAngSRegelIng SuBSIDIe jeugDlID De RonDe Venen 2012
VooR Het VooRMAlIge gRonDgeBIeD VAn De geMeente ABcouDe
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van het college van 7 juni de Overgangsregeling
Subsidie Jeugdlid De Ronde Venen 2012 voor het voormalige grondgebied van de gemeente Abcoude is vastgesteld.
Deze overgangsregeling regelt dat sportverenigingen met hun vestigingsplaats in de voormalige gemeente Abcoude
onder bepaalde voorwaarden subsidie kunnen aanvragen voor hun jeugdleden.
De Overgangsregeling Subsidie Jeugdlid De Ronde Venen 2012 voor het voormalige grondgebied van de gemeente
Abcoude treedt inwerking met ingang van de dag na publicatie.
terinzagelegging
Genoemde Overgangsregeling ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij de balie 10 en /of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift
worden verkregen.
BeleIDSRegelS SuBSIDIe jeugDSpoRtActIVIteIten De RonDe Venen 2011/2012
VooR Het gRonDgeBIeD VAn De VooRMAlIge geMeente De RonDe Venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van het college van 7 juni de Beleidsregels
Subsidie Jeugdsportactiviteiten De Ronde Venen 2011/2012 voor het grondgebied van de voormalige gemeente
De Ronde Venen zijn vastgesteld. Deze beleidsregels regelen dat sportverenigingen met hun vestigingsplaats in de
voormalige gemeente De Ronde Venen onder bepaalde voorwaarden subsidie kunnen aanvragen voor bepaalde
projecten. Het project dient bijvoorbeeld herkenbaar in het teken te staan van het thema is “binden en verbinden”.
De Beleidsregels Subsidie Jeugdsportactiviteiten De Ronde Venen 2011/2012 voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen treden inwerking met ingang van de dag na publicatie.
terinzagelegging
Genoemde Beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde
Venen bij de balie 10 en /of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen
op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift
worden verkregen.
lIjSt Met cAtegoRIeën In Het kADeR VAn De VeRklARIng VAn geen BeDenkIngen zoAlS
BeDoelD In ARtIkel 2.27 VAn De wet AlgeMene BepAlIngen oMgeVIngSRecHt (HIeRnA:
wABo) juncto ARtIkel 6.5 lID 3 VAn HAt BeSluIt oMgeVIngSRecHt (HIeRnA: BoR)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 26 mei 2011
heeft besloten een lijst met categorieën in het kader van de verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel
2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) juncto artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) vast te stellen. Met de inwerkingtreding van Wabo op 1 oktober 2010 moet de raad in geval
van een omgevingsvergunning met een activiteit strijdig met het bestemmingsplan (uitgebreide procedure) een verklaring van geen bedenking afgeven. De raad kan, op grond van artikel 6.5 lid 3 van het Bor, een lijst vaststellen met
categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. In die gevallen is het college
zelf bevoegd te beoordelen of een activiteit in overeenstemming of in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
Voor de gemeente De Ronde Venen is een lijst met categorieën van gevallen opgesteld waarin het college geen verklaring bij de raad hoeft te vragen. Door het vaststellen van deze lijst waarbij in de specifiek benoemde gevallen de
omgevingsvergunning zonder tussenkomst van de raad wordt afgehandeld, wordt bijgedragen aan de doelstelling
van de Wabo tot efficiëntere en snellere procedures binnen de wettelijke termijnen. Deze lijst met categorieën in het
kader van de verklaring van geen bedenkingen treedt inwerking 8 dagen na publicatie.
terinzagelegging
Genoemde lijst ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij de
balie 10 en /of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.
nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
ADMInIStRAtIeVe wIjzIgIng HuISnuMMeRS, StRAAtnAMen en woonplAAtSen
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft het kabinet besloten

over te gaan tot de wettelijke invoering van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) per 1 juli 2011.
In de BAG staan onder andere alle straatnamen en huisnummertoevoegingen. Om bestanden met elkaar te kunnen
koppelen is het belangrijk dat alle straatnamen en huisnummertoevoegingen door iedereen gelijk worden geschreven. In het verleden zijn er verschillen ontstaan tussen de BAG en de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (de GBA). Dit zijn slechts kleine afwijkingen. Ingevolge artikel 35 van de wet Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG) zullen de schrijfwijzen van een aantal openbare ruimten, nummeraanduidingen en woonplaatsen
overeenkomstig de genomen besluiten gefaseerd ingevoerd worden in diverse gemeentelijke administraties.
Een aantal voorbeelden hiervan:
Dr. Sloetlaan wordt Dokter Sloetlaan
Ds. Bleekerhof wordt Dominee Bleekerhof
W Baron Straalmanstr wordt W. Baron Straalmanstraat
Zr. Claassenhof wordt Zuster Claassenhof
Dr. J. v.d. Haarlaan wordt Dr. J. van der Haarlaan
de Hoef wordt De Hoef
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het afdeling Burgerzaken via telnr. 0297-291616.
ontHeffIng VAn De Route VooR Het VeRVoeR geVAARlIjke Stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan Bp gas nederland B.V., zuiderzeestraatweg 1, 3882 nc putten t.b.v. het vervoer van butaan en propaan naar diverse locaties in Abcoude en
Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 23 juni tot en met 4 augustus 2011. De aandacht
wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn ingebracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Milieudienst
Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van
bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak
maken met de afdeling externe veiligheid van de milieudienst: dhr. C. Roodhart, via telnr. 0346 26 06 46 of mw. Y.T.M.
van der Maat, via telnr. 0346 26 06 41.
wet MIlIeuBeHeeR
De Milieudienst West-Holland heeft op 10 juli 2008 namens het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Nieuwkoop, een aanvraag ontvangen van Veehouderij koot voor een Wet milieubeheervergunning voor
een inrichting gelegen aan kade 15 te zevenhoven (gemeente Nieuwkoop). Het betreft een verzoek om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning) voor een veehouderij. De aanvraag is opnieuw in behandeling genomen na het advies van de Commissie Beroep en Bezwaarschriften van 8 november 2010
en het daarop volgende besluit op bezwaar. De ontwerpbeschikking is opgesteld. De vergunning wordt geweigerd.
Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 23 juni tot en met woensdag 3 augustus 2011 in het Klant Contact
Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en woensdag van 8.30
uur tot 20.00 uur.
zienswijzen geven
U kunt tot en met woensdag 3 augustus 2011 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan de Milieudienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Eventueel kunt u mondeling, tijdens een (telefoon)gesprek uw zienswijze geven.
Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve
besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Meer informatie
Neem dan contact op met mevrouw D. van Dongen (procedureel) via telnr. 071-4083111, procedurekamer@mdwh.nl
of de heer H. Beijerbergen (inhoudelijk) via telnr. 0714 08 32 40.
AgenDA MenIngVoRMenDe RAADSVeRgADeRIng 30 junI 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 juni 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Gemeentelijke Coördinatieregeling Plusmarkt Koot Abcoude (raadsvoorstel 0024/11)
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de procedures voor wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijk te laten oplopen. Burgemeester en wethouders coördineren die procedures en zorgen dat
publicaties hiervoor gelijktijdig plaatsvinden. Na besluitvorming zal een eventueel beroep als één zaak worden behandeld.
5. De bouw van een hotelrestaurant en congrescentrum op Groenlandsekade 1 te Vinkeveen (raadsvoorstel
0037/11)
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de bouw van een hotel-restaurant en congrescentrum op Groenlandsekade 1 te Vinkeveen en het nemen van een projectbesluit en het vaststellen van een exploitatieplan voor dit project
te delegeren aan het college.
6. Groot onderhoud / vervangende nieuwbouw De Schakel (raadsvoorstel 0038/11)
In december 2010 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen besloten samen met het schoolbestuur van de pc
basisschool De Schakel de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw te onderzoeken en om hiervoor het gemeentelijke budget groot onderhoud in te zetten. In aansluiting daarop is tijdens de vergadering van de Commissie
Samenleving van 10 mei 2011 toegezegd de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 juni 2011 een voorstel aan te
bieden voor het beschikbaar stellen van € 810.000 voor groot onderhoud voor De Schakel.
7. Aan- en verkoop (onderwijs)gebouwen (raadsvoorstel 0036/11)
De gemeente De Ronde Venen en De Klimboom, Stichting voor kinder- en tieneropvang kopen en verkopen gezamenlijk de (voormalige) onderwijsgebouwen aan Tuinderslaantje 3 en Pijlstaartlaan 1b, beiden te Vinkeveen. Hiermee kan de openbare basisschool De Pijlstaart meer ideaal worden gehuisvest en hiermee verkrijgt De Klimboom
eigen accommodatie voor haar kinderopvangactiviteiten.
8. Reconstructie Baambrugse Zuwe fase 1 (raadsvoorstel 0039/11)
Het voorstel betreft een duurzame verbetering van de Baambrugse Zuwe, van fase 1. Uitgebreid onderzoek naar
mogelijke alternatieve scenario’s heeft uitgewezen dat ondanks de onverwachte kosten als gevolg van de aangetroffen bodemverontreiniging en de bekostiging van het verleggen van kabels en leidingen van Stedin, de voorgenomen reconstructie op de langere termijn aanzienlijk voordeliger dan andere opties is en minder risico’s met zich
meebrengt. Tevens wordt voorgesteld om de voorbereiding van de reconstructie van het resterend gedeelte van de
Baambrugse Zuwe vanwege de huidige financiële situatie van de gemeente voorlopig uit te stellen.
9. Programmarekening Abcoude 2010 (raadsvoorstel 0033/11)
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer. Voorgesteld wordt om de programmarekening 2010 gemeente Abcoude vast te stellen.
10. Programmarekening De Ronde Venen 2010 (raadsvoorstel 0032/11)
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer. Voorgesteld wordt om de programmarekening 2010 De Ronde Venen vast te stellen.
11. 1e Bestuursrapportage 2011 (raadsvoorstel 0035/11)
In de griffiebrief, nummer 7, van 7 april 2011 is het document “Planning, bijstelling- en verantwoordingsdocumenten 2011 – 2014” bijgevoegd, waarin de Planning en Control cyclus is weergegeven. Hierin is tevens de planning, de
structuur en de werkwijze van het planning & control instrumentarium uitgewerkt. Conform deze planning ontvangt
u in 2011 drie keer de bijgaande bestuursrapportage.
12. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
AgenDA BeSluItneMenDe RAADSVeRgADeRIng 30 junI 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 juni 2011.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 26 mei 2011 en de buitengewone raadsvergadering van 31 mei
2011.
4. Akkoordstukken.
4a. Verordening schoonmaak gemeentelijke objecten (raadsvoorstel 0034/11)
Het betreft het vaststellen van een verordening waardoor het mogelijk is om het schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen exclusief te gunnen aan de PAUW-bedrijven, een sociale werkvoorziening die mensen aan het werk
helpt die geen of moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
4b. Beleidsplan VRU (raadsvoorstel 0042/11)
Een gemeentelijke reactie wordt gegeven op de financiële en beleidsmatige stukken VeiligheidsRegio Utrecht
(VRU).
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

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

Gemeentelijke bekendmakinGen
aGenda meninGvormende raadsverGaderinG 4 juli 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 juni 2011.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Beleidsplan 2011-2014 (raadsvoorstel 0041/11)
In het beleidsplan worden de hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2011-2014 weergegeven. De raad wordt
gevraagd hier mee in te stemmen en de bijgaande reactienota voor kennisgeving aan te nemen.
5. Voorjaarsnota 2011 (raadsvoorstel 0043/11)
Voor u ligt ter vaststelling de eerste Voorjaarsnota van de nieuwe gemeente De Ronde Venen. De basis voor de
Voorjaarsnota is het Beleidsplan 2011-2014 ‘Kernachtig Verbinden’. Ons Beleidsplan ligt eveneens in de raadsvergadering van 4 juli 2011 ter besluitvorming voor. Wij gaan daarom in de Voorjaarsnota niet in op algemeen gemeente-

lijk beleid. De focus van deze Voorjaarsnota is specifiek gericht op de financiële positie van onze gemeente.
6. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 4 juli 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 juni 2011.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 26 mei 2011
4. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
5. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

Kunstgebit stuk?

TE HUUR:

OPSLAGBOXEN

Kunstgebitten
Reparaties
Implantaten

DROOG-SCHOON-VEILIG

C. van den Broek

Bilderdammerweg 120 Kudelstaart
Legmeerdijk 165 Aalsmeer
Tel. 0297-360631

t: 0297-285056
Raadhuisstraat 13
3648 AR Wilnis

Vanaf 46.00 euro per maand

Aangesloten bij zorgverzekeraars
Lid van het ONT ....
(organisatie Nederlandse Tandprothetici)
Te koop:
Wegens aanschaf nieuwe LCD
tv- goed werkende TV. 55 cm
voor 30 euro. TV 61 cm voor 40
euro
Tel. 0297-273150
Te koop:
Trekkers tent Nomad expedition
en trekking 1 pers. prijs 40 euro
Tel. 0297-241483

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op:

MAJABOX.NL

WWW.

Te koop:
Roeimachine i.z.g.st. 65 euro.
Hydraulische fitnessapp. vele
mogelijkheden i.z.g.st. 150 euro.
Tel. 06-16246247
Te koop:
Stokboek, 3000 postzegels,
doos 2000 postzegels. opgepl. 65 euro.
Tel. 0297-593748

Te koop:
Glijbaan in de tuin voor kinderen van 4-10 jaar. Kleur geel.
Lengte 3 meter hoog 1.70. Prijs
50 euro
Tel. 0297-593748
Te koop:
Skeelers mt. 45,5. Kleur blauw/
grijs/zwart. Nike. 50 euro. (nw
150 euro) Tel. 06-22474282

Aangeboden:
145 gewassen grind tegels
50x50. Terracotta kleur. Gratis af te halen. Liggen al klaar.
Tel. 0297-287989
Te koop:
2 Potten niet woekerende bamboe v. schaduw c.a 1.15 hg, vinkeveen. 15 euro. p.st.
Tel. 0297-264464

De BlOkkenDOOs Wil
De Deuren langer Openen!

VOOR AANHANGWAGENS
KOPEN
HUREN
REPAREREN +
ONDERDELEN

BEL
JOHAN:

0297-324486

kunt u bij ons terecht

www.jovar.nl

AALSMEERDERWEG 230 • 0297-324486

StukadoorSbedrijf
b.b. onderhoud
Mijdrecht

Ben Bakker 35 jaar ervaring
Traditioneel stukadoor.

Voor al uw raap-, pleister-, schuur-, lijsten ornamentwerk.
Tel. 0297-241818 • Mob. 06-55141734

Kunstgebit!!!

U kunt bij ons terecht voor:

Heeft u ook zo veel last van een loszittend kunstgebit?
Implantaten kunnen de oplossing zijn!!!

• Reparaties en rebasing (Klaar terwijl u wacht!)
Wist u dat:
• Volledige protheses
• Het klikgebit in het basispakket zit!
•
Er
de
mogelijkheid
is
voor een vaste
(all on four)!
• Gespecialiseerd in kunstgebitten
opbrug
implantaten
• De volledige prothese in het basispakket zit!
• Partiële en• Reparatie
frameprotheses
en rebasing volledig vergoed worden!
Wist u dat veel klachten worden veroorzaakt door slecht gekauwd voedsel? Dat komt
• Vergoeding
door
alleofzorgverzekeringen
vaak door een slecht
passende
niet goed onderhouden gebitsprothese. Omdat gedurende het dragen van de prothese de kaken slinken, ondervinden mensen problemen met
Lid Organisatie van
het functioneren van hun prothese. Gelukkig is er nu de mogelijkheid om met behulp van

Nederlandse

implantaten het kunstgebit goed vast te zetten. Tobben met een loszittend kunstgebit is
Tandprothetici (ONT)
Behandeling
volgens afspraak
dan definitief verleden tijd!

- Reparaties:
klaar terwijl u wacht F. Grashuis
P. den
Hartog
- Partiëlen frameprotheses
- Persoonlijke behandeling

tandprotheticus

Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

tandprotheticus
Jolanda Smit
Uiterweg 6 • Aalsmeer • Tel.: 0297-342699
P. den Hartog
Kastelenstraat 112 1082 EJ Amsterdam 020-6614395
www.tppdenhartog.nl

DE TANDENPRAKTIJK
Heemstedestraat 6
( aan het Hoofddorpplein)
1058 NM Amsterdam,
Tel: 020-6150315
www.tandenpraktijk.nl

Frederik Hendrikstraat 32 bg.
1052 HV Amsterdam
Tel. (020) 683 43 89
Bezoek ook de website:
www.jolandasmit.nl

ZAKENWIJZER

UW ADMINISTRATIE:
GRIP OP UW ZAAK
Als ondernemer heeft u graag grip op uw zaak. Grip, omdat u goede beslissingen wilt
nemen voor uw bedrijf. Een goede beslissing staat of valt bij een goede financiële
administratie. Actuele cijfers die inzicht geven in uw bedrijf. Ook heeft u cijfers nodig voor
het doen van de aangiften bij de belastingdienst (bijvoorbeeld BTW en jaarcijfers). Pureza
Products kan dit voor u verzorgen.
We leven in een snelle wereld waarbij het persoonlijk contact van steeds groter belang is.
Weten wat er bij u leeft en welke behoeften er zijn om zo uw bedrijf te ondersteunen en
financieel gezond te houden. Daarom haalt Pureza Products uw administratie persoonlijk bij
u op. Een goed moment om ook even de actualiteiten van uw bedrijf door te spreken.
Voor Pureza Products is het ook mogelijk om bij u op locatie te komen werken. Dit kan een
korte of langere periode. Bijvoorbeeld voor het opvullen van een tijdelijke functie. Of is uw
administratie niet groot genoeg om er iemand voor in dienst te nemen. Werkzaamheden die
Pureza Products voor u op locatie kan opvangen.

Wat willen wij bieden?
Steeds meer ouders hebben
flexibelere werktijden en de
vraag naar meer passende
opvanguren wordt daarom
steeds groter.
Wij springen hier graag op
in door te onderzoeken of er
behoefte is naar uitbreiding
van onze openingstijden,
zodat die beter aanluit bij
de werktijden van ouders
en de maatregelen van
de regering.

Pureza is een Spaans woord en staat voor ‘puurheid’, helderheid en transparantie. Pureza
Products staat hiervoor garant, zowel in de kwaliteit van de administratievoering en in de
advisering. Ik ben Marian ’t Lam, het gezicht achter Pureza Products.
Als u meer informatie wilt, dan kunt u altijd contact opnemen met Marian ’t Lam
onder nummer 06-53548882, email: info@purezaproducts.nl of kijk op de
website www.purezaproducts.nl.

Opvang van 07.00-23.30 uur
verdeeld over verschillende
blokken per dag. Opvang in
het weekend!

Vlakbij de ij
er
kinderboerdebos
ll
en het Libe
sneller
Straks nog via de
bereikbaar 201
nieuwe N

Informatie over onze opvang,
openingstijden en prijzen:
Kindercentrum De Blokkendoos
Johan Enschedeweg 160
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-521409
www.de-blokkendoos.nl
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ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

Mijdrecht - Vida makelaars organiseert op donderdag 23 juni a.s. een
kijkersavond voor belangstellenden
op de bouwplaats van nieuwbouwproject “De Grutto” in Mijdrecht. Iedereen is welkom!
Ook de bouwer, Bolton Bouw uit
Zegveld, is deze avond aanwezig om
u te informeren over de laatste ontwikkelingen.
Er zijn nog diverse woningen en appartementen beschikbaar. Kiest u
voor een eengezinswoning met tuin,
een appartement of een combinatie
in de vorm van een maisonnette? In
De Grutto kan het allemaal!
Alle woningen hebben een fantastische uitstraling, met uitzicht op

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

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

het water of de binnentuin. Er zijn
verschillende typen, waarbij men
de luxe heeft om de moderne keuken en het sanitair geheel naar eigen smaak te kunnen uitzoeken. In
de garage zijn één of meerdere eigen parkeerplaatsen gereserveerd.
De parkeergarage is alleen voor bewoners toegankelijk. Boven de parkeergarage wordt een gezellig ontmoetingsdek gecreëerd.
Heeft u vragen over uw eigen woning? Of bent u nieuwsgierig naar
De Grutto? Kom dan morgenavond,
donderdag 23 juni, naar de informatieavond. Locatie: bouwplaats
nieuwbouwproject “de Grutto”, hoek
Hoofdweg / Roerdomp te Mijdrecht.

Akke kijkt met spanning uit
naar de keuze van het publiek
Vinkeveen - Akke Feddema-Fokker
heeft meegedaan aan de kunstwedstrijd met als thema oorlog in beeld
van Kunstuitleen Utrecht. Zij hebben een wedstrijd georganiseerd in
samenwerking met RTV Utrecht en
het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Een vakkundige jury kiest per
kunstuitleen een regionale finalist
die doorgaat naar de finale. Er zijn
zeven finalisten en daar is Akke er
een van! RTV Utrecht heeft van iedere finalist een kunstenaarsportret
gemaakt, en zendt deze uit op rtv
Utrecht in de weekenden tot en met
zondag 26 juni.. Op de laatste uitzenddag wordt elk uur een andere

aflevering uitgezonden, zodat op die
dag alle zeven genomineerden nog
een paar keer te zien zijn.
De uitzending is ook op internet te
zien. Tot en met 28 juni 12.00 uur
is het mogelijk om via de website
van RTV Utrecht: www.rtvutrecht.nl/
wedstrijd/stemmen/expeditie2011
te stemmen.
Of via de site van Akke: www.akkeart.nl en ga dan naar Publicaties.
Dit kan ook op de speciale finale expositie ter plekke op Malibaan 42 in
Utrecht van 22 juni tot en met 2 juli. Het publiek kiest wie van de zeven finalisten met de eerste, tweede
of derde prijs naar huis gaat.

Activiteiten van Mijdrechts
Ouderenkoor
Mijdrecht - Op 30 maart jl. heeft
het Mijdrechts Ouderenkoor, tot volle tevredenheid, een concert gegeven in het H. Roland Holthuis in Amsterdam.
Dit jaar is het koor niet naar een
concours geweest, maar zijn de
koorleden voor een dag afgereisd
naar Avifauna waar ze ‘s morgens
gevaren hebben op het Braassemermeer en vervolgens genoten
hebben van een heerlijke lunch.
Hierna werd de tuin bezichtigd en
werden de koorleden getrakteerd
op een spectaculaire roofvogel-

show.
In oktober zal het Mijdrechts Ouderenkoor een concert geven in Zuiderhof in Vinkeveen. En dan gaan
ze weer repeteren voor het kerstconcert in Nieuw Avondlicht in december.
U bent van harte welkom om op een
dinsdagochtend van 09.30 uur tot
11.15 uur te komen luisteren.
De zomervakantie is van 28 juni tot
26 augustus.
Inlichtingen bij Gré Jonkers, tel.
272841 of Marijke Bergsma, tel.
285785.

Slagerij Gelderblom met
geitensaté bij boer Frank!

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

Spelend schilderen bij
Joke wordt een cadeautje!
Uithoorn - Hoe je ook schildert, je
schilderij praat tegen je als je bezig
bent. De verf doet iets anders dan
jij verwacht, kleuren werken anders
uit... Sta je open voor deze gebeurtenissen? Dan wordt het een proces
van geven en ontvangen, en je schilderij is een cadeautje! Joke Zonneveld geeft in haar atelier De Rode
Draad de workshop Spelend Schilderen, een Cadeautje! op zaterdag 9
juli van 13.30-16.30 uur in Centriek
86 aan de Prinses Margrietlaan 86
te Uithoorn. Kosten 32,50 euro inclusief alle materiaal, koffie/thee.
Uitgebreide info
www.jokezonneveld.nl, tel 0206418680,
info@jokezonneveld.nl.
Het atelier is ook te huur in deeltijd.

Midzomer Grutto avond

Wilnis - Geitenvlees staat bij steeds
meer restaurants als ware delicatesse op de kaart. In het buitenland
staat geitenvlees al veel langer bekend als een culinaire delicatesse. Vooral mensen die in het continent Afrika geit hebben gegeten kopen het vlees. Ook mensen met Indonesisch bloed weten als geen ander om te gaan met dit gezonde en
smaakvolle vlees. “Want voor echte saté heb je natuurlijk geitenvlees
nodig!” Steeds meer consumenten
ontdekken deze bijzondere smaak
van dit vlees, dat een ware smaaksensatie geeft. De leefomstandigheden en voeding van het dier bepalen
met name de smaak en structuur
van het vlees. Het vlees krijgt meer
karakter en ontwikkelt een heel eigen smaak. De smaak is nog meer
uitgesproken! Een heerlijk nieuw en

verrassend product voor het barbecueseizoen.
Omdat slager Gelderblom uit Wilnis
echt achter zijn product wil staan, is
hij naar het zuidelijke Limburg gereden om eens bij de 26-jarige boer
Frank langs te gaan van het bekende TV programma. Hij werd zeer
gastvrij ontvangen en was razend
enthousiast. Frank liet direct zijn hele bedrijf zien. Vol passie en liefde
sprak hij over zijn vak en de meer
dan 2000 geiten. Iedere dag verzorgt hij de dieren met veel liefde en
dat was te zien. Want zodra hij het
bedrijf binnenstapt, komen ze allemaal op een holletje naar hem toe.
Slager Gelderblom had voor boer
Frank een sateetje meegebracht en
na het proeven was hij heel positief
over de smaak en de structuur van
het vlees.

‘Irena zoekt man’ trekt
volle zaal in Maria-Oord
De Ronde Venen -Op zaterdag
18 juni vond er een muzikaal feest
plaats in zorgcentum Zuwe MariaOord in Vinkeveen.
De van oorsprong Russische zangeres, cabaretière en muzikante Irena
Filippova gaf een fantastisch optreden voor een volle zaal.
Irena woont en werkt al zo’n 13 jaar
in Nederland. Ze treedt zowel solo
op, als met verschillende muzikanten. Zo staat ze in theaters met onder anderen Hans Visser, die bekend is geworden als lid van het ensemble Flairck. Over haar inburgering heeft Irena een soloprogramma
gemaakt met de titel ‘Russin zoekt
man’, een programma vol liedjes en
anekdotes die op eigen ervaringen
zijn gebaseerd. Het centrale thema
is de liefde. Op humoristische wijze
wordt de ideale man beschreven en
beoordeeld in sketches en Hollandse en Russische liedjes. Irena, die
zichzelf begeleidde op accordeon,

stelde zich telkens de vraag welke
man haar het beste bevalt, de Russische of de Nederlandse man. Het
publiek was duidelijk in haar voorkeur.
In samenwerking met Troupe A’dour,
een gezelschap voor muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis, wordt in Zorgcentrum MariaOord een viertal bijzondere concerten uitgevoerd, in ieder jaargetijde
één. Het optreden van Irena Filippova was de tweede uit de serie.
Deze serie wordt Carrousel genoemd en is niet alleen bedoeld
voor bewoners van Zuwe MariaOord, hun familie, kennissen, maar
voor iedereen die van muziek houdt.
Samen genieten van muziek, daar
gaat het om bij deze concerten.
Het derde concert in de serie Carrousel wordt in oktober uitgevoerd
en het vierde in december van dit
jaar. Het programma wordt later bekendgemaakt.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, Arlene. Arlene is een blauw/grijze
poes met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Arlene heeft
een chip.
- Uithoorn, Zijdelveld, gecastreerde lapjeskater van 19 jaar oud met
witte bef. Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproblemen.
- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht, rode kater met witte voetjes en wit
tussen zijn poten. Heeft een witte streep onder zijn buik. Hij heet
DJ en is 2 jaar oud.
- Vinkeveen Wilgenlaan. Kater met witte buik, poten en neus. De
rug en staart zijn cypers grijs met een wit puntje aan de staart.
Dikkie Dik is 7,5 jaar.
- Wilnis, Margrietstraat Grijs-witte EKH kater, Witte pootjes en witte buik, rest muisgrijs, wit puntje aan staart
Gevonden
- Abcoude. Angsteloord, zwarte ongecastreerde kater met een
paar witte haartjes op zijn borst. Hij is erg lief.
- De Kwakel, Korte Eind. Tuinpark, grijs/blauwe kat.
- Wilnis, Wagenmaker, grote zwart/witte kat.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, rood/witte kater. Heeft witte tenen voor en achter. Heeft zwart bandje om.
- Thamerweg in Uithoorn, zwart/witte felix kat van ong. 8 jaar.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met witte ringen
in de staart.
- Mijdrecht, Viergang, geheel zwarte poes.
- Mijdrecht Weegbree. Rood/wit langharige kat
- Mijdrecht. Burg van de Berglaan. Lapjes poes.
- Uithoorn, Christinalaan, Zwart / Wit Konijn met 1 voorpootje wit
en 1 voorpootje zwart . Erg tam.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren, zij zouden graag meer ruimte
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- De Kwakel Dwarsweg. Lichtbruin konijn met lange, staande oren
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Zaterdagavond weer groot feest in Uithoorn

Horeca Uithoorn
presenteert: Goud van Oud
Uithoorn – Komende zaterdagavond wordt het weer feest in Uithoorn. Horeca Uithoorn heeft traditiegetrouw weer de Goud en Oud
avond georganiseerd. U kunt weer
gaan genieten van de heerlijke muziek uit de gouden jaren. Vanaf eetcafé Herbergh 1883 aan de Amstel,
bij Drinken en Zo in het Oude Dorp,

Het Oude Spoorhuis aan de Stationsstraat tot de Sjonnie’s en The
Poolshack in de Julianalaan. Overal zijn verschillende bands en kunt u
gaan swingen op de muziek.
Qua oasa
Bij de horeca aan de Kon. Julianalaan, The Pool Shack, treedt de

The Deal is te bewonderen bij Drinken en Zo

.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s.

band ‘Que pasa’ op. Deze groep is
een jaar of 12 geleden ontstaan nadat een aantal jongens al ervaring
had opgedaan in andere bands en
het nu tijd vonden worden voor wat
nieuws.
De stijl is rockcovers van o.a. acts
als: Status Quo, David Bowie en
C.C.R. maar ook heeft de band wat
eigen werk in die stijl. In eerdere jaren heeft er wel nog wat wisseling
in de bezetting plaatsgevonden,
maar sinds een jaar of 5 is de bezetting hetzelfde, namelijk 2 gitaristen,
bas, drums en de charismatische
Jan Feeleeus als zanger. Regelmatig
komen er ook wel gastmuzikanten
opduiken dan wel zangers met gitaar, toetsen, altijd een verrassing !
Que Pasa is een band met behoorlijk wat aanhang en een duidelijke
rockachtergrond die de muziek voor
iedereen beluisterbaar en leuk wil
houden .
Drinken en Zo
Bij Drinken en Zo kunt u uw hart
ophalen met The Deal. The Deal
is een coverband die zoveel mogelijk covers speelt die iedereen
kent maar die niet zo vaak gecoverd worden. De bezetting is: Jaap
Mooibroek-gitaar en zang, Joaquin
Lorenzo-gitaar en zang, Herman
Honsbeek-drums en zang, Willem
van Zweeden-basgitaar en zang,
Michael van der Leeuw-gitaar. Een
kleine greep uit hun repertoire:
heroes-david bowie, true love thats
a wonder-sandy coast, sex on firekings of leon, daddy cool- boney M,
rebel yell-billy idol, gangsters-the
specials en nog veel meer!!!
Dus kom allemaal meezingen, dansen, gillen?? op het jaarlijkse GOUD
VAN OUD spektakel bij Drinken&zo
in Uithoorn.

Que Pasa speelt in de Julianalaan
Eetcafé Herbergh 1883
In eetcafé Herbergh 1883 kunt u
deze avond gaan genieten van ‘ Ouwe Jongens Krentenbrood 20 Years
of Pop & Rock.

Met een prachtig eigen geluid worden nummers in stijlen Pop, Motown, Disco, Rock & Roll van stevig
tot balads op eigen en unieke wijze gebracht.

“Ouwe Jongens Krentebrood” en
wij mogen wel zeggen dat wij een
veelzijdige
vijfmanssuperformatie uit Schagen en omstreken zijn!”
Het Krentebrood gezelschap staat
en gaat voor plezier, gezelligheid en
ongedwongen avonden met goede
en explosieve muziek uit het vorige
millennium. Werkelijk iedereen van
jong tot oud zal deze muziek uit de
80-er en 90-er jaren aanspreken.

Top bands en superartiesten zoals
Queen, Joe Cocker, Santana, Stones, Blues Brothers, Eagles, Super
Tramp, Pink Floyd, Credence Clearwater Revival, Tina Turner, Bryan Ferry, Gary Moore, van Halen
en nog vele anderen zijn nu nog
steeds populair en worden met gevoel en respect door de ouwe jongens in ere gehouden. De krenten
in de pap van deze band zijn ge-

smeerde baspartijen, steady geklopt
drumwerk, herkenbare gitaarsolo’s,
brede synth sounds, bluesy mondharmonica, sensationele saxofoon
solo’s en zeker niet te vergeten: de
perfecte vocalen.
Kortom: smullen maar. Kom luisteren en voetjes van de vloer, want het
enthousiasme wat van deze jongens
afstraalt en ten gehore wordt gebracht werkt zeer aanstekelijk. Hun
motto is “Those were the days and
tonight they will be yours!! We will
be Seeing you soon”.
Er is genoeg te beleven in Uithoorn
komende zaterdagavond vanaf
21.00 uur.

Ouwe Jongens Krentebrood

Het laatste kievitsnest 2011 Straattheaterfestival dorp

ondanks weer goed bezocht

Mijdrecht – Het jaarlijks terugkerend evenement in de Mijdrechtse
dorpskern, het straattheaterfestival,
is afgelopen zaterdag ondanks het
herfstachtige weer, de harde wind

en nu en dan een fikse bui, toch
goed bezocht. Hoewel minder bezoekers dan voorgaande jaren genoten de aanwezigen van de grote
diversiteit van de optredens.

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

Dit is het laatste kievitsnest van het broedseizoen 2011, gevonden bij
ons op 24 mei....

Spoor van vernielingen
richting Eiland 1
Met het beweiden hebben we het nest door middel van een zelfgemaakte nestbeschermer beveiligd tegen vertrapping door koeien...

Vrijdagmorgen 17 juni om 9.30 uur heb ik deze foto gemaakt...
Het eerste kuiken was uit het ei en al droog. Het tweede kuiken kruipt
net uit het ei en kuiken nummer drie is precies op dat moment met zijn
ei-tand (het witte puntje op de snavel) een gaatje in de eierschaal aan
het tikken...
We vonden deze unieke beelden de moeite waard om op te sturen.
Groetjes, Annemieke Schreurs-Hoefnagel
Vinkeveen

Vinkeveen - Kapotgetrokken nieuw
aangeplante bomen, lantaarnpalen
uit hun loodstand en een aan diggelen getrapte ruit zijn het trieste
resultaat van een feestje bij horecagelegenheid Lust op Eiland 1.
Het verwoestende tafereel werd afgelopen zondagochtend opgemerkt.
Nadat Eiland 1 eerder deze zomer al
werd geterroriseerd door jongeren
uit Amsterdam-Zuidoost, lijkt het
uitgaansleven aan het Vinkeveense water daardoor een geweldige

knauw te krijgen. Een bewoner aan
de Molenkade hoorde geschreeuw,
ging naar buiten en zag een aantal luidruchtige jongeren. “Het was
al donker. Maar goed, na een feestje mag je best wat uitgelaten zijn. Ik
zag ze lopen naar de parkeerplaats.
Pas de volgende ochtend zag ik wat
er gebeurd was.
Maar die ruit, vlak bij de brug, die
was al eerder ingetrapt. Maar om
zo’n spoor van vernieling aan te
richten, ik kan er niet bij.”

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, Arlene. Arlene is een blauw/grijze
poes met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Arlene heeft
een chip.
- Uithoorn, Zijdelveld, gecastreerde lapjeskater van 19 jaar oud met
witte bef. Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproblemen.
- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht, rode kater met witte voetjes en wit
tussen zijn poten. Heeft een witte streep onder zijn buik. Hij heet
DJ en is 2 jaar oud.
- Vinkeveen, Wilgenlaan. Kater met witte buik, poten en neus. De
rug en staart zijn cypers grijs met een wit puntje aan de staart.
Dikkie Dik is 7,5 jaar.
- Wilnis, Margrietstraat. Grijs-witte EKH kater, Witte pootjes en witte buik, rest muisgrijs, wit puntje aan staart.
Gevonden
- Abcoude. Angsteloord, zwarte ongecastreerde kater met een
paar witte haartjes op zijn borst. Hij is erg lief.
- De Kwakel, Korte Eind. Tuinpark, grijs/blauwe kat.
- Wilnis, Wagenmaker, grote zwart/witte kat.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, rood/witte kater. Heeft witte tenen voor en achter. Heeft zwart bandje om.
- Thamerweg in Uithoorn, zwart/witte Felix kat van ongeveer 8 jaar.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met witte ringen
in de staart.
- Mijdrecht, Viergang, geheel zwarte poes.
- Mijdrecht, Weegbree. Rood/wit langharige kat
- Mijdrecht, Burg van de Berglaan. Lapjespoes.
- Uithoorn, Christinalaan. Zwart/wit konijn met 1 voorpootje wit en
1 voorpootje zwart . Erg tam.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren, zij zouden graag meer ruimte
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- De Kwakel, Dwarsweg. Lichtbruin konijn met lange, staande oren
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Mieke Peeters van Mirande Lingerie (2e van li.) overhandigt samen met haar echtgenoot Piet een cheque van 2.000
euro aan vertegenwoordigers van KWF, Eva Smink en Age Oyevaar

Mirande Lingerie doneert
aan KWF Fonds
Uithoorn – Eigenaresse Mieke Peeters-van Bunningen van de bekende lingeriespeciaalzaak Mirande
aan De Schans naast winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn, overhandigde samen met haar echtgenoot Piet afgelopen donderdag 16
juni een cheque van 2.000 euro aan
vertegenwoordigers van de KWF
kankerbestrijding ten bate van het
borstkankeronderzoek. De promotor
voor Randstad West, de heer Age
Oyevaar en zijn opvolger, mevrouw
Eva Smink, namen de cheque blij in
ontvangst. Het geld wordt besteed
aan verder onderzoek om borstkan-

ker te voorkomen en te genezen. De
donatie sluit aan bij een specifieke
activiteit van Mirande Lingerie die
als één van de weinige zaken gespecialiseerd is in lingerie en badkleding waaraan een prothese ten
grondslag ligt. Eén en ander voldoet
aan de hoogste pasnormen en kwaliteitseisen.
Jubileumactie voor KWF
In het licht van de protheselingerie hadden Mieke Peeters en haar
echtgenoot begin dit jaar een actie op touw gezet om ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum van

Mirande geld in te zamelen voor het
KWF Fonds, in het bijzonder voor
het opsporen en genezen van borstkanker. Dit in plaats van een cadeau
aan de jubilerende eigenaren van
de lingeriezaak. Tevens werd geld
ingezameld tijdens de ‘varende modeshows’ aan boord van het partyschip ‘Princess’ van rederij Triton op
22 maart jongstleden. “Al met al is
er door iedereen een leuk bedrag bij
elkaar gebracht. We bedanken namens het KWF Fonds al die mensen
die dit voorjaar eraan hebben bijgedragen. Wij hebben het bedrag verhoogd en afgerond op 2.000 euro”,

Koningin Julianaschool uit
Wilnis vindt de dode hoek

Werk van vrijwilligers niet gewaardeerd door kerkbestuur

‘Kerkhof bijna onkruidvrij
en nu deze brief’
Uithoorn – Al weken is een tiental leden van de vereniging tot behoud van het kerkhofje ’ t Zijdeltje’
elke zaterdag hard aan het werk om
het door het parochiebestuur van de
Emmaüsparochie zwaar verwaarloosde kerkhofje aan het Zijdelveld
weer onkruidvrij te maken.
Dit tot voor een jaar terug prachtig onderhouden kerkhofje staat bij
het parochiebestuur op de nominatie om ‘ontmanteld’ te worden, maar
mede dankzij een groep nabestaanden is deze sloop van het kerkhof
tot op heden nog niet gebeurd. Bij
de start van het weghalen van de
grafstenen werd ontdekt dat bij het
slopen van deze graven asbest vrijkwam en dat moet dan via een gespecialiseerd bedrijf gebeuren.
Dit asbest werd vroeger gebruikt bij
het afdekken van de kisten, maar
doet geen kwaad als je maar niet
aan het graf gaat slopen. Een jaar
geleden werd de sloop stilgelegd
en werd direct ook niets meer gedaan aan het onderhoud van het
kerkhofje, hoewel er nog tientallen

graven zijn die ieder jaar keurig betaald worden en die nog jaren recht
hebben op een goed onderhouden
kerkhof.
Brief
Ruim een maand geleden begonnen
de vrijwilligers het kerkhofje weer
toonbaar te maken. Het onkruid gewied, het grindpad vuilvrij gemaakt.
Je ziet het weer opknappen.
Maar wat zien de vrijwilligers zaterdag jl. op het kerkhof: een bordje
met daarop de volgende tekst:
‘Veel van de afdekplaten van de graven op deze begraafplaats bevatten hechtgebonden asbesthoudende vezels. In verband met het risico op een (verdere) verspreiding
van brokjes asbestvezels bevattende plaatmaterialen, is het tijdelijk
niet toegestaan om werkzaamheden in de grond te verrichten. Hierbij wordt vooral gedacht aan schoffel- en graafwerkzaamheden.
Werkzaamheden in de grond zijn
pas weer toegestaan nadat alle asbesthoudende materialen door een

gecertificeerd bedrijf zijn verwijderd. Wel is het toegestaan om de
begraafplaats te bezoeken. De gemeente zal bij constatering van ongeoorloofde werkzaamheden in de
grond overwegen om handhavend
op te treden. Wij verzoeken iedereen zich aan deze voorwaarden te
houden. Was getekend Het parochiebestuur.’
Geschoffeld
“Het is toch weer te gek voor woorden wat dit parochiebestuur nu
weer verzonnen heeft. We schoffelen alleen het onkruid weg. Dit gebeurt al tientallen jaren, nooit iets
gebeurd. Nog geen anderhalf jaar
geleden heeft ditzelfde parochiebestuur een stuk grond van dit kerkhof verkocht aan de naast het kerkhof gelegen kinderopvang en zijn er
bomen gerooid en is er een hekwerk
gezet waarbij er meters diep is gegraven.
Toen was er zeker niets in de grond.
Nu zorgen wij ervoor door alleen
maar onkruid te wieden, dat het

geeft Mieke te kennen. “Er is voor
de symboliek een mooie en duidelijke cheque gemaakt, zodat het wat
impact heeft bij de overhandiging
van het bedrag. Maar dat doet de
Rabobank natuurlijk met een overschrijving.”
Age Oyevaar was als promotor voor
KWF bijzonder in zijn nopjes met
het gedoneerde bedrag. “Het geld
zal een goede bestemming krijgen.
Onderzoek naar borstkanker en de
eventuele genezing daarvan bevindt
zich al in een vergevorderd stadium
en heeft al zijn vruchten afgeworpen. Maar er mag niet stilgestaan
worden bij de huidige bereikte resultaten. We moeten door. Daarvoor is weer geld nodig en dat zal
goed besteed zijn”, aldus Oyevaar.
Van maandag 5 tot en met zaterdag
10 september dit jaar zullen meer
dan 100.000 collectanten in Nederland weer op pad gaan voor de ruim
1.600 afdelingen van KWF. Die worden bestuurd door overwegend vrijwillige bestuursleden. Aangezien
er altijd behoefte is aan méér collectanten kunnen gegadigden zich
daartoe bij KWF aanmelden via de
website: www.kwfkankerbestrijding.
nl/collecte. Wie bereid is om in Uithoorn en De Kwakel te collecteren
voor dit goede doel kan zich daar
dus opgeven.
Jubileum of niet, de grote betrokkenheid van Mieke Peeters met
haar team van Mirande Lingerie zal
zich ook na de zomer ongetwijfeld
weer doen gelden bij de dan ophanden zijnde nieuwe actie ten behoeve van het onderzoek naar borstkanker.
Mirande Lingerie is een speciaalzaak met een omvangrijk assortiment lingerie en corsetterie voor
dames, herenondergoed en ondergoed voor kinderen, zowel jongens als meisjes. Maar tevens baden strandkleding voor deze doelgroepen alsook nachtkleding in de
breedste zin van het woord.
Het betreft hier kleding van bekende merken in het middensegment
en de wat hogere prijsklassen.

Let’s Talk over vakantie
Mijdrecht – De Stichting Multi Mondo organiseert voor maandag 27 juni de laatste Let’s Talk van
dit seizoen. Deze keer zijn de vrouwen helemaal in vakantiesfeer. Het
nieuwe seizoen start op maandag
26 september. In de nazomer staat
onder meer een avond over styling
op het programma. Een professionele styliste komt de vrouwen dan
bijvoorbeeld tips geven over kleuren
die goed bij hen passen.
De eerstvolgende Lets’s Talk eind
juni gaat over vakantie. Alle vrouwen vanaf 14 jaar zijn van harte welkom om gezellig bij te praten over
hun vakantie(s). Ze kunnen gerust
foto’s in print of digitaal meenemen

om die met elkaar te bekijken. Zo
kunnen herinneringen tot leven komen.
In een ontspannen sfeer is er ruim
de tijd om met elkaar kennis te maken tijdens de ‘Let’s Talk’ avonden
vanaf 19.30 uur. Dan gaan de deuren van wijkgebouw Present namelijk open voor de inloop met koffie,
thee en iets lekkers. Workshops, lezingen of andere activiteiten starten
steeds om 20.00 uur. Houd de lokale
media in de gaten om op tijd de uitnodiging en details te zien over komende Let’s Talk avonden en andere activiteiten via de stichting Multi Mondo. Kijk voor meer informatie
op: www.multimondo.nl

Het verzorgen van ‘leen’ dieren

De Ronde Venen - Tijdens de zomervakantie van 11 juli t/m 22 augustus is NME-centrum De Woudreus gesloten. De Woudreus is weer
op zoek naar kinderen die het leuk
vinden om tijdens de vakantie voor
één of twee van hun dieren te zorgen. Het kan voor 1 of 2 weken,
maar als je bijvoorbeeld zelf niet op
vakantie gaat mag een dier ook zes
weken bij jou logeren. De Woudreus heeft cavia’s, konijnen, muizen,
wandelende takken en woestijnratten. De bedoeling is dat je eerst
aan je papa of mama vraagt of ze
het goed vinden dat er een dier bij
jullie thuis komt logeren. Mag het,
dan bel je het NME-centrum (0297-

273692) om een afspraak te maken. Je kunt ook op woensdagmiddag langskomen, tussen 13.30 uur
en 16.30 uur, om het lenen te regelen. Het adres is NME-centrum De
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a,
Wilnis. Je hoeft alleen maar voor het
dier te zorgen (eten en drinken geven en lekker knuffelen). De Woudreus geeft alles mee wat het dier nodig heeft (de kooi, het voer, zaagsel,
hooi, …).
Heb je altijd al een huisdier willen
hebben? Of wil je graag weten hoe
het is om een huisdier te verzorgen?
Dan is het lenen van een dier een
goede manier om te kijken of dat
ook echt bevalt. Dus… grijp je kans.

Bovendien heeft Mirande Lingerie
voor de rijpere vrouw een uitzonderlijke keuze uit de wat grotere maten.
Wilnis - Woensdag 15 juni is groep
6 van de Kon. Julianaschool naar het
Loonbedrijf van Koos van der Vaart
aan de Gagelweg in Wilnis geweest
om met eigen ogen de dode hoek
van een vrachtwagen of grote landbouwvoertuigen te zien. Loonwerker Koos had tijd vrijgemaakt tussen het maaien door om te vertellen over de landbouwmachines en
opa Wim van Eijk kon als vrachtwagenchauffeur ook uit eigen ervaring
vertellen. Tijdens de verkeersles op
school hadden de kinderen al gehoord over de gevaren van de dode
hoek en dat je er op moet letten dat
je altijd rechts en ruim achter een
groot voertuig moet blijven. Tijdens
het bezoek hebben de kinderen gemerkt dat de chauffeur je niet hoort
roepen als de motor van het voertuig draait. De voertuigen zijn ontzettend zwaar en hebben vaak grote wielen. En soms zijn ze ook langer
dan je verwacht, omdat er nog iets
aan vastzit. Ieder kind heeft achter
het stuur van de vrachtwagen en de
Big M (maaimachine) gezeten om
zo zelf te merken dat je inderdaad
niet altijd zichtbaar bent in de spiegels van de chauffeur en je dus in
de gevaarlijke ‘dode hoek ‘ bevindt.
Als jij de chauffeur in zijn spiegels kan zien, kan hij jou ook zien.
ZORG DAT JE GEZIEN WORDT dan
kun je VEILIG OP WEG.
kerkhofje er toonbaar uit blijft zien
en nu zou er plotseling dat asbest
gaat opdwarrelen. Nee, dat asbest
komt alleen naar boven als je de
grafstenen van de afdekplaten gaat

Peuterspeelzaal Duimelot
naar de supermarkt!
De Ronde Venen - Afgelopen weken was speelzaal Duimelot omgetoverd tot een supermarkt. De peuters hebben lekker gespeeld en veel
geleerd in hun eigen supermarkt,
die door de boodschappenkarretjes en het mandje van de C1000
wel heel echt leek. Een leuke afronding was een bezoek samen met de
juf aan de C1000. De peutertjes gin-

gen boodschappen doen voor een
picknick. In bolderkarren gingen ze
op weg, boodschappentas en boodschappenlijstje mee.

lostrekken. Als ze dat niet willen, laten ze dan gewoon die grafstenen
laten waar ze zijn.
Geen asbest, geen vervuiling, geen
dure rekeningen en vele honderden

burgers blij dat ze weer gewoon
naar dit mooie kerkhof kunnen”, aldus de eerste reactie van de vereniging tot behoud van het Kerkhof ‘t
Zijdeltje.

Met een volle boodschappentas
vertrokken ze richting een speeltuintje. Daar was de picknick en
werd er gespeeld tot het tijd was om
terug te gaan naar de speelzaal.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren.
Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het
openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke
vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in
onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n
bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren,
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Van de regen in de drup?
Meestal worden verkeerssituaties aangepast om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat zal
ongetwijfeld ook de reden zijn
van de aanleg van een stuk
fietspad langs de Dukaton in
Mijdrecht. Fietsers van en naar
de Aquamarijn mogen niet langer de Dukaton recht oversteken, maar volgen het fietspad
langs de Dukaton om over te
steken bij het zebrapad. Prima,
zou je denken, want de veiligheid van fietsers en voetgangers
gaat voor alles. In dat licht is het
vreemd dat er op zes plaatsen
in het hek een opening zit, waar
voetgangers/fietsers zo doorheen kunnen. Ze komen dan direct op de rijweg van de Dukaton, zonder dat hier een oversteek is en zonder dat het overige verkeer erop zal rekenen.
Maar ook in ander opzicht veroorzaakt dit fietspad-met-hek
voor automobilisten een gevaarlijke verkeerssituatie. Want wie
met zijn auto uit de Aquamarijn
komt, kan het verkeer dat op de
Dukaton van rechts nadert he-

lemaal niet meer zien aankomen. Het hoge spijlenhek langs
het fietspad vormt een ondoorzichtige muur, waardoor het oprijden van de Dukaton een gok
wordt. Wie voortaan vanaf de
Aquamarijn schadevrij linksaf
de Dukaton op wil, moet de volgende procedure volgen: bij het
aanrijden alvast naar rechts kijken, omdat op dat moment de
spijlen in het hek nog wat doorzicht geven. Weet u zeker dat er
van rechts geen verkeer komt,
dan stopt u voor de haaientanden en kijkt u snel of er van
links verkeer nadert. Is dat niet
het geval, dan direct gas geven.
Komt er van links verkeer waarop u moet wachten, dan heeft u
een probleem. Want inmiddels
is de verkeerssituatie van rechts
veranderd, maar dat kunt u pas
zien als u de neus van uw auto
de weg op steekt. Zou dat nu de
bedoeling geweest zijn van deze veiligheidsvergrotende maatregel?
Win Hoogterp uit Mijdrecht

Reactie Parkeerbonnen tijdens
begrafenis van Julija Williams
Waar is het respect gebleven van
de politie voor de medemens?
Heb met afschuw het bericht gelezen in uw krant, en wil daar
graag op reageren.
Kan mij voorstellen dat als er
heel veel mensen hun auto’s
daar parkeren, dat dit gevaar zou
kunnen opleveren, maar dit slaat
echt alles. Vind je het gek dat er
totaal geen respect voor de politie meer is, hier vragen zij zelf
om.
Het had ook anders kunnen
gaan. De tijd die zij kwijt waren
aan het uitschrijven van deze bekeuringen, hadden zij ook kunnen besteden om er voor te zorgen dat er geen onveilige situaties zouden kunnen ontstaan tijdens de kerkdienst, of leest de
Politie geen Nieuws!

Waar hebben wij het over, 1
uur misschien 2 uur, maar NEE,
schrijven maar, leuk als de mensen terugkomen uit de kerk en
ze vinden zo’n geel briefje. En
stond de politie daar nog... denk
het niet. RESPECTLOOS
Dit is misselijkmakend, en ik
schaam mij diep dat ik in zo’n
gemeente woon.
Burgemeester, doe hier iets aan!
Ik hoop dat dit gedrukt en gelezen wordt en dat die mensen die
een bekeuring kregen gecompenseerd worden.
Dat zou pas respectvol zijn!
T.M. Hoffman
Mijdrecht

Stenengooier, wat doe je
een gezin aan?
Een ruzie tussen mijn zoon
en een andere jongeman uit
Mijdrecht (volgens zijn zeggen
niet de dader) heeft zaterdagnacht rond 3 uur geresulteerd
in een steen door het voorraam
van ons woonhuis. Het raam ernaast is door een andere steen
beschadigd maar bleef intact.
De materiële schade is groot.
De baksteen heeft heel veel vernield maar ook het losvliegend
glas heeft voor veel schade gezorgd. De immateriële schade is echter vele malen groter.
Je huis, de plek waar je je veilig

en prettig voelt. We zijn aangeslagen en machteloos want ruzie is vreselijk maar waarom betrek je ons erin? Wat kunnen wij
eraan doen? En toch stenengooier, wil ik met je praten. Volgens
mij moet je enige vorm van spijt
hebben. Want wat gebeurd is,
mag zich in welke vorm dan ook,
nooit, maar dan ook echt nooit
meer herhalen. Wees een echte
vent en neem deze uitnodiging
aan, je weet waar ik woon en ik
sta ook in het telefoonboek.
Leo Neuteboom

Schoolreisbus brengt de Sint
Jozefschool naar dierentuin
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
beloofde het weer niet veel goeds.
De leerlingen van de Sint Jozefschool
werden in de stromende regen uitgezwaaid door vaders, moeders, opa’s
en oma’s.
De bus vertrok om 9.00 uur naar Artis. Na even in de file te hebben gestaan, werden de kinderen vlak voor
half 10 voor de deur afgezet. De regen kon de dag niet meer verpesten.

Wat een feest om zoveel dieren te
zien. Een pasgeboren giraffe maakte
gekke sprongen en rende alle kanten op. De chimpansees maakten ruzie en vooral heel veel lawaai! Als het
erg hard begon te regenen konden
de kinderen binnen genieten van de
mooie vlinders of de vele soorten vissen en haaien in het aquarium. Aan
het einde van de dag hebben zij zich
uitgeleefd in de speeltuin. Het was
echt een heel leuk schoolreisje!

Succes voor Sjoerd en
Gert-Jan van Concordia
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
18 juni hebben twee leerlingen van
Brassband Concordia het A-examen
HaFaBra afgelegd, Sjoerd Kompier
op Alt-Hoorn en Gert-Jan van Selm
op trombone.
Nadat op 25 mei het theorie examen
voor beiden met een 9,5 zeer goed
was verlopen mochten ze afgelopen
zaterdag het praktijkexamen afleggen. Gert-Jan speelde onder meer
een duet met zijn zus (op dwarsfluit)
en Sjoerd speelde samen met do-

cent Stephan Koppelaar. Ook hierbij was het resultaat zeer goed; beide leerlingen kwamen op een ruime
8,5 als eindresultaat.
Het examen werd afgenomen bij
Kunstencentrum De Hint in Uithoorn waar ook de opleiding gevolgd werd, in samenwerking met
Brassband Concordia. Docent van
beide leerlingen is Stephan Koppelaar. Meer informatie over de vereniging vindt u op de website: www.
brassband-concordia.nl

Zo’n 10 meter voor de haaientanden is het zicht naar rechts goed,
maar nog geen zicht naar links
Eenmaal bij de haaientanden is er goed zicht naar links maar niet
meer naar rechts

Vijf meter voor de haaientanden is er nog een klein beetje uitzicht
naar rechts, maar nog geen zicht naar links

50.137 euro voor zeldzame soorten botkanker

Actie Myrna grandioos
succes geworden
Uithoorn - Enkele weken na het
einde van de Uithoorns/Kwakelse
‘Actie Myrna’, is de eindstand bekend: er is 50.137 euro opgehaald
voor de zeldzame vorm van botkanker waar Myrna Brussel tegen
strijdt. Eind mei reikte de 24-jarige
Uithoornse zelf de cheque uit aan
hoogleraar medische oncologie Winette van der Graaf en daarmee aan
de stichting Adolescents and Young
Adults (AYA)..

De eerste 10.000 euro werd vorig
jaar opgehaald tijdens het Kwakelse polderfeest en de Dam-tot-Damloop. Het bedrag werd dit jaar in mei
in drie weken tijd zo veel hoger door
de inspanningen van Corry Bakker,
Myrna’s moeder Romy Brussel en
Liliane Goossens van Stichting Lopen voor het Leven. Familie, vrienden, bedrijven en bekenden, iedereen was blij eindelijk iets te kunnen
doen. Het geld is bestemd voor on-

Vrijwel geen zicht naar rechts. Goed is ook één van de zes openingen in het hek te zien.

derzoek naar Ewing en Osteo Sarcoma, zeldzame vormen van botkanker waar voornamelijk kinderen
en jonge mensen het slachtoffer van
worden. Zo ook Myrna, zij vecht al
twee jaar tegen de ziekte en zal alleen genezen door een wonder.
Een verraste Myrna: ’Ik vind het geweldig, er moest gewoon iets gebeuren. Ik word behandeld met
protocollen uit 1999, omdat er gewoon nog niets beters is. Dat móet
echt veranderen. Ik ben blij dat deze stichting gevonden is, want grote organisaties geven geen cent aan
onderzoek naar deze zeldzame vormen van kanker.’
Volgens hoogleraar medische oncologie Winette van der Graaf, die
stichting AYA oprichtte, is het naast
onderzoek ook heel belangrijk dat
er aandacht is voor de groep van
18- tot 35-jarigen die getroffen worden door kanker. ’Zij vallen toch
vaak buiten de boot en hebben net
zo goed als kinderen ook speciale
zorg nodig.’
De uitreiking van de cheque was
bijzonder. Myrna wist niets van de
actie en de grootte ervan. De Amstelveense Lions Club deed een genereuze donatie en een jeugdvriend
van Myrna’s moeder gaat binnenkort ruim gesponsord ‘de rit der ritten’ in de Grande Marmotte fietsen
met een speciaal ‘Myrna-shirt’ aan.
En zo heeft de actie heel wat teweeg
gebracht, niet alleen bij Myrna en
haar familie, maar ver daarbuiten.
Meer informatie over de actie op
www.myrnabrussel.nl

IVN-roeiexcursie Botshol

Vakantiebijbelochtend in
Waverveen
Waverveen - Kinderen van groep 1
tot en met 8,......opgelet!
Komende zaterdagochtend 25 juni
is er weer vakantiebijbelochtend in
in de tent op het plein bij de kerk
aan de Cliffordweg in Waverveen.
Jullie gaan met elkaar zingen, knutselen en luisteren naar een verhaal
uit de bijbel.
Het is van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Vanaf 09.45 uur kan je je inschrijven!

Regio - Je ziet ze niet zo snel, maar
hoort ze wel degelijk….. de rietzangers. De lepelaars zitten er ook
weer, en de koekoek vliegt ‘koekoek’ roepend voor ons uit.
Met een beetje geluk vliegt er zelfs
een heilige ibis over onze hoofden heen. Gidsen van het IVN zullen in het mooie, stille en afwisselende gebied Botshol een excursie
verzorgen.
Zij zullen op zoek gaan naar kranswieren en de welriekende nachtorchis en oog hebben voor vissen,
kikkers en libellen. Wellicht vliegt er
een buizerd over of een andere grote roofvogel zoals de havik of bruine kiekendief. Ga mee, geniet van
de oogstrelende omgeving en laat je
verrassen. In ieder geval is het gebied zelf al spannend met zijn vele
sloten, het hoge riet, zijn moerasbos
en de Grote en Kleine Wije. Je kunt

er verdwalen door het hoge riet dat
van de sloten een doolhof maakt.
Maar met een plattegrond en gidsen erbij hoeft dat niet te gebeuren.
Datum : dinsdag 28 juni om 19.00
uur bij boer Verweij, Botshol 14, Abcoude of 30 minuten eerder op het
Kloosterplein in Vinkeveen.
In verband met de huur van de bootjes is aanmelden gewenst. Dit kan
bij Patrick Heijne, tel. 0297–230890
of Marianne v.d. Bosch:, tel. 0297–
257287.
Kosten zijn voor leden en donateurs
vier euro, anderen betalen vijf euro.
Gráág gepast geld meenemen. Het
aantal deelnemers wordt bepaald
door beschikbare boten en gidsen.
Voor wie dan verhinderd is: op zondag 10 juli om 10.00 uur en op zaterdag 23 juli, ook om 10 uur, wordt de
roeiexcursie nog een keer gedaan.

2e katern

Spannende onderlinge wedstrijd
Veenland gymnastiek in Willisstee

Bowlen:

Ontknoping bedrijvenleague
Mijdrecht - Na elf speelrondes zit
de bedrijvenleague erop. Ook voor
de bowlers van het Henk Rass is er
een einde gekomen aan een bijzonder spannend en plezierig bowlingseizoen. Tot aan de laatste speelronde wisten Dorine Hofmeester, Dirk
van Nieuwkerk, Ramon van Goor en
Bert Vrinzen zich te handhaven in
de bovenste regionen van de bedrijvenleague. Maar onder het verlokkende perspectief van een podiumplaats, dreigde telkens weer de vergetelheid, of in elk geval de anonieme plek in de middenmoot. En inderdaad, meer mocht het niet zijn.
Op de laatste speelavond was het
tweede team van Johnson Wax te
sterk voor de Rass-bowlers. Slechts
één van de drie games ging naar
het team van Rass en ook de totaalscore van JW2 was hoger. Door deze 1-3 nederlaag zag het team net
een podiumplaats aan zich voorbijgaan. Uiteindelijk eindigden de
bowlers van stoffeerderij Henk Rass
op de zevende plaats, maar met een
gelijk aantal punten als plaats vier.
Boeiend
Wat de competitie tussen de twaalf
bedrijven regio juist zo boeiend
maakt, is het geringe onderlinge
krachtsverschil. Elke avond is een
verrassende uitslag mogelijk. Ofwel
een minder team stijgt onverwacht
boven zichzelf uit, ofwel de gedoodverfde winnaar vervloekt keer op
keer die ene pin die weigert om te
gaan of die twee pins die een onderlinge afspraak lijken te hebben
om die avond eens lekker te treiteren en aan de buitenkanten samen een split te vormen. Dan komt
het aan op subtiele balvaardigheid en lijkt bowlen opeens meer
op biljarten. Heel dun de rechterpin
rechts toucheren, zodat deze met
een linkse directe de pin helemaal
links meeneemt. Niemand verwacht
dat dit hoogstandje lukt, maar als
het dan toch gebeurt, is het feest.
Meestal zeilt de bal met een snelheid van ruim twintig kilometer per
uur recht door het midden. Uit de
achterhoede schalt dan het onvermijdelijke ’doelpunt’. Je mocht soms
hopen dat de spelers van het Nederlands elftal meer zouden bowlen.

Al die penalty’s die verprutst worden, zoals in Uruguay, zouden dan
tot het verleden behoren.
Gewonnen?
Maar hebben Dorine, Dirk, Ramon
en Bert nu hun Copa Confraternidad gewonnen?

Natuurlijk wel! Wat de bedrijvenlegue ook zo aardig maakt is de prijsuitreiking op de afsluitende avond.
In de punt van Bowling Mijdrecht
blijkt zich een grote sfeervolle ruimte te bevinden. Onder het genot van
saté, patat en een ruime keuze aan
Belgische biertjes, werden de prijzen aan alle teams uitgereikt. Iedereen ging naar huis met een prachtige beker en met de welgemeende felicitaties van de competitieleidster. Het team van Adfiza sleepte de
eerste prijs in de wacht en nam trots
het applaus van de andere teams in
ontvangst. Volgend seizoen zijn ze
er weer allemaal. Dan belooft het
opnieuw een spannende competitie
te worden. Om hun bowlingbalgevoel te koesteren en verder te ontwikkelen, werpen Dorine, Dirk, Ramon en Bert ook in de zomermaanden menige strike en spare.

Zij zijn namelijk trouwe bezoekers
van de zomercompetitie van Bowling Mijdrecht. Op de maandagen woensdagavonden wordt dan
een negen-strikes toernooien afgewerkt. Met één pin cadeau laten
de scoreborden vele strikes zien en
op de banen stralen blije gezichten.

Wilnis - Zaterdag werd in de Willisstee de onderlinge wedstrijd van
Veenland gymnastiek gehouden. De
kleuters openden de wedstrijd met
een spetterende demonstratie op
de lange mat. Daarna was het de
beurt voor de jongens. De jongens
turnden een vijfkamp op de onderdelen brug gelijk, sprong, vloer,
rek en de ringen. Sommige jongens
zijn al aardig op weg om de nieuwe Lord of the Rings te worden. Het
werd een spannende wedstrijd met
mooie resultaten. De prijzen gingen naar: 1ste: Senna Wilkes, Quincy Donkervoort, Renze goossens en
Coen Brugman. 2de: Teije Goossens,
Ramon Winters, Mike Raave, Julian
Wilkes en Hidde en Jesse Goossens.
3de: Jelle van Amerongen, Maikel Honig, David en Ismael Kleintjes. Clubkampioen bij de jongens
werd Coen Brugman. De recreatiemeisjes waren in vier groepen verdeeld en zij turnden hun oefeningen
op sprong, brug, vloer en de balk.
Iedereen deed zijn uiterste best om
iedereen te laten zien wat ze konden. Hoge zwaaien aan de brug,
mooie koprollen op de vloer en op
verhoogd vlak bij sprong en mooie
zweefstanden op de balk. De medailles gingen naar: 1ste Jiske van
de Schaft, Dewi Brouwer, Vera Post
en Denise Martos. 2de Floor van
Loon, Femke vd Molen, Tessa Groenenweg en Tessa Wormgoor 3de
Rosanne Wormgoor, Christa Drost,
Estelle de Jong en Daphne Winters.
De wisselbeker en dus clubkampioen was Vera Post.
Tenslotte was het de beurt aan de
selectiegroep om te laten zien waarom ze dit seizoen zulke goede resultaten hebben bereikt op de wedstrijden. De selectie turnt ook op
de vier toestellen brug, balk, vloer
en sprong. Alleen doen de meeste
turnsters geen lange matoefening
maar een vrije oefening op muziek.
Dit is een combinatie van danselementen en acrobatische elementen. Goed om te vermelden is dat de
turnsters deze oefeningen zelf gemaakt hadden.
Het werd een spannende strijd waar
de volgende resultaten uitgekomen
zijn: 1ste Amber Verkaik, Kimberly Bouman en Celine de Boer 2de
Kimberly Moeliker, Kelly Klinkhamer
en Naomi Bouman 3de Eva Turk en
Annique Herngreen, Isa van Loon
en Tanja Kamp en Mieke van Zijl
Clubkampioen bij de selectie werd
Amber Verkaik.

Voor het team van Henk Rass bieden deze avonden veel mogelijkheden om te experimenteren met de
werptechniek. Natuurlijk, de bedrijvenleague is vooral een gezelligheidstoernooi, maar winnen blijft
leuker dan verliezen. En, geloof het
of niet, soms lijkt het alsof de sponsor met een rode lap reststof achter
de pins staat te zwaaien.
Over een paar maanden zal blijken
of torero Henk Rass zijn team nog
verder kan oppeppen.

Tweede zomerbridgedrive
bij BVM een groot succes
Mijdrecht - Op maandag 13 juni is
de tweede zomerdrive van Bridgevereniging Mijdrecht gespeeld met
64 paren over 3 lijnen.
Het overweldigende succes van de
tweede avond smaakt naar meer.
Dit kan op 27 juni a.s.

1. Hans en Nel Leeuwerik
2. Hans van der Linden en
Carla Euwe
C-lijn:
1. Peter en Ingrid ten Have
2. Herman Ploeger en
Ineke Siegers

De uitslag is als volgt:

De volgende speeldagen zijn op
maandag 27 juni en daarna de eerste drie maandagen in juli in De Meijert in Mijdrecht. Inschrijven aan de
zaal vanaf 19.15 uur. Vol is Vol.
Ook beginnende spelers zijn welkom in de C-lijn van Bridge Vereniging Mijdrecht..

A-lijn:
1. Dick Elenbaas en
Ad Zijerveld
2. Theo Klijin en
Jan de Jong
B-lijn:

70,21%
62,92%

64,75%
62,01%
62,04%
60,65%

Judoka’s van Budo Ryu
Blaauw doen het goed
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben elf leden van de Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi. Kinderen in de
leeftijd tot en met 14 jaar werden
ingedeeld naar leeftijd, gewicht en
kleur band. Nadat de poules geschreven waren konden de wedstrijden beginnen. Drie judoka’s van
Budo Ryu Blaauw wisten de tweede plaats te behalen. Bij de meisjes was dat Puck de Beer en bij de
jongens waren dat Javier van Meines, en Mike Burggraaf. De volgende Judoka’s van Budo Ryu Blaauw

hebben de gedeelde derde plaats
behaald: Emma Verwoerd, Remke
Verwoerd, Rob Burggraaf, Tom van
den Haak, Quinten Verschure, Jordy Brands, Wesley van Dijk, Arnoud
Schaap. Na een lange Judodag gingen alle judoka’s moe maar voldaan
weer huiswaarts.
Voor meer informatie over jeugdjudo vanaf 4 jaar, volwassenen judo en
karate vanaf 10 jaar kunt u contact
opnemen met Budo Ryu Blaauw onder telefoonnummer 0297-272629 of
06-10484259.

Spring- en dressuurwedstrijden
Lucky Stable met ‘echte’ jury
De Ronde Venen - Zaterdag 18
juni werd er op Lucky Stable een
spring en dressuurwedstrijd georganiseerd. Voor iedereen die graag
een keer een dressuurproef wilde
rijden of een springparcours wilde
springen.
Voor de dressuur zat er een ‘echte’ jury, zodat iedereen beoordeeld
werd volgens de officiële regels en
beoordelingen. Als eerste ging het
L1 van start in 2 rijbanen. Er werd
erg secuur gereden, de eerste proef
werd gewonnen door Anita de Haan
met Hubinstein. In de tweede proef
ging Annika Steenstra met Casper
met het oranje lint naar huis. Daarna
waren de pony’s in de klasse B aan
de beurt hier ging in de eerste proef
Roosmarijn Langeveld en Max met
de eerste prijs naar huis. De tweede
proef werd gewonnen door Isabelle Kranenbug met Levieta. In de B
paarden rubriek was het erg druk en
werd er hard gestreden om de prijzen, toch kon er maar een de winnaar zijn Dat was in de eerste proef
Jacqueline van Rede met It’s Flowertime en in de tweede proef Anne
Bobbeldijk met haar troef Vuliska.
De klasse M1 paarden en L2 pony’s
werden samengevoegd, hier was de
winnaar Tess Verweij met Panini. Als

laatste reden de allerjongsten in de
Bixie en de À/B pony’s in de B klasse. De Bixie werd in de eerste proef
gewonnen door Lynn Corts met
Nando. In de tweede rubriek was
Rachel van Zwieten met Joly Jumper te sterk voor de concurrentie. In
de À/B B klasse won Madelief van
Donk met High Fidelity Bian.
Beste beentje
Ook bij het springen zette iedereen
zijn beste beentje voor. In de 30 cm
rubriek was het Rachel van Zwieten die ontzettend haar beste deed,
maar haar pony was wat eigenwijs
waardoor ze niet helemaal foutloos
bleef.
Op de 40 cm hoogte was het twee
keer Ellen Samsom met Kelt die de
prijzen mee naar huis nam. In de
60cm pony rubriek werd het eerste
Parcour gewonnen door Withney.
Voor Samson met Choice in het
tweede rondje ging Nalin Maijenburg met High Fidelity Bian met de
winst naar huis. Bij de 60 cm paarden werd er gewonnen door M. de
Bruin met Tygo. In de hoogste rubriek 80 cm werd er flink gestreden, maar was Michelle Semp met
Natasja de snelste, het tweede parcours werd gewonnen door Donja
Stevens met Mayor.

Op de fiets met Waterschapbestuur
Amstel, Gooi en Vecht
Regio - Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseerde
van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 juni jl. een ‘fietsdriedaagse’ door
het gebied dat door AGV wordt beheerd. Daarvoor waren behalve
bestuursleden en medewerkers van AGV ook die van Waternet, gemeenteen stadsdeelbestuurders uitgenodigd om hieraan (op vrijwillige basis)
deel te nemen. Ook de regionale pers was hiervoor uitgenodigd waarbij
onze verslaggever zich niet onbetuigd liet en ruim 50 kilometer met
het gezelschap meefietste. In dit geval op donderdagmiddag door het
veenweidegebied vanaf startpunt Nederhorst den Berg via landelijke
wegen en fietspaden - voor zover mogelijk langs watergangen - naar
Uithoorn. Eén van de zes deeltochten door het gebied van AGV. Tijdens
deze interessante fietstocht werden door een bestuurder van AGV de
taken en verantwoordelijkheden van het waterschap toegelicht. Het kon
niet beter, want niet minder dan dijkgraaf Johan de Bondt gaf onderweg
tijdens enkele stops uitleg over wat het waterschap doet en wat de visie
is. Het toekomstbestendig maken van het veenweidegebied, de veiligheid
waarborgen van het wonen ‘achter de dijk’ (dijkversterkingen), verbeteren
van de waterkwaliteit, in stand en op peil houden van de waterwegen voor
zowel beroepsvaart als recreatie en adviseren in de aanleg van (nieuwe)
natuur en/of woon- en industriegebieden, zijn daarin toonaangevend.
KENMERKENDE TOCHTEN
Dan hebben we het niet alleen over het veenweidegebied, want er waren
nog vijf andere kenmerkende tochten per fiets door delen van het gebied
dat behoort tot het waterschap AGV. Daaronder de onmiddellijke omgeving
van Amsterdam met aandacht voor het stedelijk afvalwater en Ouderkerk
aan de Amstel; de gebiedsontwikkeling en toekomstbestendigheid van
de Watergraafsmeer; het noordelijk Vechtplassengebied met Ankeveense
plassen en Horstermeerpolder met als kenmerkende plaatsen Nederhorst
den Berg, Naarden, Bussum, Hilversum, Laren, Blaricum en Wijdemeren;
omgeving Abcoude met de dijkverbetering langs het Gein, met Abcoude,
Muiden en Weesp als voornaamste plaatsen in dat gebied met een fietstocht
van Abcoude via Weesp naar Maarssen en als laatste een tocht langs de Vecht
van Vreeland naar Maarssen met uitleg over het uitbaggeren van de Vecht.
Voor elke tocht die een ochtend of een middag duurde, waren de colleges
van de plaatsen uit het betreffende gebied uitgenodigd.
BETER BEGRIP
wethouder
Waar
bij
de
Opening ‘Meerbaddijk’ in Abcoude door rd Korrel
tocht door het
Ingrid Lambregts en AGV bestuurder Gera
veenweidegebied
(foto: Ron Offermans)
bestuurders van
zowel De Ronde
Venen, Uithoorn,
Aalsmeer
en
Nieuwkoop waren
uitgenodigd,
bleken behalve
onze verslaggever
alleen
CU/SGP
raadslid Harmen
Hoogenhout uit
De Ronde Venen
en de wethouders
Ria Zijlstra en
Jeroen Verheijen
uit
Uithoon
bereid het stalen
ros te beklimmen
om een rondje
mee te fietsen.
De
anderen
lieten het om
uiteenlopende
redenen afweten
of hadden geen
belangstelling.
Doel van deze
‘fietsdriedaagse’ was op een ontspannen
manier contacten te onderhouden met gemeentelijke bestuurders, uitleg
te geven van hetgeen AGV doet en waar nodig actuele watervraagstukken
met elkaar te bespreken. Daarnaast wilde AGV haar medewerkers laten
kennismaken met die van Waternet en omgekeerd om beter begrip te krijgen
voor het functioneren in elkaars deelgebieden. Een evenzo interessant als
leuk initiatief!
‘MEERBAD DIJK’
En passant werd vrijdagmorgen 10 juni jl. langs de oever van Het Abcouder
meer achter het zwembad ‘Meerbad’ in Abcoude het gereconstrueerde
deel van de dijk langs de Amsterdamse weg officieel toegankelijk verklaard
door wethouder Ingrid Lambregts. Dit dijkdeel is een prachtige wandelen fietsroute geworden waar bewoners, fietsers en wandelaars volop van
kunnen genieten. Voor fietsers en wandelaars is dit een belangrijke schakel
in de recreatieve structuur van De Ronde Venen. Vanaf nu beschikken fietsers
over een snelle en aantrekkelijke route van Abcoude naar Amsterdam
Zuidoost. Het pad is onderdeel van de fietsroute ‘Rond Gaasp en Gein’ van
Groengebied Amstelland.
Wethouder Lambregts verrichtte de openingshandeling samen met de heer
Gerard Korrel, lid van het Dagelijks bestuur van AGV. In de dijk zijn de nieuwste
technieken toegepast om lekkage te voorkomen. Zo is in de versterkte dijk

een kwelscherm aangebracht, dat ervoor zorgt dat de dijk niet lekt. Tevens de bewoners ‘achter de dijken’. Hij was niet bang voor herhalingen zoals de
is er een natuurvriendelijke oever met o.a riet ingericht waardoor de flora en dijkverschuiving in Wilnis. Dat er wat aan de waterkwaliteit moet worden
fauna in het Abcouder meer zich beter ontwikkelt. Bovendien functioneert gedaan in de polder in het raam van de Kaderrichtlijn water, staat buiten kijf.
de natuurvriendelijke oever ook als ‘golfbreker’.

Dijkgraaf Johan de

Bondt geeft uitleg ov
er dijkversterkingen

in de polder GMN

SCHOONMAKEN VECHT
Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht inmiddels
ook aan het schoonmaken van de fraaie rivier Vecht. De komende 4 jaar (!)
schept Waternet van Muiden tot Utrecht vervuilde bagger van de bodem,
in totaal 2,5 miljoen kuub. Ook de bodem van enkele zijwateren wordt
schoongemaakt. Hierdoor gaat de kwaliteit van het water vooruit, neemt
de diversiteit aan planten en dieren toe en wordt de doorvaart verbeterd.
Dit betekent een flinke verbetering voor iedereen op en langs de Vecht.
Een kraan op een ponton schept het slib van de bodem en lost dit in een
duwbak. Er wordt zo diep geschept als de vervuiling reikt. Volle duwbakken
worden via het Amsterdam-Rijnkanaal afgevoerd naar één van de depots
voor vervuild slib. Ter bescherming van de oevers wordt gewerkt tot 1 meter
uit de oever of rietkraag. Dus dat blijft allemaal onaangeroerd.

UITHOORN AAN DE AMSTEL
Naarmate er meer westwaarts werd gereden langs de Waverdijk werd
gewezen op de dijken daar die een steilere vorm hebben omdat die
uit meer kleigrond bestaan dan veen. In de Amstel ter hoogte van de
Hollandse dijk wordt gewerkt aan een bescherming en versterking van
de oevers in het kader van de bouw van het aquaduct bij Amstelhoek
in het tracé van de N201. In de Noorderlegmeerpolder, tussen Uithoorn
en Amstelveen, wordt in opdracht van het hoogheemraadschap AGV
een nieuw poldergemaal gebouwd. Doel ervan is te zorgen voor een
stabiel waterpeil in deze polder. Het bestaande gemaal wordt door
dit nieuwe vervangen omdat hiervan de pompcapaciteit groter is
waardoor de afwatering in de Amstelveense nieuwbouwwijk Westwijkwest wordt verbeterd. Eerst wordt een tijdelijke pompinstallatie
aangelegd die mettertijd de functie van het bestaande gemaal
overneemt. Daartoe is langs de Hollandse dijk en de Amsteldijk-Zuid
een buis gelegd. Het waterbeheer richt zich verder op de herinrichting
van de Bovenkerkerpolder waar nieuwe natuur wordt gecreëerd ter
compensatie van de omlegging van de N201.
Bij een (laatste) stop aan de Amstel ter hoogte van de Thamerkerk gaf
wethouder Jeroen Verheijen van de gemeente Uithoorn uitleg over de
ambitieuze plannen van het college om in het kader van ‘Uithoorn aan
de Amstel’ de oevers vanaf de Thamerkerk tot voorbij de Irenebrug te
gaan herinrichten. Dit moet als het ‘Amstelfront’ Uithoorn de uitstraling
van meer ‘allure’ aan de Amstel geven. Een en ander compleet met
jachthaven en mogelijkheden om meer bedrijvigheid te ontwikkelen
waar ondernemers op kunnen inhaken. Tevens om het wonen aan de Amstel
aantrekkelijk te maken (Vinckebuurt) en het toerisme te bevorderen. Aan het
einde van de rit werd in Het Rechthuis onder het genoegen van een hapje
en een drankje in een informele sfeer nog nagepraat over de fietstocht en
werden vragen -voor zover die er nog waren – beantwoord.
UITDAGING
Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht en de gemeente Amsterdam. Het beheergebied van Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is verspreid over de provincies Utrecht, Noord-Holland
en Zuid-Holland en beslaat niet minder dan 700 vierkante kilometer met 95
vierkante kilometer open water. Het laat een afwisselend landschap zien met
veel verschillende functies: van natuur en recreatie tot stadsleven en landbouw
in de vorm van pittoreske dorpen, prachtige polders, schilderachtige riviertjes
en laaggelegen veengebieden tot dichtbevolkte steden, uitgestrekte bossen
en enorme waterplassen. In het waterschapsgebied wonen, recreëren en
werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. Daarmee is dit het op één na meest
verstedelijkt gebied van alle waterschappen. Het gebied omvat verder 23
gemeenten, 12 zuiveringsinstallaties en meer den 200 poldergemalen. Er zijn
59 waterkeringen en sluizen. Voor Waternet/AGV is het een uitdaging om de
vaak tegengestelde belangen van natuurbehoud, recreatie, het stadsleven
en agrarische werkzaamheden in evenwicht te brengen.
In het gebied van Waterschap AGV ligt 825 kilometer dijk. Dijken beschermen
ons tegen het water. Ze zorgen ervoor dat de polders, en dus onze voeten,
droog blijven. Omdat dijken na verloop van tijd inzakken of uitdrogen,
moeten ze onderhouden worden. Anders kunnen ze doorbreken met
wateroverlast tot gevolg. Het waterschap is ervoor verantwoordelijk dat alle
dijken sterk genoeg zijn én blijven. Om te

VEILIG ACHTER DE DIJK
De fietstocht door het Veenweidegebied die goeddeels betrekking had op
de ‘eigen regio’ startte in het centrum van Nederhorst den Berg en verliep via
een fraaie route langs de Vecht naar Vreeland en vervolgens naar Loenersloot
aan de Angstel. Vandaar uit ging de tocht naar Baambrugge en vervolgens
werd doorgestoken naar Vinkeveen (kruising Groenlandse kade/Vinkenkade/
Baambrugse Zuwe). Tussen de plassen door naar de Herenweg en Achterbos,
Botsholsedijk, Botsholsedwarsweg (met Waverhoek) en Hoofdweg naar het
gemaal bij de Waver. Via de Waverdijk naar Nessersluis (pont) en vervolgens
via de Amsteldijk Zuid en –Noord naar de Wilhelminakade tot aan het
eindpunt bij Het Rechthuis in Uithoorn. Een prachtige fietstocht waarbij
regelmatig werd gestopt en de 14 deelnemers aan deze tocht uitgebreid
uitleg kregen van een van de AGV-medewerkers en/of dijkgraaf Johan de
Bondt over het beheer van het veenweidegebied door Waternet en AGV.
Tevens dat de dijken langs de Ringvaart, de Vinkeveense plassen,
Winkel, Waver en Amstel zijn versterkt en verhoogd. De
rwegen, zoals de Angstel
houden van recreatieve vaa
veendijken voornamelijk met kleigrond, waardoor er een
Onderhoud en toegankelijk
zware laag vanaf de helling tot aan de teen van de dijk ligt
en die beter bestand is tegen de waterdruk aan de andere
kant. Zo beschermt de dijk langs de oostkant van het riviertje
Oude Waver de achterliggende Noordpolder (Botshol) tegen
het hoger gelegen boezemwater. In mei 2006 is er plaatselijk
een dijkverbeteringproject opgestart en uitgevoerd. Daaraan
wordt nu vervolg gegeven met een tweede fase omdat een
aantal deeltrajecten destijds niet kon worden uitgevoerd. Deze
tweede fase heeft tot doel de nog niet verbeterde deeltrajecten
uit te voeren. Waternet werkt intussen aan deze waterkering
langs de rivier. De bodem bestaat uit slappe grond, waardoor
de dijk langzaam zakt. Toch moet de waterkering in extreme
situaties voldoende water kunnen tegenhouden. Daarom
wordt de dijk periodiek opgehoogd.
Daarnaast werd ruim aandacht geschonken aan de
natuurontwikkeling in de polder Groot-Mijdrecht Noord en
het probleem van de waterkwaliteit vanwege verschillende
kwellen. Voorts de voorzichtigheid waarmee men met het
oppervlak moet omgaan om ‘opbarsten’ van de bodem te
voorkomen. Over deze problematiek en mogelijke oplossingen
is overigens in de achterliggende jaren door deze krant uitvoerig
voorkomen dat dijken onveilig worden, gelden
gepubliceerd (de 7 varianten). Inmiddels is het zo dat de laatste variant er regels volgens een landelijke norm. Regelmatig worden de dijken getoetst
waarbij niemand uit de polder hoeft te vertrekken, door alle partijen is en gecontroleerd of ze nog aan de regels voldoen. Mocht dat niet het geval
omarmd en het is nu afwachten wat de provincie in samenwerking met de zijn, dan is er nog geen acuut gevaar. Elke dijk heeft een veiligheidsmarge
gemeente De Ronde Venen de komende tijd gaat doen. In het kader van waardoor er voldoende tijd is om de dijk weer hoog en sterk genoeg te
de (stevige) bezuinigingen die ook de provincie Utrecht moet doorvoeren, maken. Alleen wist men in 2003 (nog) geen raad met de kenmerken en
zullen de voorgestelde oplossingen wel eens in fasen worden uitgevoerd, eigenschappen van uitgedroogde veendijken met de dijkverschuiving in
of voorlopig worden uitgesteld. Niettemin was dijkgraaf De Bondt tevreden Wilnis tot gevolg. Van die ervaring heeft men nu geleerd.
met wat AGV en Waternet tot nu toe hebben gedaan voor de veiligheid van
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ter kan bevatten maar dus ook meer
ruimte nodig heeft. De Remeha eVita is er dus in beide uitvoeringen, en
kan desgewenst ook nog worden
gecombineerd met een zonneboiler.

Speciaal Remeha HRe®-certificaat uitgereikt aan
KroonTechniek B.V.

Nieuwe cv-ketel wekt ook
uw eigen elektriciteit op
Regio - Een cv-ketel die alleen maar
zorgt voor verwarming en warm water is binnenkort ouderwets. De Nederlandse fabrikant Remeha heeft
een cv-ketel op de markt gebracht
die daarnaast ook elektriciteit opwekt. De Remeha eVita is geen HR
maar een HRe®-ketel, een soort
privé-energiecentrale.
Door middel van micro-warmtekracht-koppeling (WKK) wekt de
eVita 1000 Watt elektriciteit op terwijl hij het huis verwarmt. Dit betekent een fors lagere energierekening én, niet minder belangrijk, een
60% lagere CO2-uitstoot dan nodig
is voor de stroom die nu uit uw stopcontact komt.
De plaatsing van zo’n geavanceerde
cv-ketel vereist wél een speciaal opgeleide installateur. KroonTechniek
B.V. in Nieuw Vennep is als een van

de eerste installatiebedrijven in Nederland door Remeha officieel eVita
HRe®-gecertificeerd.
Remeha is met de introductie van
de eVita HRe®-ketel niet over één
nacht ijs gegaan. De ketel is jarenlang op grote schaal getest en heeft
zich eerst in meer dan 1.000 Nederlandse woningen moeten bewijzen.
Om goed te kunnen omgaan met
de innovatieve techniek waarmee
de eVita vol zit is ook een speciaal
opleidingstraject ontwikkeld voor de
installatiebranche.
Alleen door Remeha HRe®gecertificeerde bedrijven mogen
deze speciale ketel verkopen en installeren. KroonTechniek B.V. behoort tot de eerste lichting gecertificeerde bedrijven en heeft daarmee
unieke expertise in huis gehaald.
Remeha verwacht de komende ja-

ren vele duizenden eVita HRe®ketels te verkopen, mede dankzij de
fikse aankoopsubsidie van de overheid in het kader van de subsidieregeling Duurzame Warmte.
Solo- en combiketel
De belangrijkste cv-ketelfabrikanten beschouwen micro-WKK als dé
oplossing voor de nabije toekomst.
Zij werken hieraan dan ook nauw
samen in de Smart Power Foundation. Remeha is de eerste fabrikant
die een HRe®-ketel op de markt
brengt, en de enige die zowel soloals combiketels van dit type produceert. Combiketels, met ingebouwd
direct gestookt warmwatervat, worden in Nederland het meest verkocht omdat ze weinig ruimte innemen en in vrijwel iedere woning
geïnstalleerd kunnen worden. Een
soloketel werkt met een losse, veel
grotere boiler die meer warm wa-

Natuurlijke Lifting gelaat
De Pascaudlite Soft laser is een
100& veilige en pijnloze Laser die
beschikt over de nieuwste techniek
voor liften en verstevigen in Europa.
De Pascaudlite zorgt dat zuiverlicht
met één specifieke golflengte gebruikt wordt om cellen optimaal te
stimuleren. Door de laser op huidcellen te laten inwerken wordt de
stofwisseling van de cel opnieuw

geactiveerd. Een kuurverband zorgt
voor een lang aanhoudend resultaat. Ook na één behandeling ziet u
al een duidelijke verbetering, ideaal
voor een feestje of om kennis te maken met de Pascaudlite! De Soft ofwel Low Light Laser laat de huid op
en voert afvalstoffen af, waardoor de
huid weer zijn energie terug krijgt
met onder andere lifting als gevolg.
Meso therapie
Pascaud Meso brengt werkstoffen
daar in de huid waar ze nodig zijn:
in de levende cellagen. Een biologische verjongingscocktail wordt razendsnel in de huid gebracht d.m.v.
pijnloze microprikjes. Het resultaat:
een stralende huid met maximale
hydratatie en meer stevigheid.
Het Pascaud concept is veilig, vertrouwd en pijnloos. Er verandert
niets aan uw natuurlijke gelaatsvormen en uitdrukkingen. U blijft uzelf,
maar dan jonger!
Ervaar het zelf op 30 juni
Wilt u uw huidconditie verbeteren en weten wat Beautysalon Périne en “Pascaud” uw huid kan bie-

Als de eVita op enig moment meer
stroom levert dan er in huis wordt
verbruikt, wordt het surplus automatisch teruggeleverd aan het net.
De elektriciteitsmeter loopt dan
(vaak letterlijk) achteruit.
Een zgn. ‘terugleververgoeding’ van
het energiebedrijf kan dan direct
geld opleveren. De Remeha eVita is door zijn hoogwaardige techniek een flinke investering, maar
dankzij de aankoopsubsidie en door
vergoedingen voor teruggeleverde
elektriciteit verdient de investering
zich binnen de levensduur van de
ketel ruimschoots terug.
KroonTechniek B.V. is niet alleen gecertificeerd eVita-installateur, maar
geeft ook voorlichting over de (soms
ook regionale) subsidies en vergoedingen. Bel 0252-673076 of e-mail
info@kroontechniek.nl voor meer
informatie. U kunt ook terecht op
www.smartpowerfoundation.nl, de
website van de wkk-branche.

van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Biscuitfabriek “de Lindeboom”,
Dorpsstraat te Mijdrecht

toen
NU
De Historische Vereniging “De Proosdijlanden” stelt uw mening op prijs! Heeft u
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen?
Stuur ons een e-mail.
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de
Proosdijkoerier met veel artikelen over
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres: info@proosdijkoerier.nl

Kinderkoor Xing viert de lente
en de zomer in liedjesshow

Maak een afspraak met Périne
voor donderdag 30 juni
Mijdrecht - Of het nu gaat om verstrakking van uw huid, het vermindering van rimpels, verfijning van
de poriën of het verbeteren van uw
huidconditie, Beautysalon Périne
biedt al enige jaren een speciaal anti-ageing concept, dat de ruimte vult
tussen gewone schoonheidsverzorging en de stap naar arts of kliniek.
Een expert op het gebied van antiageing is het merk “Pascaud Beauty Innovations”. Beautysalon Périne
behoort binnen “Pascaud” tot een
VIP instituut. Dit wil zeggen dat alle specialisten van “Périne” een anti-ageing specialist is en ook diverse (verplichte) (bij)scholingen moeten volgen.

25% lagere energienota
Het milieuvoordeel van de HRe®ketel is zo groot, dat massale invoering de CO2-doelstellingen van de
overheid in één klap binnen bereik
zou brengen. KroonTechniek B.V.
denkt dat veel kopers daar wel gevoelig voor zijn, maar dat de besparing op de energierekening doorslaggevend zal zijn bij de aankoopbeslissing.
Hoe groot die besparing is verschilt per huishouden en woningtype, maar hoe meer draaiuren de
Remeha eVita maakt, des te groter
is het voordeel. Voor een gemiddeld
Nederlands gezin is een besparing
haalbaar van 25% op de totale energienota. Bij een jaarverbruik van ca.
1.900 m3 gas wekt met de Remeha
eVita ± 2.500 kWh elektriciteit op.
Dat is 65-75% van wat een gemiddeld gezin op jaarbasis aan elektriciteit verbruikt. In klinkende munt
komt dat, bij de huidige energieprijzen, neer op 350,- tot 550,- per jaar.
Naarmate energie duurder wordt,
wordt de besparing alleen maar
groter.

Het Historische hoekje

den? Maak dan een afspraak voor
donderdag 30 juni. Op deze dag is
er speciaal een anti-ageing specialist van “Pascaud Beauty Innovations” aanwezig, om u kennis te laten
maken met alle mogelijkheden van
dit concept. U kunt zich inschrijven
voor een proefbehandeling met de
Soft Laser of met de Mesotherapie.
Uiteraard krijgt u eerst een korte intake, een huidanalyse en worden
uw wensen besproken. Na afloop
krijgt u een persoonlijk anti-ageing
plan, zodat u precies weet wat de
mogelijkheden voor uw huid zijn.
U kunt reserveren via
info@perine.nl of bellen met
(0297)273121. Beautysalon Périne is
gevestigd op Hofland 4 te Mijdrecht.
Zie ook www.perine.nl

Regio - Op zaterdag 2 juli a.s. gaat
kinderkoor Xing onder leiding van
Ireen van Bijnen optreden bij danscentrum Colijn. Xing brengt een
leuk programma met 14 liedjes over
de lente en de zomer. Drie liedjes
daarvan zijn speciaal voor Xing geschreven! Joost Tel (vader van twee
Xing-leden) heeft twee mooie liedjes geschreven. Eén over lentekleuren (wat is nu eigenlijk dé len-

tekleur?) en één over zin in de zomer. Verder heeft Henk van ’t Hoff
een grappig liedje geschreven over
kwallen op het strand.
Kinderkoor Xing bestaat momenteel
uit wel 25 kinderen. Als koor klinkt
dat al geweldig, maar daarnaast
mogen de kinderen die dat willen
ook nog een stukje solo zingen. Best
spannend, natuurlijk!

Special guest zijn de artiesten van
Jeugdcircus Acrobatico uit Badhoevedorp; zij voeren een spectaculaire acrobatiekact op in Afrikaanse
sfeer. Heel bijzonder!
Iedereen is van harte welkom om
te komen luisteren naar kinderkoor
Xing in Danscentrum Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn. Het optreden begint om 14.00 uur. De toegang is vrij.

Stieva helpt groep 8 van de
Twistvliedschool op weg!
Mijdrecht - Stieva Metaalbewerking B.V. uit Aalsmeer heeft groep
8 van de Twistvliedschool vorige
week een grote dienst bewezen. Op
dinsdag14 juni was het zover, groep
8 ging op kamp naar IJmuiden! 24
kinderen en 6 begeleiders stapten die ochtend op de fiets om naar
het Amstel Station in Amsterdam te
fietsen. Alvorens ze echter aan deze tocht konden beginnen moesten ze met z’n allen wel de container, die Stieva op het parkeerterrein
naast school neergezet had, vol laden want hun tassen, eten, drinken
en alle overige attributen konden
natuurlijk niet op de fiets meegenomen worden. Bij het Amstel Station
aangekomen stond chauffeur Rob
Pena van Stieva met zijn vrachtwagen, met daarop de container, alweer te wachten om de fietsen in
de container te laden. De kinderen
en begeleiders stapten in de metro
naar het Centraal Station waarna ze
de boot richting IJmuiden namen.
Daar aangekomen stond Rob op

hun te wachten om hun de fietsen
weer mee te geven voor het laatste
stukje van hun tocht waarna Rob de
container op de eindbestemming
heeft bezorgd. Op vrijdagmiddag
werd de container door chauffeur
Jan Feddema weer opgehaald. Deze keer nam hij ook gelijk de fietsen
maar mee, de kinderen en hun begeleiders hadden deze keer geluk,
zij werden door auto’s opgehaald
en naar school teruggebracht. Nadat alle ouders hun kinderen weer

hadden verwelkomd stond Jan op
het parkeerterrein alweer klaar met
de container. Nadat met behulp van
iedereen de container leeg gehaald
was kon ook Jan uiteindelijk om een
uur of half negen naar huis.

Jonge blazers geslaagd
voor muziekexamens HaFa

De Twistvliedschool bedankt Stieva
Metaalbewerking B.V. enorm voor
het top verzorgen van het transport
en hoopt ook volgend jaar weer een
beroep op hun te kunnen doen:
Stieva bedankt!

Uithoorn - Drieëntwintig jeugdige blazers van verschillende muziekverenigingen, onder wie zestien
leerlingen van de Hint hebben zaterdag 18 juni met goed gevolg de
diverse praktijkexamens afgelegd in
de locatie van Kunstencentrum de
Hint te Uithoorn. De examens werden afgenomen door Stephan Koppelaar en Michiel de Boer (klein koper),
Leon van Mil (saxofoon), Judith
Glasbeek (dwarsfluit), Miranda Keukelaar, Lieke Voorn en Saskia Bruines (directeur). De geslaagde kandidaten hebben zowel het theorieals het praktijkexamen behaald voor
de erkende opleiding voor de harmonie- en fanfareorkesten. Daarbij
worden zowel de technische kennis

en vaardigheden, als muzikaal inzicht, gehoor en uitvoering getoetst.
De examens staan ook open voor
musici die geen lid zijn van een vereniging. Ondanks de spanning die
het examen met zich meebrengt is
er door de kandidaten geconcentreerd gewerkt en prachtig gemusiceerd.
Geslaagden
A examen:
Emma Rietveld, dwarsfluit, lid van
Viribus Unitis; Patrick Spaargaren,
Boukje de Boer, saxofoon, lid van
Vios Rutger Hofman, saxofoon, lid
van KnA Demi van Andel, saxofoon,
lid van Flora Andrea Veldman, Mara
van Diemen, dwarsfluit, lid van KnA
Lianne Janmaat, Deborah Hartman,

Melissa van Buuren, dwarsfluit, lid
van Vios Bram Rietveld, euphonium, lid van Viribus Unitis Mark den
Teuling, bariton, lid van Viribus Unitis Maaike Stam, Felicia van Schie,
trompet, lid van Viribus Unitis Sjoerd Kompier, alt-hoorn, lid van Concordia Gert-Jan van Selm, trombone, lid van Concordia Miranda Enthoven, trombone, lid van KnA
B examen:
Laura Haakman, saxofoon, lid van
Flora Vera Brugman, saxofoon, geen
verenigingslid Thomas v.d. Wals,
saxofoon, lid KnA Mara van Diemen, dwarsfluit, lid van KnA Stefan
van der Wilt, Gerjanne Meijers, bugel, lid van Viribus Unitis
C examen:
Emma Schrama, dwarsfluit, lid van
Vios
Na afloop van elk examen werd het
diploma uitgereikt en ontvingen de
geslaagden een kleine attentie.
In het najaar vinden de examens
voor slagwerk plaats.
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Met de leerlingen op excursie naar Barcelona

Diploma-uitreiking met theatervoorstelling voor ouders en geslaagden

Paul van Roekel stopt met lesgeven
op de RKSG Thamen
Uithoorn - Na bijna 10 jaar onderwijs te hebben gegeven op de
Rooms-Katholieke Scholengemeenschap Thamen stopt Paul Roekel als
onderwijzer. Hij hangt zijn lokaalsleutels ‘aan de wilgen’ zoals hij dat
zelf formuleert en zegt toe te zijn
aan een nieuwe uitdaging. Over zijn
ervaringen in het onderwijs en het
hoe en waarom wil hij zelf uitleg geven en wij laten hem hierna dus aan
het woord.
“Na mijn middelbare school ben ik
in het weekend in een Uithoornse
kroeg gaan werken, te weten ‘t Stokpaardje (in het pand waar nu alweer
een hele tijd een Grieks restaurant
gevestigd is. Vóór die tijd ben ik 13
jaar beroepsmilitair geweest. Toen
ik 30 jaar was heb ik ontslag genomen uit het leger, want ik wilde verder in het Transport- en Logistieke
bedrijfsleven. Meerdere jaren heb ik
toen gewerkt bij o.a. Zurel Aalsmeer,
G. Snel in Woerden en de N.W.M. in
Uithoorn. Ten slotte ben ik in 1993
op mijn zolderkamer in Wilnis voor
mijzelf begonnen als Transport Consultant. Als zelfstandig ondernemer viel het echter niet altijd mee
om de opdrachtenstroom op peil
te houden en op een gegeven moment zei iemand tegen mij op een
verjaardag: ‘Je raadt nooit wat ik tegenwoordig doe. Ik sta tegenwoordig voor de klas! Hartstikke leuk! Je
zou eens met de lokale school moeten gaan praten.’ Enfin, om een lang
verhaal kort te maken, de toenmalige schooldirecteur zag wel mogelijkheden voor mij omdat hij graag
op termijn een bovenbouwafdeling
Transport & Logistiek wilde starten
op RKSG Thamen in Uithoorn. Een
hele logische keuze, gelet op de nabijheid van onder andere de Bloemenveiling en Luchthaven Schiphol.
Maar hij wilde me ook per direct een
baan aanbieden als docent Algeme-

ne Techniek. Iets waar ik na wat orientatie op andere scholen in 2001 ja
tegen heb gezegd.”
Sokken-in-sandalen cultuur
“In het begin moest ik wel wennen
aan de fleecetruien en sokken-insandalen cultuur in de school. Ik
kwam dan ook regelmatig ‘in kostuum’ naar school. Op vragen van
collega’s en leerlingen ‘of ik ging
solliciteren’ gaf ik aan die middag te
moeten afdansen bij de dansschool.
Toch kon ik mijn draai aanvankelijk goed vinden op Thamen. Het vak
Techniek in al zijn facetten kon ik
authentiek en met veel enthousiasme goed kwijt aan mijn leerlingen,
mede vanwege mijn uiteenlopende
ervaring in het bedrijfsleven. Leuk
was ook het contact met ouders,
die soms niet precies meer wisten, waar ze mij van kenden, maar
dat was dus de kroeg, ‘t Stokpaardje. In de loop van de jaren ondernam ik van alles met de leerlingen.
Buitenlandse reizen naar Oostenrijk, Barcelona, en Parijs. Niets was
mij te dol. Heel veel oud-leerlingen
die gevraagd werden op ‘wat vond
je nou het leukste van je middelbare
school tijd?’ kwamen met mijn reizen als antwoord.”
Politiebureau
“Door de jaren heen zag ik ook de
leerlingenpopulatie
veranderen.
Daarnaast werd ik bijgeschoold in
het omgaan met leerlingen die onder andere gedragsproblematiek
veroorzaken, waarbij het lijkt of dat
er steeds meer worden. Waarschijnlijk vanwege het wegvallen van het
Speciaal Voortgezet Onderwijs. Ook
de invloeden van leerlingen uit andere culturen en landen, binnen en
buiten de EU, waarbij in veel gevallen de ouders ‘de school’ een heel
andere rol toedichten dan wij in Nederland gewend zijn, stemde mij

weleens tot teleurstelling. Zit je bijvoorbeeld op hen te wachten tijdens
een ouderavond, dan komen ze gewoon niet, sterker nog: in enkele
gevallen zelfs nooit. Wel weten die
leerlingen meestal precies te benoemen waar hun rechten liggen.
In die 9 jaar heb ik inmiddels, nadat
ik bijvoorbeeld een meisje met mijn
hand op haar schouder verzocht
‘even op de gang te gaan afkoelen’
en zij vervolgens met een huisartsenverklaring van blauwe plekken
en een aangifte tegen mij op het politiebureau terugkwam, drie keer op
het politiebureau gezeten…”
Vakoverstijgend
De lesinhoud veranderde ook. Vanuit Den Haag moest het allemaal
‘vakoverstijgend’ en meerdere vakken vanuit dezelfde boeken en methode. Daarmee zag ik het vak Techniek, waarvoor ik, tegen wie het
maar wilde horen, bleef verkondigen dat het vak moest blijven wat
het was, langzaam veranderen en
onderdeel worden van het leerdomein Mens&Natuur. Zowel de leerlingen die ik voorheen binnen Techniek ook kon laten proeven aan mogelijke bovenbouwkeuzes, als mijn
praktijkcollega’s zagen het met lede ogen gebeuren. De school ging
vervolgens reorganiseren. Niet meer
horizontaal in jaarlagen, nee, we
moesten in zes teams gaan werken,
waarbij we met een kleinere groep
docenten korter op een leerweg
met leerlingen komen zitten (en dat
is ook zo).
Voor de docenten betekent dit dat
de variatie in leerlingen van verschillende niveaus voorbij is en je soms
acht uur achter elkaar les geeft aan
dezelfde type leerlingen, al dan niet
gemotiveerd en gesteund van thuis
uit, voorzien van het gemaakte huiswerk, pen en boeken om de lessen
te volgen.”

Commerciële prikkels
“Tijdens een van mijn buitenlandse excursies overkwam mij een
vervelend incident met een collega. Ik dacht dat het, na het aanbieden van excuses van hem, opgelost was. Echter, via een achterdeur
werd hij onlangs aangesteld als een
soort hoofdconciërge, verantwoordelijk voor het gebouw, de lokalen,
en ook alle materiaalinkoop. En laat
er nou geen dag voorbijgaan dat ik
daar bij mijn lesgeven in een praktijklokaal last van heb en mijn materialenstroom ook bijna compleet zag
opdrogen. Zo gaat dat dan.
Enfin, na 9 jaar de meeste tijd met
veel plezier voor de klas te hebben
gestaan, werd ik mij bewust van het
feit dat ik dan inmiddels wel 56 jaar
oud ben, maar toch nog zeker 10
jaar moet werken. Hoe dan ook, ik
stelde mij voor op zoek te gaan naar
een nieuwe uitdaging. In mijn functie als docent miste ik bijvoorbeeld
‘commerciële prikkels’. Die kon ik
wel kwijt in 2008 bij de organisatie
van ‘Ontdek Techniek’ op het evenemententerrein in Uithoorn, waar
ik van ongeveer 100 basisscholen
groep 7 en 8 leerlingen kennis liet
maken met allerlei technische beroepen. Maar ook mijn parate moderne talen kon ik op Thamen niet
echt kwijt. Vervolgens heb ik het besluit genomen te stoppen.”
Nieuwe stap
“Nadat ik besloten had in overleg
met het thuisfront om ontslag te nemen bij de RKSG Thamen, kwam ik
in contact met een soort headhunter. Na een pittige toetsing en beoordeling op geschiktheid en diverse gesprekken ben ik gevraagd
voor de functie van Technisch Trainer bij een bedrijf dat ingewikkelde
machines maakt voor het steriel vullen van flessen met zuivelproducten en vruchtensappen. De klanten
zitten over de hele wereld en nadat die zo een machine hebben gekocht, krijgen de operators (bedienaars) van een dergelijke machine een vijfdaagse training op locatie, om het apparaat te kunnen bedienen. En dat ga ik doen. Noorden Zuid Amerika, Indonesië, Australië, je bedenkt het maar, daar staan
mijn toekomstige leslokalen. Ik kan
rustig in De Kwakel blijven wonen,
want na vijf dagen training ga ik
weer naar huis. Fantastisch! Aan de
andere kant zal ik de meeste van
mijn (oud-)leerlingen met hun ouders en een aantal van mijn collega’s toch wel missen.
Half juli ben ik voornemens op gepaste wijze afscheid te nemen
waarna ik mij zal gaan richten op de
nieuwe doelstelling in mijn leven.”

‘Kijk, zo doe je dat’. Techniekles houtbewerking.

Op kamp met brugklas logistiek

Nog een passie van Paul: zijn Porsche

Het gaat jullie allen goed!
(meester) Paul van Roekel
Transport & Logistiek op Thamen

Paul van Roekel tijdens een groepsles in techniek

Aankomst gasten op galafeest 2010

Paul heeft onder meer een passie voor parasailen
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Mijdrechtse Avondvierdaagse ondanks
wisselvallig weer een overweldigend succes

Mijdrecht - Ondanks het
toch niet al te vriendelijke weer van de afgelopen week, is de Mijdrechtse Avondvierdaagse wederom een overweldigend
succes geworden. Duizenden kinderen en volwassenen namen deel en hebben in totaal misschien
twee of drie regenbuitjes
gehad. Afgelopen vrijdagavond was de slotavond
met natuurlijk het defilé.
Ondanks de zeer regenachtige
weersverwachting en zelfs kans op onweer, waren de weergoden
de vele duizenden wandelaars en vele honderden toeschouwers goedgezind. Een uurtje voor de
start van de laatste wandeling viel het water met bakken uit de lucht. Het zag er
slecht uit... maar... de weergoden sloten de kranen en
het bleef droog tot het einde van het defilé. Het was
een geweldig feest. Langs
de wegen rijendik en in
het dorp aangekomen, nog
meer mensen, honderden,
honderden. Het was geweldig....
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Nederland weer in de prijzen!

Veenlopers maken geweldige
match met Groen West

Mijdrecht - Pinksterweekend vertrok team Holland naar Hongarije
om mee te doen aan de Europese
Kampioenschappen WBPF voor Fitness en Bodybuilding. Team Holland
werd vertegenwoordigd door 5 atleten: Wesley van Staveren (Mens
athletic Physique), Randolph Bitorina (Mens athletic physique) Imro
Beuk (Mens fitness) Yada van der
Hoek (Fitness Aerobics) en Sandra
van de Kamp (model physique).
Begeleid door Walter v.d Branden
(Europees bestuurslid, Judge comité) Marcel Honingh (Judge) Jolanda
Beuving (Europees bestuurslid, Womans comité) en Coen van Staveren (Coach). Er deden meer dan 15
landen en over de 100 atleten mee
op een prachtige locatie. Zaterdag
was de prejudging (voorjurering)
Grote line ups, dus een ware strijd!
Hier wordt een top 5 uitgekozen die
zondag de finale mocht draaien. Alle Nederlandse deelnemers zaten
hierbij! Zondag finaledag was reuze spannend maar uiteindelijk werden Wesley van Staveren en Yada
van der Hoek Europees Kampioen!
Imro Beuk en Sandra van de Kamp
een tweede plaats en Randolph Bitorina een derde. Nederland kreeg
als land een derde prijs met de behaalde scores, dit was in jaren niet
meer gebeurd!
mogen maken van toiletvoorzieningen en de kantineruimte, wat zeker
in de voorgaande jaren een groot
gemis is geweest.

samenwerkingsverband met woningcoöperatie Groen West is er op
de beursvloer, die eens in de twee
jaar gehouden wordt in de Meijert

in de gemeente de Ronde Venen,
een perfecte match gesloten .Deze
match houdt in dat de Veenlopers
in het pand van Groen West gebruik

Wat is Beursvloer De
Ronde Venen?
De Beursvloer is een initiatief van
het bedrijfsleven en de Gemeente De Ronde Venen, met als doel
de samenwerking tussen bedrijven
en maatschappelijke organisaties te
stimuleren en te ontwikkelen en de
sociale binding in De Ronde Venen
te vergroten. Het is dé plek waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en kunnen
handelen in menskracht, middelen,
kennis en klussen. Wat de één over
heeft of graag wil bieden, is voor de
ander wellicht zeer gewenst. Geld is
hierbij taboe. Uiteraard staat er een
mooie tegenprestatie tegenover.
Deze tegenprestatie bestaat, hoe
kan het anders, uit het aanbieden
van een hardloopclinic voor alle medewerkers van Groen West. Tevens
hebben de Veenlopers aan Groen
West aangeboden om met een team
deel te mogen nemen aan de businessloop. Dit is een onderdeel van
de jaarlijks gehouden Turfloop. De
Turfloop is altijd op de eerste zondag van november. Voor informatie
over de Veenlopers kunt u terecht
op de website:
www.veenlopers.nl

TTc de Merel en de Lotusbloemtoer

nieuwd en verrassend en gaan bijna uitsluitend over kleine slingerende weggetjes. Gestart kan worden in Aalsmeer en Vinkeveen waar
ook de controleposten zijn. De route
van de 35 km en 65 km zijn geheel
uitgepijld en kunnen individueel of
met een kleine groep gezellig gefietst worden. Een routebeschrijving
wordt meegegeven. De 90 km voor
de racefietsen zijn 2 groepstochten
voor een wat snellere en een wat
langzamere groep. Deze groep start
alleen in Vinkeveen. Mede door het

rechtstreekse goede doel brengt
TTC de Merel deze tocht extra onder de aandacht!
Start bij Café de Schans aan de
Uitweg 1 in Vinkeveen of bij KDC
de Lotusbloem, Apollostraat 68 in
Aalsmeer
Inschrijfgeld 3.00 euro (mag voor dit
bijzondere doel iets meer zijn).
Starttijden: Uitgepijlde tocht 35 km
van 9.00–12.00 uur; Uitgepijlde tocht
65 km van 9.00–11.00 uur; Groepstocht 90 km om 9.00 uur (racefiets,
alleen Vinkeveen.

De Ronde Venen - De Veenlopers hebben na veel jaren van buiten verzamelen nu ook een eigen
onderkomen. Dankzij een geweldig

Een verrassende fietstocht
voor het goede doel

Regio - Aanstaande zondag organiseert TTC de Merel de Lotusbloemtoer. De Lotusbloem in Aalsmeer is
het kinderdagcentrum voor geestelijk en lichamelijk mindervalide kinderen. Al jarenlang organiseert de
Merel deze tocht waarbij alle opbrengsten, dat wil zeggen alle in-

schrijfkosten en de bijdragen voor
de ‘gratis’ koffie met appelpunt, geheel naar de Lotusbloem gaan. Vorig jaar werd voor een bedrag van
meer dan 900,00 euro bij elkaar gefietst! Een voor de Lotusbloem zeer
belangrijke gift. De routes zijn ten
opzichte van vorig jaar geheel ver-

Tijden veranderen, dus Spel
en Sport verandert mee
De Ronde Venen - Zoals de samenleving in beweging is, gaat ook
Spel en Sport met zijn tijd mee.
Sporten en bewegen zijn twee elementen die niet meer zijn weg te
denken uit het alledaagse leven. Iedereen weet en ondervindt dat het
op een plezierige wijze actief bezig zijn geweldig is voor lichaam
en geest. Het aanbod aan spel- en
sportactiviteiten speelt daarop in.
Zo zijn de activiteiten die Spel en
Sport aanbiedt in de loop van de

tijd aangepast en zullen deze in het
nieuwe seizoen ook verder worden
uitgebreid, waarbij ook, meer dan
ooit, rekening zal worden gehouden
met de jongere sporter.
Bewegen is van alle tijden en alle leeftijden. Op de leeftijdsladder is
ook de leeftijd van 55 niet meer oud
te noemen en dus kent ook Spel en
Sport in haar nieuwe programma
wat leeftijd betreft geen onder- of
bovengrens meer. Haar stelregel is:
u bent nooit te oud om te beginnen

met bewegen, maar u kunt er ook
niet vroeg genoeg mee beginnen.
Weliswaar is er bij Spel en Sport
voor elke leeftijdsgroep een passend aanbod aan activiteiten, maar
beslissend voor de keuze aan welke sportactiviteit u gaat deelnemen
is thans: hoe is het gesteld met uw
fitheid?
Spel en Sport heeft dit onderkend
en besteedt de zomermaanden om
de veranderde behoeften in een
concreet aanbod aan sportactivitei-

ten om te zetten. Zo wordt er onder
andere gewerkt aan nieuwe sportonderdelen zoals ‘Swing en Sport’
en ‘Sportief wandelen overdag’
waarbij de fitheid en niet de leeftijd
bepalend is. Voor elke mate van fitheid kunt u bij Spel en Sport terecht
en doorstromen.
Velen zijn overdag nog in het arbeidsproces actief en daardoor
wordt de vraag naar activiteiten in
de avonduren groter. Ook aan die
vraag gaat Spel en Sport aandacht
besteden.
Houd dus alle berichtgevingen hierover in de kranten en op de website www.spelensport55plus.nl in de
gaten. Voor vragen of inlichtingen
kunt u ook altijd contact opnemen
met Spel en Sport onder telefoonnummer: 06-21918353.

s.v. Hertha
te Vinkeveen
zoekt per 1 augustus a.s.
een verzorger(ster) cq. masseur(euse)
voor de zaterdagselectie

Voor informatie betreffende werktijden e.d.:
rodgervanderhulst@hotmail.com

Jenaplanschool Vlinderbos
winnaar spandoekwedstrijd
De Ronde Venen - Tijdens de
spandoekwedstrijd, die in het kader van de 40e editie van de Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis vorige
week is gehouden, is de Jenaplanschool Vlinderbos als winnaar uit de
bus gekomen. De jury bestaande uit
de burgemeester, collegeleden, vertegenwoordigers van de KNBLONL wandelsportorganisatie en de
Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis
waren het er unaniem over eens,
dat het spandoek van Vlinderbos
de mooiste was. De voorsprong was
echter klein, want ook de spandoeken van OBS Molenland (2e plaats)
en de Hoflandschool (3e plaats) lagen maar enkele punten achter.
Tijdens de 40e avondvierdaagse met
1775 deelnemers was het al dagen
onrustig in de diverse groepen en
werd er achter de schermen en op
scholen hard gewerkt. Op de avonden zelf waren de sfeer en het wandelweer bijzonder goed, alleen op
donderdag aan het einde van de 10
km route en vrijdag bij de start van
de 10 km gooiden een paar forse regenbuien wat roet in het eten.

vast vervroegd waren ingevlogen
en alles in goede banen probeerden te leiden. Dankzij Koopcentrum
Mijdrecht zorgde spreekstalmeester
Hans voor een humoristisch maar
duidelijk verhaal over wie er langskwam en het aantal deelnemers van
de groep. Omdat heerlijke muziek
op het Raadhuisplein niet ontbrak
voordat de stoet het dorp inkwam,
creëerde dit een gezellige drukte in
het centrum van Mijdrecht. Een afvaardiging van het college van B&W
van De Ronde Venen, samen met
vertegenwoordigers van de landelijke KNBLO- NL Wandelsportorganisatie en natuurlijk de lokale vereniging waren present om de wandelaars op het Raadhuisplein binnen
te halen. De wandelaars werden onderweg muzikaal gesteund door Triviant, VIOS en de Abcouder Harmonie. Zowel de Vlinderbos als de Fontein had, met beide 179 deelnemers,
de grootste groepen. Zij werden op
de voet gevolgd door 3=Cool en
Hoflandschool met 154 en 147 wandelaars.

Afgezien van de enkele pleister op
een blaar en een enkele schaafwond op de knie, die door de vakkundige EHBO-ers snel werden verzorgd, is de avondvierdaagse perfect verlopen. Dit is mede dankzij de
inzet van ervaren en goed opgeleide
verkeersregelaars, die het verkeer
rondom de groepen wandelaars in
goede banen hebben geleid.
Het defilé op vrijdagavond was feestelijker dan normaal vanwege de
aanwezigheid van twee extra ‘politieagenten’, die door de organisatie en het straattheaterfestival al-

Mart en Stephan Nederlandse
kampioenen acrogym
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
waren de Nederlandse kampioenschappen acrogym op D, E en pupilniveau. Mart en Stephan hadden zich als enigen weten te plaatsen voor deze wedstrijd en mochten dan ook ’s morgens vroeg in
Oss klaarstaan voor hun oefening.
De heren hadden de afgelopen weken hard getraind op de uitvoering
van hun oefening en op het perfectioneren van de elementen. Tijdens de wedstrijd lieten zij dan ook
een erg mooie oefening zien waarbij de choreografie goed op de muziek werd uitgevoerd. De jury beoordeelde dit dan ook met 7,55 pnt. Ook
de elementen waren een stuk beter
uitgevoerd dan op de laatste wedstrijd. Bij de tempo elementen hield
Stephan perfect zijn spanning vast
en werd door Mart lekker hoog gegooid. Ook de kopstanden stonden
als een huis. Helaas wat teveel wiebels bij de schouderhandstand en
hurksteun stortte een beetje in wat
0,6 aftrek aan tijdsfouten opleverde. Al met al hebben de heren het
hartstikke goed gedaan en mochten
dan ook de gouden medaille mee
naar huis nemen. Volgend seizoen
zullen de heren samen verder trainen en men zal vast nog veel meer
van hen horen. Op het moment dat
Mart en Stephan in Oss optraden,
gaf de rest van de Acrogymgroep
van GVM’79 een show op het Raadhuisplein in Mijdrecht. De meiden en
jongens lieten hun wedstrijdoefeningen zien, gevolgd door de groepsdemo. Het was even spannend of de
wind de matten niet zou meenemen,

maar met voldoende verzwaring op
de hoeken ging dit erg goed. Het publiek was erg enthousiast en er werd
dan ook volop geapplaudisseerd bij
de mooie elementen. Mocht je ook
mee willen doen met de acrogymgroep, kom dan morgen, donderdag 23 juni, naar gymzaal de Brug,
van 17.00 tot 19.00 uur wordt er een
proeftraining georganiseerd!
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Jeugdkampioenschappen TV Wilnis
Wilnis - Van 6 juni t/m 19 juni werden de Jeugd clubkampioenschappen bij Tennisvereniging Wilnis gehouden.
Met 47 kinderen die deelnamen was
het een druk toernooi en doordat de
kinderen aan elkaar gewaagd waren werden er veel driesetters gespeeld.
Supertrots is TV Wilnis op haar aanstormende talenten die dit jaar voor
het eerst op tennis zitten en meteen
deelnamen aan het toernooi.
Er werd gespeeld in de volgende
categorieën:
Mini single: 1e. Mel Mulder en 2e.
Elisa Streefkerk

Jongens mini single: 1e. Max Bras
en 2e. Koen Gierkink
Mini dubbel: 1e. Charlotte Steen
en Kim Verheul 2e. Kyra Koeman en
Mel Mulder
Single ¾ veld: 1e. Isa van Loon en
2e. Eva Meijer
Dubbel ¾ veld: 1e. Eva Meijer en
Isa van Loon 2e. Koen Gierkink en
Renze Goossens
Single meisjes t/m 12: 1e. Puck
Straver en 2e. Kesley Boon
Dubbel meisjes t/m 12: 1e. Robin
de Muinck en Puck Straver 2e. Kesley Boon en Rozemarijn Gierkink
Single jongens t/m 12: 1e. Luca
van der Werf en 2e. Bart Middelkoop

Dubbel jongens t/m 12: 1e. Noah
Steen en Luca van der Werf 2e. Hidde Goossens en Hugo Pannekoek
Single jongens t/m 14: 1e. Dylan
Schenderling en 2e. Stan van Loon
Dubbel jongens t/m 14: 1e. Dylan
Schenderling en Arthur van Kootwijk. 2e. Bram Korver en Jelle Sangers
Dubbel jongens t/m 17: 1e. Gerben van der Schaaf en Arthur van
Kootwijk 2e. Felice Mascini en Marciano Mascini.
Het was een geslaagd toernooi en
TV Wilnis hoopt volgend jaar weer
op hun deelname te kunnen rekenen.

Vrouwen trots op zwemdiploma via Multi Mondo
Mijdrecht – Stichting Multi Mondo beleefde woensdag 16 juni een
primeur: de eerste afzwemavond in
het Veenweidebad. In totaal hebben twaalf vrouwen met succes het
zwemexamen afgelegd voor hun diploma A of B. Trots en tevreden hebben deze examenkandidaten en de
zweminstructrices het seizoen afgesloten.
Voor het A-diploma hebben 7 vrouwen afgezwommen en voor het Bdiploma 5 vrouwen. Vele vrienden
en familieleden waren meegekomen
om hen aan te moedigen en toe te
juichen. “Het was heel gezellig dat
er zoveel publiek bij was op de
bank. Van tevoren waren sommige
vrouwen nog wel zenuwachtig of ze
het zouden halen of niet, terwijl ze
al bij de selectie zaten na het proefexamen”, vertelt Quassima Asafiati. Als initiatiefnemer voor de zwemgroepen speciaal voor vrouwen en
een van de instructrices is ze heel
blij met de behaalde diploma’s. “Alles is heel goed verlopen tijdens het
afzwemmen. Deze vrouwen hebben
het allemaal heel goed gedaan en ik

ben heel erg trots op hen. Iedereen
van harte gefeliciteerd!”
Diploma uitreiking
Voor hun deelname aan de Multi Mondo zwemgroep waren enkele
vrouwen zelfs bang voor water. “Nu
kunnen ook deze vrouwen veilig in
de buurt van het water komen, want
ze kunnen zichzelf redden. Als het
binnenkort zomervakantie wordt,
kunnen ze gewoon lekker gaan
zwemmen. Daar hebben we het allemaal voor gedaan.”
Na het zwemmen, volgde in de kantine een feestelijke diploma uitreiking. “Dat vond ik het mooiste van
alles van deze avond. Alle vrouwen
zijn super blij met hun diploma, ze
straalden helemaal! Dat gaf mij een
enorm goed gevoel. Iedereen wil
ook meteen doorgaan voor het diploma dat erop volgt en ik vind het
heel mooi om dat te horen.” Met een
hapje en drankje bleven veel mensen nog een tijd lang gezellig napraten na de uitreiking.
Deze keer was er naast de Multi
Mondo zweminstructrices nog een

afgevaardigde van de KNZB (Koninklijke Nationale Zwem Bond).
Dat toezicht op het examen was
nodig om de behaalde diploma’s
geldig te maken met een officiële
handtekening. Hoogstwaarschijnlijk is dat niet meer nodig in een
volgend seizoen. Quassima Asafiati hoopt zelf gediplomeerd zweminstructeur te zijn. Kort geleden
heeft zij het praktijkexamen zwemmend redden voor instructeurs
Zwem ABC behaald. Na een stage
bij zwemles voor kinderen, heeft zij
nog één examen te gaan, voordat ze
zelf toezicht kan houden en diploma’s mag aftekenen.
Nieuw seizoen
Het nieuwe seizoen start in september. Er is plaats voor een nieuwe
groep vrouwen die willen zwemmen.
Zij kunnen kiezen uit de groepen
voor diploma A, B, C of in de groep
trimzwemmen op een pittige en leuke manier aan hun conditie werken.
Alle vrouwen vanaf 14 jaar zijn van
harte welkom! Kijk voor meer informatie op www.multimondo.nl

Postduivenvereniging ‘Ronde de Amstel’

UWTC rijdt BMX West Competitie
in nat en winderig Zoetermeer
Regio - Zondag 19 juni is de vijfde
wedstrijd in de BMX West Competitie verreden.
Via een omleiding (de A12 afgesloten) kwamen de rijders plus hun begeleiders bij de fietscrossbaan van
fcv Zoetermeer ’77. De weersvoorspelling beloofde in de loop van de
dag opklaringen, alleen waren die in
Zoetermeer niet te vinden. De hele
dag door een straffe wind en flinke
plensbuien.
Door de wind werd er niet gesprongen en door de regen hadden vooral de jongste rijders moeite om op
de startheuvel op hun plaats te komen. Totaal inschrijvingen van deze
dag was 289 rijders in hun eigen en
de open klasse, dit resulteerde in 48

Hennie Pothuizen wint
vlucht Morlincourt/Noyon

Regio – Vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni stonden twee belangrijke vluchten op het programma
voor de leden van Rond de Amstel, de Koninginnevlucht vanuit het
Spaanse St. Vincent met een gemiddelde afstand van 1056 km en
de Midfond (middenafstand)vlucht
vanuit het Franse Morlincourt/Noyon met een gemiddelde afstand van
322 km. Door slechte weeromstandigheden werd de vlucht vanuit St.
Vincent uitgesteld naar zaterdag en
de duiven werden vervolgens om
13.30 uur aldaar gelost. Omdat dit
een overnachtfondvlucht is, kwamen deze duiven dus pas zondag
weer thuis. De duiven in Morlincourt/Noyon werden zaterdag al om
06.45 uur gelost, en deze kwamen
als gejaagd door de wind naar huis,

en ondanks de regen die ze onderweg kregen werd er door de winnende duif van Hennie Pothuizen
uit Vinkeveen een snelheid gemaakt
van 2005,392 meter per minuut, ofwel 120,3 km per uur. Met dit resultaat werd Hennie 1e in de afdeling
Noord-Holland en Rayon F, met een
1e vermelding op het Landelijke Teletekst van de NPO. Deze is altijd op
SBS pagina 861 te vinden. Bosse
& Zn uit Uithoorn werd 2e op deze
vlucht, en staat als 10e op Teletekst.
In de afdeling met 7444 duiven in
concours werd Martien v.d. Hoort
12, Leo v.d. Sluis 96e. In Rayon F
werd Martien 8e, Leo 35e, Hans Half
uit Amstelhoek 48e, Henk Snoek uit
De Kwakel 52e en Ron den Boer uit
Uithoorn 93. Zondagmorgen moesten de leden die duiven mee had-

Motorcrosser Alexander de
Haan breekt zijn sleutelbeen
Regio - Aprilia-rijder Alexander de
Haan uit De Hoef heeft tijdens de
zesde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Supermoto in Hellendoorn zijn sleutelbeen
gebroken.
In de slotfase van de eerste manche
was Alexander aan het strijden voor

de elfde plaats totdat het op een
dubbelschans mis ging.
Zijn achterwiel gleed bij het oprijden van de bult weg en omdat hij
tegen de tweede bult aankwam,
werd hij hard van de motor geworpen. Alexander brak hierbij zijn

den naar St. Vincent vroeg uit de veren, want met zo’n harde zuidwestenwind heb je altijd duiven die ‘s
nachts doorvliegen, en dat gebeurde in den lande nu ook weer. Er waren duiven die om 03.00 uur op het
hok terug waren. daar moest dus rekening mee gehouden worden. Om
07.23.22 uur meldde zich de eerste
duif van de vereniging bij Verweij-Castricum in Mijdrecht, en deze
duif maakte een gemiddelde snelheid van 1517,260 meter per minuut,
dat is ruim 91 km per uur. Ginkel &
Berg uit De Kwakel werd 2e en Wim
Wijfje uit De Kwakel werd 3e. In de
afdeling Noord-Holland betekende, waar 1379 duiven in concours
stonden, dat Verweij-Castricum 16e
werd, Ginkel & Berg 48e, Wim 59e.
In Rayon F werd Verweij-Castricum
3e, Ginkel & Berg 13e, Wim 16e, Rob
v.d. Wal uit Mijdrecht 30e en Harrie
Hendriks uit Vinkeveen 32e. Prachtige resultaten voor P.V. Rond de Amstel. De uitslagen zijn:
Morlincourt/Noyon
257 duiven en 17 deelnemers
1. C. Pothuizen
2. Bosse & Zn
3. M. v.d. Hoort
4. L. v.d. Sluis
5. H. Half
6. H.P. Snoek
7. R. den Boer
St. Vincent
39 duiven en 7 deelnemers
1. Verweij-Castricum
2. Ginkel & Berg
3. W. Wijfje
4. R. v.d. Wal
5. H. Hendriks
6. Th. Kuijlenburg
sleutelbeen.
In het ziekenhuis werd al snel duidelijk dat er wellicht meer aan de
hand is dan enkel een sleutelbeenbreuk.
De doktoren twijfelen eraan of ook
de pezen niet zijn afgescheurd.
Alexander moest een nacht ter observatie blijven in het ziekenhuis
van Almelo.
Er zal verder gekeken worden en
dan zal er meer duidelijk zijn over
hoe ernstig de blessure is.

ritten. Van deze 289 rijders waren er
37 van UWTC.
Van deze rijders waren er 2 die
de finale niet haalden, en 5 die de
overwinning op hun naam konden
schrijven. De cruiserklasse 16- was
een UWTC aangelegenheid, 3 rijders deden mee en alle 3 dus een
finaleplaats.
De 1e plaats was voor Sven. Bij de
cruiser 17+ was Wouter de beste,
zowel in de manches als de finale
ging hij als 1e over de finish. Ferdi,
Alec en Milan rijden alledrie bij de
Boys 7, in de manches niet bij elkaar
in de rit, wel alledrie steeds bij de 1e
3. In de finale werd Ferdi 1, Milan 4
en Alec 6. Door een slecht begin van
Melvin reed hij de B-finale waar hij
1e werd. Bij de Boys 11 is het steeds
spannend, wie gaat het winnen Joey
of Bart. Ook zij zaten niet bij elkaar
in de manches en werden beiden
3x 1e. In de finale was Bart net iets
sneller. Dan de Boys 13, Arjan heeft
de smaak te pakken.
Overwinning
Ook hij pakte de totale overwinning.
De uitslagen van de BWC zijn:
Cruiser 16- Sven Wiebes 1-1-1 Finale 1; Wiljan Brouwer 2-2-2 Finale 2;
Danny de Jong 3-3-3 Finale 3.
Cruiser 17+ Wouter Plaisant van der
Wal 1-1-1 Finale 1; Kevin de Jong
5-4-5 Finale 5.
Cruiser 40+ Gerard de Veer 5-5-5 BFinale 3; Evert de Jong 2-3-3 A-Finale 8; Wim Pieterse 4-4-4
A-Finale 6. Boys 7 Ferdi Cevahir
2-2-1 A-Finale 1; Alec van der Mast
2-3-1 A-Finale 6; Milan Ritsema
3-3-3 A-Finale 4. Boys 8 Melvin van
der Meer 7-6-3 B-Finale 1; Max de
Beij 5-5-4 A-Finale 4;

Motorcrosser Tino Winter
komt weer in vorm

Regio - Vorig jaar had Tino zijn
kruisband en meniscus afgescheurd
tijdens een wedstrijd in Den Dungen. In oktober werd hij geopereerd
en kreeg een nieuwe kruisband en
moest 6 tot 9 maanden revalideren.
Eind april was het 6 maanden en
ging Tino het weer proberen. Met de
eerste wedstrijd in Lelystad had Tino
al een nette 4e plaats behaald.
Hemelvaartsdag reed Tino zijn 3e
wedstrijd in Lille (België). De eerste manche een matige start maar
hij reed netjes naar een 2e plaats
De 2e manche viel Tino na 2 rondes en moest weer van achteren
naar voren vechten maar behaalde
toch weer de 2e plaats. Totaal werd
hij 2de en kreeg een mooie beker
mee naar huis. Van België reden ze
door naar Axel (Zeeland) waar zaterdag een clubwedstrijd was. De
eerste manche ging Tino als 15e de
bocht in en op dit zware zandcircuit
was dit een hele strijd maar hij reed
toch naar de 4e plaats. De 2e manche lag Tino al gauw 6e en vocht zich
uiteindelijk naar weer een 4e plaats
Totaal 4de en ook weer een beker erbij. Van Axel reden ze naar Utrecht
waar een nationale wedstrijd voor de
MX3 werd verreden. De eerste manche had Tino een slechte start omdat hij een stootje van zijn buurman kreeg, en moest door de 2de
bocht als 30ste komen. Uiteindelijk
na 20 min. en 2 rondes werd Tino af-

gevlagd als 3e. De 2e manche ging
de start beter en Tino lag al snel 5e.
Maar na 3 rondes gleed Tino onderuit en moest vanaf de 9e plaats weer
terugkomen. De laatste ronde pakte Tino nog nummer 2 en eindigde
als 2e. Totaal bij de nationale wedstrijd werd Tino 2e en kreeg hij zijn
3de beker van dat weekend.
Maandag tweede pinksterdag had
Tino een nationale wedstrijd in
Waardenburg. Hij had een 6e tijd
neergezet en kon een goed startplekje opzoeken. Na de eerste bocht
lag hij al 5e en in de slotfase raakte
Tino even de motor kwijt. Hij schoot
door de berm, zag niets meer omdat
zijn helm tegen het stuur klapte, en
zijn mondstuk voor zijn gezichtsveld
kwam. Maar... hij had een engeltje op
zijn schouders. Gelukkig kon hij weer
de baan op en pakte de eerste man
ook nog 2 rondes voor de finish en
kwam als winnaar over de streep. De
2e manche had hij een slechte start
maar schoot in de eerste rondes naar
voren en lag al gauw weer 3e. Drie
rondes voor het eind pakte hij de
kopman en kwam als eerste over de
streep. Met een mooie eerste plaats
totaal is hij weer goed gestegen in
het klassement.
Afgelopen weekend was er een wedstrijd in Nieuw-Vennep. Op vrijdagavond was er een triatlon: je moest
in 40 min 1 rondje over de crossbaan
fietsen en 1 rondje om de baan lo-

Jochem van der Wijngaard 4-3-3 AFinale 7; Daan de Bruin 5-6-5 B-Finale 4; Sem Knook 7-7-7
B-Finale 7. Boys 9 Izar van Vliet 2-22 A-Finale 5. Boys 10 Yiri van der
Plas 6-5-5 B-Finale 1; Maarten van
der Mast 1-1-2 A-Finale 4. Boys 11
Mitchell Vink 2-3-3 A-Finale 5; Jurre
Overwater 4-4-5
A-Finale 7; Bart van Bemmelen 1-11 A-Finale 1; Joey Nap 1-1-1 A-Finale 2. Boys 12 Scott Zethof
1-1-1 A-Finale 3. Boys 13 Arjan van
Bodegraven 1-1-1 A-Finale 1; Jaivy
Lee Vink 3-3-4 A-Finale 5;
Thomas van der Wijngaard 4-4-4
A-Finale 6. Boys 14 Guven Cevahir
6-7-6; Tom Brouwer 2-2-2
A-Finale 4; Lars Wiebes 6-6-6 B-Finale 5; Mats de Bruin 3-3-3 A-Finale 7; Bart de Veer 4-4-4 A-Finale 8
Boys 15-16 Wiljan Brouwer 3-3-4
A-Finale 4. Boys 17+ Arno van Vliet
3-3-3 halve finale 5 B-Finale 1;
Rick Doornbos 6-6-6 herkansing 5;
Michiel Jansen 4-4-4 halve finale 8
B-Finale 5; Michael Schekkerman
1-1-1 halve finale 2 A-Finale 2.
Bij de Open Klasse was er vandaag
geen 1e plaats voor een UWTC-er.
Wel 15 finale plaatsen.
Ferdi Cevahir 5, Milan Ritsema 6,
Sem Knook 7, Alec van der Mast 8.
Izar van Vliet 6. Bart van Bemmelen
3, Scott Zethof 5, Joey Nap 7, Jurre
Overwater 8. Tom Brouwer 2 , Arjan
van Bodegraven 3, Bart de Veer 7,
Mats de Bruin 8. Michael Schekkerman 2, Michiel Jansen 8.
Volgend weekend gaat UWTC naar
de NK voor Clubs in Schijndel proberen een plaats te pakken bij de 1e
10! Kijk voor de foto’s en verdere informatie op www.uwtc.nl/bmx
pen en de rest motorcrossen. Maar
omdat het ging regenen om zes uur
was het een kleibaan en viel het niet
mee om eroverheen te komen, maar
Tino eindigde in zijn groep als 4de
en kreeg een beker. Zaterdag begon
het met regen en leek het er slecht
uit te zien, maar er werd toch gereden In de eerste manche was Tino 2x
gevallen in de blubber en eindigde
3e in de superklasse. De 2de manche werd de baan droog en reden
ze snellere rondetijden. Tino ging als
5e door de eerste bocht en reed snel
naar voren en na 4 rondes lag Tino
2e en kon de kopman niet meer inhalen en werd dus 2e. Totaal werd
Tino 2e in de superklasse en kreeg
weer een mooie beker en een aandenken. Al met al dus een geslaagde terugkomst van Tino in de motorcross. Dit mede dankzij zijn sponsors
en fans.
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Judo- en Karate-examens
bij Budo Ryu Blaauw

Atalante sluit het seizoen
af met 2-2 toernooireeks
Vinkeveen - Al een aantal jaren
sluit Volleybalclub Atalante het seizoen met een gezellige en fanatieke
2-2toernooireeks af. De competitie is
half april geëindigd en met 1 kampioen (dames 2) en twee P/D plaatsten in de tweede klasse (dames 3 en
heren 3) is het seizoen succesvol afgerond. De laatste 7 dinsdagavonden van het seizoen staan in het teken van gezellige én fanatieke toernooiavonden.

De drie speelvelden in De Boei zijn
over de lengte in tweeën gedeeld en
op zes velden wordt het 2-2 toernooi
gespeeld in 2 poules sportief en fanatiek. De duo’s bestaan meestal uit
dame en heer en de eerste 5 avonden werd er fanatiek en fair gestreden om de titel Hét Atalantepaar
2011. Het toernooi kenmerkt zich
door gezellig in beweging zijn, sportief voor de sportievelingen en fana-

tiek voor een schepje er boven op.
Voor ieder wat wils. In beide poules hebben de winnaars overtuigend
gewonnen met duidelijke afstand op
de nummer twee.

In de fanatieke poule waren het D1
speelster Carin van Kouwen samen
met Erik Verbruggen (H1) die met
team ‘Family Business’ hun sportieve
rivalen ‘Knut & Helga’ (Frans Roos,
H1 en Natalie van Scheppingen, D2)
ruim voor bleven als ook het derde
geëindigde team ‘Lowlanders 2011’
met Bas van der Lubbe (H1) en Marjan Blenk (D2). In de sportieve poule
ging het gouden duo Loeps Kuijper
(D1) en Rob van Tellingen (H3) met
de inspirerende naam ‘In 3je’ aan de
haal met de sportieve cup, en kaapte
deze weg voor de neuzen van ‘Rolschaats en Rollator’ met Malou de
Vries (D6) en Mario Röling (H3).
Open 2-2 op dinsdag 28 juni

WVA jeugd maakt kans op
titels in Combi Amsterdam
Vinkeveen - Het Pinksterweekend was voor de jeugd van de WVA
zeer succesvol. Zowel Willemijn Offerman als Bart Albers maakt na
dit weekend kans op de titel in de
COMBI-wedstrijd Amsterdam.
De combi Amsterdam is een wedstrijdcircuit voor de jeugd. Bij zes
verschillende verenigingen in de regio zeilen 100 tot 200 jongeren op
verschillende niveaus wedstrijden
in Optimisten, Splashes en RSFeva’s. In het pinksterweekeind werden de een na laatste series gevaren in Haarlem. Het jeugdzeilteam
van de WVA was volop aanwezig op
de wedstrijden op de Mooie Nel.

De wind was goed en drie dagen
lang hebben 150 deelnemers van
vele verenigingen vaak spannende
wedstrijden gezeild. In de Optimist
B-klasse mocht Willemijn Offerman
de hoogste trede van het erepodium
beklimmen. Haar broer Manus haalde in de Splash B-klasse de derde
prijs. Hun teamgenoten, Bart Albers
en Bas Veerman, staan na dit weekend nummer 1 en 2 in het algemeen
klassement van de Splash B. Ook
Willemijn Offerman is na vijf Combiwedstrijden opgeklommen naar de
hoogste plaats. Robin Becker moest
helaas zijn eerste positie in de Optimist A-klasse laten varen. Manon

Op dinsdagavond 28 juni is de allerlaatste toernooiavond. Dat is een
open inschrijving waarbij volleyballiefhebbers zich individueel kunnen
aanmelden via mailadres
2-2@vv-atalante.nl Organisatoren
Martine de Graaff, Erik Verbruggen en Sjaak Immerzeel stellen de
duo’s samen door middel van loting.
Tot uiterlijk komende vrijdag 24 juni kunnen enthousiastelingen zich
aanmelden, zeker ook niet-clubleden.
Het is een mooie manier om de spelers van de club te leren kennen en
alle onderdelen van het volleybal komen er aan te pas. Speciaal mannen
die lekker kunnen verdelen in de 3e4e klasse zijn zeer welkom, ook om
aan het begin van volgend seizoen
eens een paar keer mee te trainen
en leuke vacature bij de heren 4 op
te vullen. Meer info staat op
www.vv-atalante.nl

Mijdrecht – Op donderdag 16 juni, vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni zijn bij Budo Ryu Blaauw de judo-examens afgenomen. Sommigen hadden al eerder examen gedaan maar voor de meesten was
dit het eerste examen en onder hen
waren er meerderen dan ook zichtbaar nerveus. Na een korte uitleg
van de examencommissie, bestaande uit André Blaauw, Bas Vink, Charissa van Bruggen, Jos Koek, Mike
van Genechten en Thomas Blaauw
werd er begonnen met de examens.
Zowel staande als op de grond
trakteerden de judoka’s het toegestroomde publiek bestaande uit ouders, opa’s en oma’s vrienden en
vriendinnen, op diverse worpen,
houdgrepen, armklemmen en verwurgingen. De wat ouderen lieten
al echte worpen en klemmen zien
maar ook de kleintjes deden het
goed en het was dan ook een genot om naar te kijken. Nadat de examencommissie de prestaties van de
judoka’s had besproken maakte de
voorzitter van de examencommissie
de uitslag bekend.
De volgende leden van Budo Ryu
Blaauw zijn geslaagd.
Gele slip: Roan van der Burch, Em-

ma Verwoerd, Kevin Kragtwijk, Tom
van den Haak, Luka van der Meer,
Toine Stark,
Gele band: Gijs van Scheppingen,
Jelte Dirkson, Chris Coppens, Sven
Reurings, Michiel Joosten, Jesmer
Maas, Rik Jagers, Daan van Scheppingen, Noah Scherphuis, Jochem
van Selm,
Oranje slip: Julia Maijenburg,
Remke Verwoerd, Cas Jansen, Marjon de Bruijn, Thomas Tacken, Jelle van Selm,
Oranje Band: Laure Slegt, Floris
Koeleman, Bart Nieuwendijk,
Groene slip: Max van Dijk, Tycho
Maas, Cem Koridon, Max van Veen,
Groene band: Ruben Visser, Koen
de Jongh, Rianne Gortenmulder, Peter Roeleveld, Patrick Roeleveld
Blauwe slip: Wesley van Dijk, Tim
Silver, Arnoud Schaap,
Bruine Band: Thomas van Deutekom,

Karate
Afgelopen dinsdag en donderdag
werden er bij Budo Ryu Blaauw karate examens afgenomen. Na de
warming up werd begonnen met
het examen. De karateka’s moesten
verschillende onderdelen laten zien,

namelijk: Kihon (basistechnieken),
stoten, schoppen, blokkeringen en
combinaties daarvan. Sanbon en Ippon kummite’s, 3 en 1 staps aanvallen met een partner. Kata en vrij
vechten. Het publiek genoot met
volle teugen van de technieken die
de karateka’s demonstreerden. Een
warm applaus viel hun dan ook ten
deel. Nadat de examencommissie,
de prestaties van de karateka’s had
besproken maakte de voorzitter van
de examencommissie de uitslag bekend. De volgende leden van Budo
Ryu Blaauw zijn geslaagd.
Gele Band: Lieve Klaver, Nurian
Klaver, Xavi Klaver, Joy Sterrenberg,
Anna Louwerse.
Oranje Band: Sven Wolzak.
Groene Band: Mike van Genechten.
Blauwe Band: Daniël Koek, Bart
van Bodegom, Thomas Blaauw,
Koen de Jongh.
Na het bekendmaken van de uitslagen vertrokken alle judoka’s en karateka’s tevreden en met een diploma rijker weer naar huis.
Voor meer informatie over Judo van
4 jaar en karate kunt u contact opnemen met Budo Ryu Blaauw onder
tel.nr. 0297-272629 / 06-10484259

van Dijk staat in de Optimisten Aklasse op een goede negende positie. In de RS Feva klasse staat Martijn en Marloes Rot op een mooie
tweede plaats.
Het nieuwe koppel Martijn Jessurun en Alysha Kat hebben het zelfs
tot een zevende plaats in deze klasse geschopt.
Vol spanning wordt in het jeugdteam uitgekeken naar het laatste
weekend op de Braassemermeer op
25 en 26 juni. Kan Bart zijn eerste
positie behouden of gaat Bas Veerman er met de titel vandoor? Wat
doet Robin in de Optimist A? Zeilt
hij de punten bij elkaar voor de titel? En verdedigt Willemijn haar positie? Met hoeveel titels en bekers
komt de WVA naar huis? Ze gaan
in ieder geval met veel mensen ter
plaatse kijken hoe dit afloopt!

Harde strijd bij de senioren
van TV Wilnis om clubtitel
Wilnis - Van 6 tot en met 19 juni zijn wederom de jaarlijkse clubkampioenschappen TV Wilnis Senioren Dubbel & Mix gehouden. Met
65 deelnemers werd gespeeld in diverse sheets en poules op het altijd
prachtig verzorgde tennispark van
TV Wilnis. Ook de weergoden waren het toernooi goedgezind want,
ondanks de slechte weersvoorspellingen hoefde er bijna geen enkele wedstrijd verplaatst te worden
als gevolg van regen. Bij de dames

werden Karin de Vink en Maj Gigengack de Clubkampioenen van
2011. Bij de heren werden Ronald
Lucassen en Jochem van Bergen de
terechte clubkampioenen van 2011.
Ook in het gemengd dubbel werd er
hard gestreden om de clubtitel en
uiteindelijk werd deze titel gewonnen door Saskia en Frans van Loon.
Ook in diverse andere categorieën
werd om de prijzen gestreden met
de volgende prijswinnaars:
Dames Dubbel B: Wilma v.d. Rotten/

Els de Vink
Dames Dubbel C: Esther Blom/ Jolanda Sangers
Heren Dubbel B: Wichard Egbers/
Peter Meijer
Heren Dubbel D: Jan Regien/ Nic
v.d. Burg
Gemengd Dubbel B: Harry de Vink/
Wilma v.d. Rotten
Gemengd Dubbel C: Irén en Jos Zewald
Gemengd Dubbel D: Esther Blom/
Michel Goossens

Stratenkorfbaltoernooi
opnieuw een groot succes
Mijdrecht - Het door de Rabobank
gesponsorde
stratenkorfbaltoernooi bij Korfbal Vereniging Atlantis is zaterdag 18 juni gehouden, en
was ook dit jaar opnieuw een succes. Een groot aantal teams maakte haar opwachting voor een dag
met meerdere wedstrijden en vooral veel plezier. Het toernooi dat oorspronkelijk is opgezet om teams van
verschillende straten tegen elkaar
te laten uitkomen, is uitgegroeid tot
een toernooi waar via de actieve leden nu vooral ook teams worden
gevormd waarin vrienden en familie
van deze leden meedoen. Hierdoor
zijn de teams waarin maximaal 2 actieve korfballers per team tegelijk in
het veld mogen staan ook vaak erg
aan elkaar gewaagd, en is het vooral

een leuke dag waarin sportiviteit en
gezelligheid hand in hand gaan met
een introductie in de korfbalsport.
De sport die vaak gezien wordt als
eenvoudig, is reeds door velen na
het meedoen aan het toernooi toch
ervaren als een sport waarin veel fysieke inspanning wordt gevraagd
en waarvan de snelheid waarin deze
wordt beoefend menigeen verrast.
Er was op voorhand nog wat angst
of het toernooi wel door zou kunnen
gaan doordat de weersvoorspelling
aangaf dat er naast 90% kans op regen zelfs hagel en onweer zou komen in de middag. Gelukkig hebben alle teams zich ondanks deze
voorspelling niet laten tegenhouden, en bleek gedurende de middag

dat gelukkig ook de voorspellingen
er af en toe naast zitten. Het is een
middag geworden met een prachtig zonnetje, en hierdoor heerlijk
weer om de wedstrijden te spelen.
Na de wedstrijden was er tijd om
te douchen en werd er op het dakterras gezellig een borrel gehouden
en uiteraard de prijsuitreiking gedaan. Het team van de ALO uit Amsterdam is uiteindelijk met de overwinning en de 2 flessen champagne
naar huis gegaan. Daarnaast was er
voor de 2e plaats en laatste plaats
ook een prijs.
Door de organisatie werd ook de
mogelijkheid geboden om na de
borrel gezellig te blijven eten, waarvan rond de 60 personen met veel
plezier gebruik gemaakt hebben.
Om 21.00 uur werd het korfbalseizoen 2010-2011 afgesloten door het
eindfeest in Tropical stijl, en gaat
men nu weer aan de slag met de
planning voor volgend jaar.

