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KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Doe jij tenminste twee keer per week aan
sport en wil je weten hoe hard
je de komende tijd gaat groeien? Voor een onderzoek naar
blessures tijdens de groeispurt
wordt gezocht naar meisjes in
de leeftijd 9 t/m 13 jaar. Tijdens
het onderzoek worden de meiden 2 keer gemeten om te kijken in welke fase van de groeispurt zij zich bevinden. De metingen vinden plaats bij fysiotherapiepraktijk MTC Mijdrecht
(Stadhouderlaan 4a). Tevens
wordt gevraagd om eventuele
sportblessures door te geven
die tijdens het onderzoek worden opgelopen. Het onderzoek
begint vóór de zomervakantie 2015 en loopt tot de kerstvakantie 2015. Gedurende deze periode gaan de deelnemers naar hun eigen sportactiviteit. Er zijn veel meisjes nodig om het onderzoek te laten slagen, dus geef je je zo
snel mogelijk op via groeienblessures@gmail.com. Onder
de eerste 50 deelnemers worden vijf cadeaubonnen van 10
euro verloot voor een winkel in
Mijdrecht naar keuze.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl

GEVRAAGD

Gezocht:
Sportieve meiden

BEZORGER/STER

Omgeving Veldweg, Botholsedwarsweg, Poelweg
in Waverveen (100 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Bijeenkomst ontwikkeling
Vinkeveense Plassen
Wethouder Anco Goldhoorn (Recreatie) bevestigt een bord met daarop de extra bedieningstijden op de Heulbrug.

Brugbediening op Vinkeveense
Plassen verruimd
Vinkeveen - De Heulbrug, Geuzenbrug, Middenweteringbrug en
de Gemeenlandsevaartbrug worden
vanaf 16 juni tot en met 31 augustus op vrijdag, zaterdag en zondag
permanent bediend tussen 13.30 en
22.00 uur. In die periode is er geen
avondpauze in de brugbediening en
kunnen boten zonder onderbreking
tussen de Noord-, Zuid- en Kleine Plas heen en weer varen. Naast
de extra bediening in het hoogsei-

zoen, worden de bruggen - in verband met evenementen - op drie
dagen permanent bediend tussen
9.00 en 20.00 uur. Dat is op 5 juli, 16
augustus en 5 september. Op deze
laatste dag wordt het recreatieseizoen afgesloten met de Nacht van
Neptunus. Deze week zijn onder
toeziend oog van wethouder Anco
Goldhoorn (Recreatie) borden op de
bruggen bevestigd die de extra bediening aangeven. Goldhoorn: ”Met

de extra bediening maken we waterrecreatie op de plassen aantrekkelijker. Het is een kleine aanpassing, maar ik ben ervan overtuigd
dat we hier veel mensen een plezier
mee doen. De extra bediening realiseren we op basis van social return.
We hebben afspraken gemaakt met
het bedrijf dat de bruggen bedient
om hiervoor mensen in te schakelen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’’

facebook.com/

Voor betaalbaar
auto onderhoud
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Park Vliegbasis
Soesterberg is
een schatkamer
vol verrassingen

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

De Ronde Venen - De Vinkeveense Plassen, een uniek landschap waarin natuur, cultuurhistorie en recreatie samenkomen.
Het behouden waard, daar zijn de
meeste mensen het wel over eens.
Wat je daarvoor moet doen, daarover bestaan verschillende ideeën.
Graag nodigt het college van B en
W u daarom uit voor een openbare bijeenkomst in twee delen over
de Vinkeveense Plassen op woensdagavond 24 juni. Met deze bijeenkomst wil het college u meenemen
in de dynamiek in Vinkeveen op dit
moment en de spannende tijden die
op ons afkomen.
Deel I: De plas op!
16.45-19.30 uur, De Adelaar, Herenweg 186, 3645 DV, Vinkeveen
We gaan letterlijk de plas op. Tijdens een vaartocht over de Vinkeveense Plassen laten diverse organisaties voorbeelden zien van de
kracht van de plassen en de bedreigingen, die op de loer liggen. Voorafgaand aan de vaartocht geeft de
gemeente een korte presentatie
waarom de plassen nu zo actueel
zijn. Doel van dit programmaonderdeel is om u inzicht te geven in de
ontwikkelingen en het proces dat
nodig is om keuzes te maken voor
de toekomst. Voor de boottocht zijn
de raad en verschillende belangenorganisaties rond de plassen uitgenodigd. Daarnaast kan iedereen
die geïnteresseerd is zich hier voor
aanmelden. De plaatsen zijn beperkt. Bij te veel aanmeldingen gaat
de gemeente loten. Genodigden komen op eigen gelegenheid naar de
Adelaar. Hier is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Na de boottocht is er voldoende tijd om richting De Boei te gaan.
Deel II: Vinkeveen
over de plassen
20.00-22.00 uur: De Boei, Kerklaan
32, 3645 EV, Vinkeveen

Tijdens de bijeenkomst in De Boei
staat de discussie centraal. Verschillende inwoners, ondernemers
en organisaties beleven de gewenste koers voor de plassen niet
hetzelfde. Betrokken Vinkeveners
schetsen hun ideeën in enkele korte presentaties. Daarna volgen gesprekken aan thematafels, waar
steeds een ‘paradox’ rond de plassen op tafel ligt. Wat zijn de ogenschijnlijk tegenstrijdige situaties en
ontwikkelingen? Doel van dit programmaonderdeel is dat inwoners,
ondernemers, organisaties en politiek zich samen een beeld vormen
over de Vinkeveense Plassen. Bestuurders hebben de kans te luisteren naar de ideeën die in de samenleving leven. Inwoners hebben de
kans om hun ideeën rechtstreeks bij
bestuurders onder de aandacht te
brengen. Iedereen is hier van harte welkom.
Om een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde plaatsen en voorzieningen op de boot
(deel I) en in De Boei (deel II) vragen we u om u aan te melden. Op
de boot is beperkte ruimte daarom zijn we genoodzaakt bij te veel
aanmeldingen te loten. U hoort tijdig van ons of u bent ingeloot voor
de boottocht.
Hebt u suggesties voor een plek
op de plassen die we moeten bekijken met de boot of een thema
dat ’s avonds besproken kan worden, dan zijn we daar blij mee. Aanmelden en suggesties kan via het
aanmeldformulier Bijeenkomst Vinkeveense Plassen op startpagina
www.derondevenen.nl. Of bel naar
het algemene nummer van de gemeente Tel. 029427-291616.
Voor meer informatie over de plassen
zie een uitgebreid interview met wethouder Moolenburgh en wethouder
Goldhoorn elders in deze krant.
Foto: Peter Bakker

Wie eet de meeste frikandellen
in 20 minuten?
Mijdrecht – Het was een gezellige en spannende wedstrijd woensdagavond bij Marie’s Snack Corner
aan de Productieweg in Mijdrecht.
Zij had een wedstrijd uitgeschre-

ven: wie eet de meeste frikandellen
in 20 minuten. En volgens de officiële regels. Dus na die 20 minuten nog
een half uur zitten of staan zonder te
kotsen, dan was je de winnaar. Tien

mannen en acht vrouwen hadden
zich ingeschreven. De deelname was
viijf euro en de hoofdprijs een tablet.
Voor een de uitslag en een uitgebreid
fotoverslag zie elders in deze krant.

Convenant borgt samenwerking
gemeenten en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
De Ronde Venen - De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, De Ron-
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0297-581698

de Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden en

het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis tekenen op 11 juni a.s. een samenwerkingsconvenant. Door het sluiten van het convenant benadrukken
ze de noodzaak om gezamenlijk op
te trekken in de veranderingen binnen zowel de gezondheidszorg als
het sociale domein. Zij zien kansen
door samenwerking op het gebied
van de infrastructuur voor zorgvoorzieningen, het vervoer en de communicatie richting inwoners. Aanleiding voor het gezamenlijk optrekken was de zorg van de gemeentebesturen over de gevolgen voor de
inwoners van een fusie tussen het
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het
St. Antonius Ziekenhuis en over de
communicatie richting de gemeenteraden, colleges en inwoners.
Vooruitkijken
Vanuit deze samenwerking wordt
vooruit gekeken naar wat er aan
zorg in de regio nodig is en hoe de-

ze zorg duurzaam kan worden ingericht. Het convenant is bedoeld
om gezamenlijk aan de toekomst
te werken, los van de fusieplannen
van het ziekenhuis. Veranderingen
in zowel de gezondheidszorg als het
sociaal domein vragen om innovatie, een gezamenlijke aanpak en oplossingen die op elkaar zijn afgestemd. De bestuurders van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en de gemeenten zijn blij dat ze gezamenlijk
de zorg in de regio kunnen vormgeven.
Beoogd effect en resultaten
Door samen te werken verwachten de betrokkenen bij te dragen
aan een dekkende infrastructuur
van zorgvoorzieningen in de regio
van de zes gemeenten, de bereik-

baarheid van de ziekenhuislocaties
voor zowel patiënten als bezoekers
te verbeteren en inwoners gedurende de komende jaren duidelijkheid
te geven over de gevolgen van de
fusie van het ziekenhuis. De samenwerking biedt ook de mogelijkheid
om andere onderwerpen dan in het
convenant benoemd onderling aan
de orde te stellen. Zo hebben de gemeenten en het ziekenhuis inmiddels geconcludeerd dat een voorziening voor spoedzorg wenselijk
is in Woerden. Het zou goed zijn als
inwoners met relatief kleine spoedvragen terecht kunnen in de nabije
omgeving. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis werkt samen met een vertegenwoordiging van huisartsen de
mogelijkheden uit voor de inrichting
van een spoedpoli.
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Sijbrants & van Olst klaar
voor de zomer

INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

Aalsmeer Flower Festival:

Bezoekers verrassen en
inspireren
Regio - Een gigantische bloemenfotolijst, een plantenmozaïek geïnspireerd op Vincent van Gogh en de
grootste bloemenkleurplaat van Nederland. Bezoekers van Aalsmeer
gaan het op zaterdag 20 en zondag
21 juni allemaal tegenkomen. De 2e
editie van het Aalsmeer Flower Festival belooft een kleurrijk weekend
vol bloemen en planten, muziek en
verrassende activiteiten. Aalsmeer
is wereldwijd vooral bekend van de
grootste bloemenveiling ter wereld.
Tijdens het Flower Festival laat het
dorp aan iedereen zien dat er nog
veel meer te beleven is. De activiteiten spelen zich af op vier locaties, met soms verrassende keuzes.
Zo is het mogelijk om het fort bij Kudelstaart te bezoeken, onderdeel
van de Stelling van Amsterdam. Het
fort was voorheen zelden toegankelijk voor publiek, maar zet de deuren
nu wijd open. Hier worden spectaculaire bloemenarrangementen gepresenteerd als contrast met het betonnen gebouw. Ook zijn er eetbare bloemen te proeven en bieden de
vele binnenruimtes van het monument onderdak aan kunstenaars en
fotografen die het thema ‘bloemen
en kunst’ verbeelden. Zondagmiddag is er een openluchtconcert aan
de fortgracht.

klimmen en biedt een fraai uitzicht
op het mozaïek. Heden, verleden en
toekomst komen samen in museum
de Historische Tuin, waar bezoekers
onder meer de allernieuwste snijrozen kunnen bekijken, ruiken én beoordelen. De rozen zijn afkomstig
van top-veredelaars, die hier hun
nieuwe soorten presenteren. Bezoekers kunnen ook meedoen aan de
grootste bloemenkleurplaat van Nederland, door een bloem in te kleuren die past bij hun persoonlijkheid.
Dit project speelt in op het populaire
‘kleuren voor volwassenen’. De ingekleurde bloemen vormen samen een
kleurrijke wand van ca. 15 m2. Een
ander hedendaags fenomeen wordt
in de praktijk gebracht bij kwekerij
Belle Epoque. Hier komt een reuze
fotolijst met bloemen te staan, die
gasten verleidt tot het maken van
selfies en groepsfoto’s. In de fraaie
Engelse rozentuin kan een hightea worden genoten. De nieuwste
trends in bloemdesign zijn te zien bij
het Boerma Instituut. In deze internationale bloemschikschool zijn onder meer demonstraties en workshops. Aalsmeer Flower Festival is
zaterdag 20 en zondag 21 juni van
11.00 tot 17.00 uur. Alle locaties zijn
gratis toegankelijk. Op verschillende plaatsen is ook live muziek. Vervoer tussen de locaties is, tegen een
kleine vergoeding, mogelijk per festivalbus en watertaxi. Er zijn opstapplaatsen nabij het busstation (Hortensialaan) en bij het parkeerterrein
van zwembad De Waterlelie, Dreef 7
in Aalsmeer. Meer informatie: www.
aalsmeerflowerfestival.nl.

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

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

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

COLOFON

Zomerzangavond in de Janskerk

sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
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Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Regio - Het is zaterdagavond 13
juni als het publiek verwachtingsvol binnenloopt in de, sfeervolle,
Janskerk te Mijdrecht. Een zomerzangavond staat op het programma, wat het Christelijk gemengd
koor Excelsior uit Kockengen onder leiding van Wim de Penning en
het Christelijk mannenkoor Immanuël uit Mijdrecht/Wilnis, onder leiding van Jan Verhoef, ten gehore
zullen brengen. De intro werd verzorgt door Immanuel met het ingetogen gezongen en mooi begeleide “Veni Jesu”, waarna, het vele publiek welkom werd geheten door de
voorzitter van Excelsior, waarna Immanuel het bekende, prachtige en
sfeer volle stuk “The Rose, Some say
love” ten gehore bracht, prachtig

Van Gogh
Aan de voet van de 150 jaar oude
Korenmolen De Leeuw, midden in
het centrum van Aalsmeer, wordt
een plantenmozaïek gevormd dat
een zelfportret van Vincent van Gogh
gaat uitbeelden. De molen is te be-

begeleid op het orgel door Wim de
Penning. Hierna werd door Excelsior diverse mooie liederen ten gehore gebracht waaronder “Vol van Uw
licht” en “ ’k blijf Hem prijzen in mijn
lied”, enthousiast en prachtig begeleid door Christian Boogaard op het
mooie Bätz orgel.
Ook samenzang is een feest in een
volle kerk en zo klonk uit vele kelen
het “Nieuw Jeruzalem”.
Het mannenkoor “Immanuël” bracht
o.a. “O wat een dag” en “Let there
be peace on earth” op een prachtige manier ten gehore.
Bijzonder mooi klonk de uitvoering
van het “Ave Verum” gezongen door
“Excelsior” en prachtig begeleid op
het mooie Bätz orgel, door Christian
Boogaard. Zo werd ook enthousiast

Als afsluiting brachten de gezamenlijke koren de negro spiritual
“Jacobs ladder” ten gehore, gedirigeerd door Jan Verhoef en op de piano zeer enthousiast begeleid door
Wim de Penning. Dit werd door het
publiek met een stevig applaus bijzonder gewaardeerd.
Beide koren mogen terug zien op
een goed geslaagde avond het welk
zeker voor herhaling vatbaar is.

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

oplAgE: 16.100
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

Theo kleurt je dag
Kleuren maken de wereld een beetje mooier en Theo draagt daaraan
zijn steentje bij met zijn kleurrijke
brillen collectie. Theo monturen zijn
er in alle kleuren van de regenboog,
ze zijn vrolijk, vernieuwend, eigenzinnig en kwalitatief hoogstaand.
Vrijdag 19 juni vanaf 16.00 uur en
zaterdag 20 juni organiseren we
een Theo eyewear dag, een dag die

Tabletcursussen in de
zomer voor de thuisblijvers
De Ronde Venen - Veel ouderen
kiezen ervoor om buiten de zomer-

maanden op vakantie te gaan. Dat
biedt hen de gelegenheid om in die

Alles over oogmetingen
en contactlenzen
Sijbrants & van Olst is ook het juiste adres voor gespecialiseerde oogmetingen en contactlenzen. Klanten kunnen altijd, gratis, advies vragen aan de optiën en contactlensspecialist die gespecialiseerd zijn in
het uitvoeren van oogmetingen en
onderzoeken naar afwijkingen aan
het oog. Voor sommige mensen met
oogafwijkingen, hoornvliesbeschadiging, gevoelige of droge ogen is
het mogelijk om medische contactlenzen te meten. Dit vraagt om een
specifieke lens die afwijkt van de
normale harde of zachte contactlens. De contactlensspecialisten bij
Sijbrants & van Olst hebben naast
hun contactlensopleiding ook een
speciale opleiding gevolgd om deze
speciale lenzen aan te meten.
Ook voor nachtlenzen bent u bij hun
aan het juiste adres. Nachtlenzen
worden steeds meer aangemeten.
Deze lenzen worden ‘s nachts gedragen wat volkomen veilig is, omdat het materiaal van de lens genoeg zuurstof doorlaat. Nachtlenzen hebben het grote voordeel dat u
overdag geen bril of lenzen hoeft te
dragen en u toch alles scherp ziet.
Het geeft u dus de volledige vrijheid
om overdag makkelijk te kunnen
sporten of bijvoorbeeld ‘s avonds
uit te gaan. De contactlensspecialist
kan na een aantal testen bepalen
uw ogen geschikt zijn voor nachtlenzen.

One Day Fly op tiende
Chazz
Regio - Zangeres Linda (lerares
VLC) van der Leek, die al eerder
optrad bij Chazz komt met vocale
aanvulling van Silvia Bakker en vijf
mannen op toetsen, drums, gitaren
en saxofoon. Ze zullen klassiekers
zingen en de bezoekers in jazz sferen brengen. One Day Fly gaat vanaf 15.45 uur het feest al meteen naar
een hoogtepunt spelen. En er zullen
meer hoogtepunten volgen op deze
10e editie van Chazz op 27 juni in de
grote tuin van boerderij Stroomzicht,
Westzijde 50, De Hoef.

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang

Spectaculaire aanbieding
van zonnebrillen met
glazen op eigen sterkte
Ook dit voorjaar heeft Sijbrants &
van Olst weer spectaculaire aanbiedingen met merkzonnebrillen zoals Ray Ban, Prada Sport, Michael
Kors, Calvin Klein en Prada, inclusief de speciale Hoya glazen op eigen sterkte vanaf 119,-.

voor de echte trendsetters zeker de
moeite waard zal zijn. Peter, de adviseur van Theo eyewear, zal op vrijdag aanwezig zijn om u te adviseren over dit bijzondere merk. Naast
monturen tonen we ook de nieuwe zonnebrilcollectie van Tim van
Steenbergen, een Belgische ontwerper die met Theo samenwerkt.
Op beide dagen staan er lekkere
Belgische bonbons en biertjes klaar
zodat het een zeer aangenaam bezoek zal worden. Natuurlijk ontvangt u 10% korting als u deze dag
een montuur van Theo aanschaft.

en feestelijk het lied “In de poorten
van Jeruzalem” uitgevoerd. Door het
mannenkoor “Immanuel” werden de
Negro spirituals “Rol Jordan Roll” en
“O when the Saints” onder leiding
van Jan Verhoef als dirigent, met begeleiding van Wim de Penning op de
piano, prachtig uitgevoerd.

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie:
Nel van der Pol
correspondent:
André Veenstra

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uithoorn - De laatste maanden is
er hard gewerkt aan de promenade aan de Amstel. Het het resultaat
mag er zijn. Uithoorn kan zich opmaken voor een prachtige zomer aan
de Amstel. De opticiens Sijbrants &
van Olst zijn er ook klaar voor. Dat
begint met de Theo dealerdagen op
19 en 20 juni. Voor mensen met een
uitgesproken smaak is dit een ‘must’
om te bezoeken. Het merk Theo is
een echte trendsetter in de wereld
van de brilmonturen. Ook de zonnebrillen zijn weer scherp geprijsd,
dus niets hoeft u tegen houden om
lekker in de zon op het terras aan
de Amstel te vertoeven. Op 27 juni
start dan de Summersale. Een sale
met flinke kortingen en spectaculaire acties. Dus hou deze krant, hun
website en facebook in de gaten.
Sijbrants & van Olst is al meer dan
25 jaar een begrip voor moderne
brillen van zeer hoogstaande kwaliteit! Niet alleen in Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel, maar in feite in heel Amstelland en ver daarbuiten! Men kan hier kiezen uit een
grote collectie monturen en zonnebrillen van bekende topdesigners,
zoals bijvoorbeeld Theo, Paul Smith,
Oliver People en Lindberg.

periode andere, leuke dingen te
doen. Voor die thuisblijvers bieden
we in de maanden juli en augustus
een tabletcursus aan van twee uur
per week gedurende zes weken. Alle basisvaardigheden van een tablet
(iPad of Samsung e.d.) worden uitgelegd en uitgebreid geoefend. Op
een plezierige wijze worden in groepen van ongeveer 10 mensen de
praktische mogelijkheden van de
tablet geleerd. Minstens wordt er
veel energie gebruikt om de ‘angst’
voor de tablet te overwinnen. De
groepen zijn gelijkgestemden die
wel zo’n tablet hebben maar er weinig tot niets mee doen. Geen vraag
is teveel! Start in Vinkeveen op dinsdag 7 juli begin 19.00 uur, eind 21.00
uur. Opgeven via info@ipad4senior.
nl of tel. 0613436808

Na de officiële opening door wethouder Erika Spil is er om 17.00 uur
het optreden van zangeres Nathaly
Masclé & saxofonist Clous van Mechelen. Dan speelt om 18.00 uur het
Nicola Mecca Quintet met bekende
en minder bekende jazznummers
en daarna is de topact van trompettist Saskia Laroo & Warren Byrd om
19.00 uur. Reggaeband Bob Syndicate speelt reggaenummers van
Bob Marley. Van begin tot eind een
totaal afwisselend programma. Voor
charity jazzfestival komen alle musici belangeloos optreden. Vanaf half
vier ’s middags tot half elf ’s avonds
kunnen bezoekers in- en uitlopen.

Blijven kan ook, want restaurants uit
de regio zorgen voor lekkere hapjes en drankjes. Vrijwilligers zorgen
voor het uitserveren ervan.
Kaartverkoop
Het volledige programma is te vinden op www.chazz.nl en facebook/
chazzdehoef. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Sprey in Abcoude, boekhandel Mondria in
Mijdrecht en Ten Hoope in Uithoorn,
bij drogisterij De Bree in Vinkeveen
en bij Drank- en delicatessen De
Zwart in Wilnis. Kaarten online via
kaartjes@chazz.nl In de voorverkoop kosten kaarten 15,00. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee,
studenten voor half geld. Op de dag
zelf aan de tuin kosten de kaarten
20,00. De opbrengst van dit jaar
komt ten goede aan scholen in Nepal.

Biologische open dagen
cactuskwekerij Klein Mexico
De Kwakel - Zaterdag 20 en zondag 21 juni zijn er biologische open
dagen bij Cactuskwekerij Klein
Mexico. Deze open dagen is het
mogelijk onze kwekerij te bezoeken
en is het mogelijk om een rondleiding te krijgen.
Onze kwekerij is opgericht in 1962
waardoor er jaren ervaring is in de

teelt van cactussen en vetplanten.
Wat al sinds 1992 op biologische
wijze gebeurd.
Zaterdag is de open dag van 11-16
uur en zondag van 12- 16 uur.
Alle bezoekers mogen als ze naar
huis gaan een mini plantje meenemen. U vindt de cactuskwekerij aan
Drechtdijk 49 in De Kwakel

Park Vliegbasis Soesterberg is een schatkamer vol verrassingen
Door de aankoop van vliegbasis Soesterberg door de
provincie en het openstellen van de poorten, kan
iedereen nu genieten van
dit unieke natuurgebied.
Het is één van de resultaten van het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart
van de Heuvelrug. Tien jaar
lang werkten maar liefst
17 partijen aan slimme
oplossingen voor de
toenemende druk op het
versnipperde gebied. Met
resultaat.

Het beheer van de natuur
op de vliegbasis ligt bij
Utrechts Landschap (UL).
Martijn Bergen, boswachter van het Utrechts
Landschap (UL), vertelt
enthousiast: “De ene na
de andere verrassing werd
ontdekt op de vliegbasis,
zoals broedparen van de
veldleeuwerik, roodborsttapuit en de klapekster. En
daar, bij die poel, hebben
we broedhopen voor ringslangen, terwijl in dat bos
daarachter weer wespen-

dieven broeden. Decennialang was Vliegbasis Soesterberg de geheime wereld
van Defensie. “Onder de
beschermende vleugels
van het leger bleek het
gebied uitgegroeid tot een
ecologische schatkamer
vol verrassingen.”
“Ecologisch gezien zijn
we hier gestart met een
9”, vertelt de boswachter.
“Dit vasthouden vraagt om
zorgvuldigheid en kleine
stapjes. Elke nieuwe keuze

in het beheer kan tenslotte
grote gevolgen hebben
voor de diversiteit. Daarom
sturen we bijvoorbeeld niet
zomaar een kudde schapen de heideveldjes op,

Bijzonder is het stoere randje
van het militaire verleden
maar laten we af en toe
een kudde kleine stukjes
begrazen. Het effect daarvan houden we goed in de

Damesfietstour op 12 juli

Plant een boom voor uw baby

Om het vrouwenfietsen
te promoten, heeft wielerkampioene Marianne
Vos het initiatief genomen
voor een damestourtocht.
Fiets mee in deze unieke
damestour. Van absolute
beginner tot doorgewinterde fietser, er zijn diverse
afstanden waarvoor u
zich kunt inschrijven. De
start is op Fort Vechten

De provincie Utrecht
nodigt u uit om een jonge
boom voor uw pasgeboren
baby te planten in het
toekomstige Parkbos De
Haar op landgoed Haarzuilens. Het wordt een knusse
plek met picknicktafels,
omringd door de geplante
bomen. Bij de entree komt
een bord met de voornaam en geboortedatum

in Bunnik. Geniet van het
prachtige landschap van
de Hollandse Waterlinie.
Halverwege de middag
- na de fietstocht - start
de Afterparty, waar ook
de mannen welkom zijn!
Een creatief wielrenfestival
op het fort met muziek,
kunst en workshops en
heerlijk eten. Voor informatie: www.weownyellow.com

INFORMATIE
Zwemseizoen begonnen
Het zwemseizoen is begonnen. Wie veilig wil zwemmen
gaat naar één van de 24 officiële zwemplaatsen in de
provincie Utrecht. Hier wordt van 1 mei tot 1 oktober de
waterkwaliteit gemeten en de veiligheid gecontroleerd.
Kijk voor actuele informatie op www.zwemwater.nl of
download de zwemwater-app. Ook de zwemwatertelefoon
van de provincie Utrecht, (030) 2582158, geeft actuele
informatie over de waterkwaliteit.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N227 Wijk bij Duurstede: groot onderhoud op diverse
wegvakken tussen Cothen en Doorn, werkzaamheden tot
half september 2015.
N198 Harmelen: asfalteren gedeelte Dorpsstraat,
werkzaamheden 15 – 22 juni
N413 Soesterberg: aanleg ontsluitingsweg op Richelleweg, werkzaamheden tot eind juni 2015
N409 Houten: reconstructie kruispunt Essenkade en
groot onderhoud, werkzaamheden 22 juni – 24 juli 2015

gaten. Dat honden niet op
de vliegbasis mogen, ook
niet aangelijnd, heeft te
maken met de bijna uitgestorven veldleeuwerik. Die
is daarvoor te kwetsbaar.

Ook is de landingsbaan
momenteel niet toegankelijk voor recreanten, omdat
de veldleeuweriken hier

nu aan het broeden zijn.”
Het bijzondere aan het
gebied is het stoere randje
van het militaire verleden.
“Je komt het overal tegen.
Soms geheimzinnig, soms
indrukwekkend. Samen
met de mooie natuur
maakt dat een bezoek aan
dit gebied onvergetelijk.”
Meer informatie:
www.provincie-utrecht.nl/
vliegbasissoesterberg

LEES ONS MAGAZINE!

van alle deelnemende
kinderen. Wilt u een boom
planten voor uw kindje?
Meld u aan voor de boomplantdag in november op
www.natuurmonumenten.
nl/geboortebos.

Wilt u meer weten over de
provincie Utrecht? Editie 8
van ons interactieve digitale
Provincie Utrecht Magazine
is uit! Geschikt voor tablet
en pc.

Reageer snel, want er zijn
precies 200 jonge bomen
beschikbaar. Op = op.

Ga voor een gratis
abonnement naar:
provincieutrechtmagazine.nl

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storing aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u met
het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Evenementen

Overheidsberichten op

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en
www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van Toerisme
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en
Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van
de provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/
evenementen.

officielebekendmakingen.nl

Provinciale staten

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook
op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt u
automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u
in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het Provinciehuis. U kunt deze ook kosteloos laten toezenden.
Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

De volgende vergadering van Provinciale Staten vindt
plaats op:

Volg ons op Twitter
Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, @URecreatie,
@Uwonen, @InvestUtrecht, @werkaandewegutr,
@Ucultuur, @ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en
@Utrecht2040

22 juni 2015, 09.30 uur: Provinciale Staten
De vergadering vindt plaats in het Provinciehuis aan de
Archimedeslaan 6 in Utrecht. De data en tijdstippen
van vergaderingen kunnen wijzigen, kijk daarom voor de
meest actuele informatie op: www.provincie-utrecht.nl/
stateninformatie.
U kunt Provinciale Staten ook volgen op Twitter:
@PSUtrecht.
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Behoud Vinkeveense Plassen vergt
gezamenlijke inspanning
Vinkevener voelt maar wel geïnteresseerd is in een zinvolle discussie, is eveneens van harte welkom.
Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de koers voor de Plassen
te bepalen. Maar dan moet er nog
wel wat gebeuren. Centrale vraag
is hoever men wil en kan gaan met
de recreatieve ontwikkelingen op
en rond de Plassen? En wat zijn de
consequenties van deze keuzes?
Met het oog op het samenstellen
van het bestemmingsplan moet alle informatie die nodig is om keuzes
te kunnen maken, bij dit proces op
tafel komen. Al met al geen geringe
opgave voor de gemeente.

Vinkeveen - De gemeente De Ronde Venen heeft een eerste stap gezet op weg naar het duurzame behoud en exploitatie van de Vinkeveense Plassen. Recreatie, cultuurhistorische waarden en natuurbehoud spelen een grote rol. Net zoals het in stand houden en onderhoud van de zandeilanden en legakkers – voor zover de laatste nog in
‘goeden doen’ zijn. En het een mag
niet ten koste gaan van het ander.
Dat gaat onherroepelijk gepaard
met het maken van keuzes. Het college van B&W heeft de plannen om
te komen tot een gezonde toekomst
van de Plassen recentelijk onthuld
hoe men voornemens is dat te gaan
doen. Voor het behoud en onderhoud van Plassen, inclusief zandeilanden, legakkers en mogelijke uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden op en rond de Plassen is
meer dan 10 miljoen euro nodig.
Partijen die hieraan financieel moeten bijdragen zijn de gemeente De
Ronde Venen, de stad Amsterdam
en de provincie Utrecht. Het Recreatieschap dat ook lange tijd partner
is geweest, zal afhaken. Wie of wat
ervoor in de plaats komt is nog niet
bekend. De Provincie Utrecht heeft

inmiddels 4,4 miljoen euro toegezegd. De Ronde Venen heeft ook
geld en Amsterdam wil ook flink
bijdragen in de vorm van een afkoopsom. De plannen en toekomstige ontwikkelingen moeten leiden
tot een nieuw bestemmingsplan dat
door de gemeente in elkaar moet
worden getimmerd en in 2017 hoe
dan ook klaar moet zijn! De bedoeling is dat de upgrading gaat gelden
voor een periode van 40 jaar. En uiteindelijk moet het gebied zoveel potentie in zich hebben dat het onderhoud en dergelijke zichzelf bedruipt.
Uw mening telt
Maar voordat de invulling op de rit
gaat wil de gemeente alle betrokken
partijen als inwoners, ondernemers
en diverse organisaties betrekken
bij de besluitvorming. Tevens wil het
college – bij monde van de wethouders Anco Goldhoorn (Economie en
Recreatie) en David Moolenburgh
(Landelijk gebied en RO) die hierin samenwerken – een ieder inzicht
geven in de toch wel brede problematiek die er speelt en het proces
dat nodig is om keuzes te maken
teneinde de toekomst voor de Plassen veilig te stellen. Niet alle betrok-

ken neuzen blijken namelijk dezelfde kant op te staan omdat er nogal wat verschillende ideeën leven.
Maar iedereen wil wel het unieke
aspect van de Vinkeveense Plassen
behouden. In dat licht gezien steekt
het college op 24 juni om 16.45 uur
van wal met een boottocht over de
Plassen voor raadsleden, belangenorganisaties, ondernemers en verdere genodigden op en rond de
Plassen. Maar ook belangstellende inwoners van Vinkeveen kunnen
zich hiervoor aanmelden bij de gemeente. Doel is voorbeelden te laten zien van zowel de kracht van de
Plassen als de bedreigingen die op
de loer liggen.
Vanaf 20.00 uur zijn degenen die
niet de gelegenheid hebben de
boottocht mee te maken van harte
welkom in Dorpshuis De Boei aan
de Kerklaan in Vinkeveen. Op deze avond staat de discussie over het
onderwerp centraal. Verder zijn er
zijn thematafels waaraan men gesprekken kan voeren. Doel is dat
inwoners van Vinkeveen, ondernemers, organisaties en politiek zich
samen een (eerste) beeld kunnen
vormen over de toekomst van de
Vinkeveense Plassen. Wie zich geen

Spannende tijden
“Het zijn spannende tijden die op
ons afkomen,” laten wethouder Anton Goldhoorn en David Moolenburgh ons tijdens een vraaggesprek
over dit onderwerp weten doelend op de problematiek waarvoor
men zich ziet gesteld. Hun beeldvorming voor de plannen is ingetekend in bijgaande schets met als
uitgangspunt ‘Hoe bepalen we samen de speelruimte voor de ontwikkeling op en rond de Vinkeveense Plassen.’ Goldhoorn legt uit dat
de cirkels een evenwichtige situatie voorstellen waarbij alle betrokken onderwerpen zoveel als mogelijk is onder de aandacht worden gebracht. “We kunnen het onmogelijk alle partijen honderd procent naar de zin maken, maar misschien wel voor tachtig procent,”
legt de wethouder uit wijzend op de
cirkels in het plaatje. “Die stellen allemaal een speelruimte voor die je
kunt uitbreiden of beperken. Maar
dat heeft weer invloed op de andere speelruimten. Als je de ene cirkel groter maakt gaat dat ten koste van de andere; er wordt immers
een groter deel ‘afgehapt’. Omgekeerd gebeurt hetzelfde. Je mag de
doelstelling – het middelpunt – niet
verplaatsen. Op die manier willen
het verbeeldend voorstellen dat alle
factoren met elkaar te maken hebben en van invloed zijn op elkaar.
De bedoeling is dus dat alle belangen zoveel mogelijk een gelijk aandeel in hun ontwikkeling behouden. Ga je aan de factoren ‘morrelen’, bijvoorbeeld door recreatie en
ondernemerschap uit te breiden, zal
dat ten koste gaan van de natuur.
Omgekeerd geldt dat je op recreatieve voorzieningen en commercie gaat inleveren. Met elkaar moeten we dus een modus zien te vinden om het speelveld waarin zaken
worden vastgelegd zodanig op elkaar af te stemmen, dat het maximale aan voorzieningen kan worden gewaarborgd. En dat is nog een
hele klus want alle betrokken partijen moet zich daarin kunnen vinden
en het er mee eens zijn. Dat bedoelen wij met spannende tijden,” legt
Goldhoorn uit.

zichtelijk te maken. Daar komen ook
nog ‘randverschijnselen’ bij waar je
rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld dat ook de bereikbaarheid van een en ander essentieel is.
Je kunt wel veel met elkaar willen,
maar dan moet je ook zorgen dat
een locatie voldoende en bereikbare parkeer-, aanleg- of stallingsvoorzieningen heeft. Dat mag weer
niet ten koste gaan van andere belangen, zoals natuur, waterkwaliteit,
recreatief gebruik, veiligheid enzovoort. Hoe kan je dat nu onder één
paraplu brengen. Daar komt bij dat
we ook nog eens te maken hebben
met Provinciale en Europese regelgeving. Die regelgeving doet soms
beklemmend aan. Zo is Botshol een
Natura 2000 gebied waar strengere regels gelden dan in een ander
gebied rond de Plassen. Om maar
wat te noemen. Wij hebben daar
te maken met de Natuurbeschermingswet die heel beperkend is in
wat er wel en niet mag in dat gebied. We hebben met een ecologische hoofdstructuur te maken, regels voor landschap en structuurvisie en ga zo maar door. Binnen
dat kader moeten we ook nog eens
opereren,” vult wethouder Moolenburg aan. Dat valt dan weer onder
zijn verantwoordelijkheid.
Gulden middenweg
Goldhoorn: Vroeger werd een bestemmingsplan hier in huis gemaakt. Nu laten wij de bouwstenen
ook aanreiken door externe partijen. Dat is iets anders. Wij gaan dus
met al die lokale en provinciale partijen die hiermee te maken hebben,
in gesprek. Daarbij hopen wij dat iedereen zijn zegje kan doen en een
mening wil geven. Vervolgens streven wij met die gegevens naar het
bereiken van een evenwicht, zeg
maar een gulden middenweg. Wel
met de randvoorwaarde dat die voldoet aan de gemeentelijke en provinciale structuur- en recreatievisie
en landschapsvisie. Dat is een enor-

me uitdaging. Omdat wij een open
discussie aangaan kunnen we de
gemeenteraad later ook goed informeren. Dat moet ook want die
neemt te zijner tijd de beslissing. Wij
hopen dan ook dat er veel woordvoerders van belangengroepen en
verenigingen, maar ook inwoners
van zich zullen laten horen. Nogmaals, wij realiseren ons dat we het
niet iedereen honderd procent naar
de zin kunnen maken, maar als we
het met elkaar in grote lijnen eens
kunnen worden en er een breed
draagvlak voor is, zijn wij in staat
een goed gedragen bestemmingsplan op te zetten dat we de raad
kunnen aanbieden. In details kunnen er altijd nog wel wat wijzigingen
worden aangebracht, maar de basis
is er. Er zit overigens wel een tijdsdruk achter want in 2017 moet het
sowieso klaar zijn. Dat is een wettelijke verplichting.” Volgens wethouder Goldhoorn heeft de gemeente als opdracht om de zandeilanden
en de legakkers te gaan herstellen.
Men wil ook omstandigheden creëren dat particuliere eigenaren, verenigd in de Vereniging van Legakkereigenaren, ook gaan investeren
in hun legakker(s). In ruil daarvoor
krijgen zij bepaalde emolumenten
aangeboden in de vorm van gebruiksmogelijkheden. Ook dat moet
worden verwoord in het nieuwe bestemmingsplan. “Ongetwijfeld zijn
er gedeelde belangen. Die kunnen
weliswaar heel ver uit elkaar liggen,
maar ik ben van mening dat er ergens in het midden iets is wat je
deelt met elkaar. En wat je hier deelt
is het feit dat je een prachtige Plas
hebt die je wilt behouden en toekomstgericht gaat inrichten. Je wilt
dat die gebruikt wordt en dat mensen ervan kunnen genieten, dat er
ook prachtige natuur is en een goede bereikbaarheid. Er is in mijn beleving met elkaar altijd een gedeeld
belang te vinden. Dat is wat wij beogen in het komende proces,” aldus
David Moolenburgh.

Beklemmende regelgeving
“Als gemeente hebben we in een
aantal stappen al allerlei zaken opgenomen in onder meer de Structuurvisie, Natuurvisie en Landschapsvisie. Uiteindelijk komen er
rond de Plassen zoveel belangen
samen dat je buiten dat daar goed
aandacht aan moet schenken. Er is
geen nul-optie om mee te beginnen
want er is al van alles. Bij dit proces
is heel belangrijk in kaart te brengen wat de feitelijke situatie en het
gebruik op dit moment is. Het is een
complex gebied wat een enorme
hoeveelheid werk vergt om het in-

Geweldig en zonnig kamp voor groep 8 Twistvliedschool
Mijdrecht - Afgelopen week is
groep 8 van de Twistvliedschool op
kamp geweest naar IJmuiden.

De reis er naar toe ging vanwege de zeer harde wind iets anders
dan gepland. Maar met een onver-

woestbaar kamphumeur werden de
kinderen met auto’s naar het Amstelstation in Amsterdam gebracht,

de bagage en alle fietsen waren ondertussen al in een vrachtauto van
de firma Snel uit Montfoort geladen. Vanaf het Amstelstation ging
de reis per trein verder naar Amsterdam CS en van daar naar SantpoortNoord. Daar konden ze de fietsen
uit de container halen en fietsten
ze het laatste stukje, tegen de flinke wind in, naar de Scouting blokhut. Toen de kinderen, leerkrachten
en begeleiders eenmaal in IJmuiden
waren begon het weer heel snel op
te knappen. Zelfs zo, dat alles wat de
kampleiding bedacht had, gedaan
kon worden: bosspelen, bunkers bekijken, in de duinen spelen, naar het
strand en zwemmen (zelfs 2x!), een
geweldige bonte avond, drie keer
een prachtig kampvuur (met dank
aan Karwei uit Mijdrecht voor het
kampvuurhout), en tot slot op vrijdag een boottocht door de haven
en een stuk varen over de Noordzee. Het waren dagen met heel weinig slaap, lekker eten (met dank aan
de Jumbo uit Vinkeveen), en vooral heel veel gezelligheid en plezier.
Dankzij alle hulp heeft groep 8 van
de Twistvliedschool een geweldig en
zonnig kamp gehad!

Jubileumfeest Triviant
Wilnis - Muziek en showkorps Triviant bestaat 25 jaar en dit willen
we vieren tijdens een groot Jubileumfeest op zaterdag 27 juni. Deze
dag staat in het teken van muziek.
We hebben daarom 4 korpsen uit de
omgeving gevraagd om er samen
met ons een muzikale dag van te
maken. Namelijk Concordia, Abcouder Harmonie, VIOS en Viribus Unitis. Triviant zal samen met deze muziekverenigingen optredens verzorgen en ook door verschillende wijken in Wilnis zult u korpsen zien lopen. Het jubileumfeest vindt plaats
in het Speelwoud naast de Willisstee in Wilnis. Onder het genot van
een hapje en drankje kunt u lekker

op het terras genieten van de muziek en de kraampjes op het terrein bezoeken. De kraampjes worden bemand door lokale verenigingen & stichtingen, hobbyisten en
ondernemers. Ook kunt u mee doen
aan het Rad van Fortuin met mooie
prijzen gesponsord door de ondernemers van de Ronde Venen. Er is
van alles te doen, ook voor kinderen. Er is een springkussen, je kunt
je laten schminken, deelnemen aan
de ballonnenwedstrijd en knutselen aan de knutseltafel van ‘Kinderen helpen kinderen’ (Lillianefonds).
Bezoek ook ons Jubileumfeest van
11.00 tot 16.00 uur in het Speelwoud
in Wilnis. De toegang is gratis
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Vervolg van de voorpagina
Het was prachtig weer en om precies 18.30 starte
de 18 heren met het eten van de frikandellen. Het
was een prachtig gezicht en de belangstelling was
groot. Al snel bleek dat Richard Petersen wel eens
de winnaar zou kunnen worden. Hij at rustig en gestaag de één na de ander en zonder ook maar te
haperen. Vlak naast hem zat Benjamin Heining en
ook die ging maar door. Maar helaas deze laatst
genoemde kreeg bij de elfde frikandel toch wel last
en na twaalf en een half was het voor hem over. De
overige deelnemers hadden aten ook gestaag door,
maar kwamen niet echt in de buurt van Richard,
die het bij 14 stuks genoeg vond. De deelnemende mannen eindigde uiteindelijk met: Ivo de Vries
9, Evert Treur 9, Evert Treur senior 7, Jurgen Blom 5,
Erik Hartman 9, Mike van Dam 11, Remon de Boer
10, Daan Wagenaar 8, Benjamin Heining 12.5, Patrick Tijdeman 8.5, Roger Broekhuizen 9 maar ging
overgeven dus viel af, Bastiaan Brouwer 8, Stephan van den Berg 10, Rutger 8, Roel 10 en Richard

Petersen 14. Hij werd ook de grote winnaar.
Dames
Hierna waren de dames aan de beurt. Armanda
Mulckhuyse ging de mannen wel even verslaan “
15, 15 ga ik er eten”, zo liet zij weten. Wel het leek
er echt even op. Zij ging me toch te keer zeg. Binnen 7 minuten had ze er al bijna 10 op. Maar toen
ging het fout. Ze ging water drinken en veel te veel.
Ze kwam tot 12 en een half, maar tijdens de verplichten half uur wachten kwam alles er weer uit.
Zij viel dus af. Winnaar bij de dames werd Nancy
van Zwieten met 10.5 een hele prestatie. De deelnemende dames waren: Lisa schaaphuizen 9, Linda schaaphuizen 7, Armanda Mulckhuyse 12.5,
maar ging spugen, Nancy van Zwieten 10.5, Anouk
van Groningen 6, Roxanne Tijsen 6, Iris van Groningen 8.5, Wil Donselaar 10 en Laura Volmer 8. Het
was een enorm geslaagd evenement en zeker voor
herhaling vatbaar.
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Voorjaarsnota 2015:

Aanpakken en niet doorschuiven
De Ronde Venen - Het college van
B en W wil de komende jaren komen tot een structurele aanpak en
oplossing voor alle extra taken waar
de gemeente zich voor gesteld ziet.
Burgemeester en Wethouders willen
dat samen met gemeenteraad, inwoners en ondernemers oppakken. Uitgangspunt daarbij is dat alles bespreekbaar is. Dat schrijven B en W
in de Voorjaarsnota 2015 die op 1 en
2 juli in de gemeenteraad wordt behandeld.
Eerste
De Voorjaarsnota 2015 is de eerste
van het huidige college. In het document worden de kaders geschetst
voor de begrotingen van de komende jaren en wordt inzicht gegeven in
de financiële ontwikkelingen. B en W
schrijven in de Voorjaarsnota 2015
dat ze – in samenspraak met gemeenteraad, inwoners en ondernemers - willen doorgaan op de ingeslagen weg om te komen tot duurzame oplossingen voor vraagstukken
waarmee de gemeente wordt gecon-

fronteerd in plaats van problemen
voor zich uit te schuiven. Als voorbeelden van aanpakken in plaats
van doorschuiven worden de renovatie van het woonwagencentrum in
Wilnis genoemd, de wijze waarop is
gereageerd op de tegenvallende exploitaties van bouwprojecten en de
nieuwe manier van financiering van
sportaccommodaties. Met deze aanpak is een aantal lastige dossiers opgelost.
Finacien
Om de gemeentelijke financiën op
orde te krijgen, zijn de afgelopen
jaren prioriteiten gesteld en is een
aantal bewuste keuzen gemaakt. Dat
is gebeurd in de verwachting dat, als
gevolg van economisch herstel, de
financiële armslag van de gemeente
ruimer zou worden. Dat is helaas niet
gebeurd. Daarnaast is 2015 het eerste jaar van de decentralisaties in het
Sociaal Domein (de overdracht van
zorgtaken van Rijk naar gemeente)
en zijn er strengere eisen ten aanzien van het verlenen van vergun-

ningen voor de Omgevingswet. Wat
de uitvoering van deze nieuwe taken voor de gemeentelijke organisatie betekent, wordt nu pas echt duidelijk. Deze echt eerste Voorjaarsnota van het college wordt door B en
W dan ook gebruikt om alles tegen
het licht te houden en om met toekomstgerichte
oplossingsrichtingen te komen. Over die richtingen
wil het college tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in gesprek
met de gemeenteraad. Om de vraagstukken aan te pakken stellen B en
W de gemeenteraad voor een aantal
investeringen te doen om te komen
tot duurzame oplossingen. In totaal
is daarvoor tot 2019 jaarlijks een bedrag nodig van tussen de twee en
drie miljoen euro. Wethouder David
Moolenburgh (Financiën): ,,Met name op het gebied van organisatie en
personeel komen we tot de conclusie
dat de komende jaren een aanzienlijke inzet wordt gevraagd. Dat is nodig
om als organisatie adequaat en goed
uitgerust te zijn voor de vele maatschappelijke vraagstukken, toege-

CU/SGP initiatiefnemer
werkconferentie “Investeren in relaties”
De Ronde Venen - Op vrijdag 12
juni was de ChristenUnie-SGP fractie van De Ronde Venen gastheer
voor een regionale werkconferentie over het onderwerp “Investeren
in relaties”. Met het oog op het eigen verkiezingsprogramma en de
afspraken in het coalitieakkoord,
wilde de fractie ook graag eens van
gedachten wisselen met partijgenoten in de regio. Vrijdagmiddag waren dus zo’n 20 raadsleden en wethouders uit de regio aanwezig in
Wilnis om met elkaar van gedachten
te wisselen over de rol die de ge-

meente zou kunnen spelen rondom
echtscheidingsproblematiek. In vier
brainstormsessies over de thema’s
“Wat is het probleem”, “Wat zijn mogelijke oplossingen”, “communicatie en bewustwording” en “belanghebbenden, partners en de rol van
de gemeente” wisselden de aanwezigen interactief hun gedachten uit.
Vervolgens werden die met elkaar
doorgesproken om te zien of er gezamenlijke conclusies getrokken
konden worden. “Voor mij was de
belangrijkste conclusie, dat we wel
een maatschappelijk probleem te

pakken hebben, maar dat het in de
politiek nog een taboe is om er iets
mee te doen” aldus Wim Stam, fractievoorzitter van de ChristenUnieSGP fractie. Dat is op zich vreemd,
als je beseft, dat een deel van de gevolgen wel op het bordje van de gemeenschap terecht komt. Met alle
kosten van dien. In Nederland zijn
bijvoorbeeld per jaar ca 70.000 kinderen bij een echtscheiding betrokken (bron; CBS), de maatschappelijke kosten in ons land worden geraamd op minimaal ca 2 tot 3 miljard
euro per jaar.

nomen taken en veranderende relatie tussen overheid en inwoners. Uitgangspunt blijft dat we een financieel gezonde gemeente willen zijn en
dat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. We zullen de
gemeenteraad in het najaar dan ook
een sluitende begroting aanbieden.’’
Om de begroting sluitend te krijgen
wordt in de Voorjaarsnota 2015 een
aantal onderzoeksrichtingen aangegeven waarmee uitgaven kunnen
worden verlaagd en inkomsten verhoogd. Deze oplossingsrichtingen
liggen op het gebied van het verlagen van het gemeentelijke dienstverleningsniveau (bijvoorbeeld beperken van openingstijden van het
gemeentehuis), het verhogen van inkomsten (verkoop gemeentelijk onroerend goed en verkoop openbaar
groen, verhogen belastingen) tot het
bekijken hoe de bedrijfsvoering van
de gemeente efficiënter kan worden
vormgegeven door bijvoorbeeld taken uit te besteden of te kijken hoe
kan worden samengewerkt. Tijdens
de behandeling van de Voorjaarsnota wil het college graag met de gemeenteraad in gesprek over wenselijkheid van de verschillende denkrichtingen om te komen tot een samenhangend geheel van maatregelen.
Uitkeringhen
Ook gemeentes worden er direct
mee geconfronteerd in de vorm van
uitkeringen en schuldhulpverleners,
en sinds de jeugdzorg per 1 januari
volledig naar de gemeente is overgedragen, zijn die effecten ook voor
rekening van de gemeente. “Toen ik
onlangs bij de jeugdhulporganisatie TIMON op bezoek was, werd mij
verteld, dat relatieproblemen van
ouders de grootste oorzaak is van
de huidige jeugdproblematiek” aldus Stam. Als je weet dat een crisisplaats voor een jongere de gemeente ongeveer 100.000 euro per
jaar kost, snap je dat het al gauw om
veel geld kan gaan. Maar ook andere partijen ondervinden de gevolgen zoals de woningbouwvereniging (toewijzen urgentiewoningen), banken (executieverkopen),
scholen (leerprestaties en gedrag
van kinderen), huisartsen, werkgevers, etc...
“Maar het meest schrijnend is wat
ons betreft dat vaak kinderen de
dupe zijn van deze situaties” zo verwoordde Eilt Hofstee (commissielid
in Bunschoten) de mening van de
deelnemers. “Juist voor de kinderen
zou de politiek zich hier wel bezig
moeten houden”.
De uitkomsten van de conferentie
worden nu door de fractie verder
uitgewerkt en aan de deelnemers
voorgelegd.
beschikbaar zijn. Het cursusaanbod
is breed. Zo kunnen beginnende en
gevorderde kunstenaars volop aan
hun trekken komen. De cursussen
worden door ervaren en bevoegde docenten gegeven. Voor hen die
een probeerles willen volgen in het
nieuwe cursusseizoen, dat in september van start gaat, bestaat die
mogelijkheid door de aanschaf van
een ‘strippenkaart’ voor een beperkt
aantal lessen. Ze zijn tijdens het
festival te verkrijgen.
Modeltekenen
Hoewel
Atelier
de
Kromme
Mijdrecht zich vooral richt op de
amateurkunstenaar, is met name
de dinsdagavondcursus ‘Modeltekenen’ ook interessant voor professionele kunstbeoefenaars. Er wordt
gewerkt met levende modellen. De
schetsen die tijdens de avondcursus worden gemaakt zijn al eerder
door beroepskunstenaars gebruikt
als basis voor schilderijen en beelden.

Atelier de Kromme Mijdrecht luistert
Straattheaterfestival op
Mijdrecht – Op zaterdag 20 juni
vindt in het centrum van Mijdrecht
het
23ste
Straattheaterfestival
plaats. Met optredens van tal van
nationale en internationale variétéartiesten en musici. Er zal ook aandacht zijn voor lokaal en regionaal
talent op het gebied van kunst, dans
en muziek. Eén van de deelnemers
zal kunstenaarsvereniging Atelier

de Kromme Mijdrecht zijn, dat al 35
jaar cursussen verzorgt op het gebied van beeldende kunst.
Demonstraties
Op het Raadhuisplein zullen leden
en docenten van Atelier de Kromme Mijdrecht live tekenen en schilderen en kunstwerken van leden
en cursisten exposeren. Voor geïn-

Brugpiepersdiploma
groep 8 Driehuisschool
Mijdrecht - Vorige week heeft
groep 8 van de R.K. Driehuisschool
in Mijdrecht hun Brugpiepersdiploma gekregen. Hiervoor moesten de kinderen opdrachten uitvoeren zoals fietsband plakken,
lunch klaarmaken, boeken kaften
en puisten uitknijpen. Ze begonnen met een rugzak vol piepers en

voor elk afgerond onderdeel leverde ze een x aantal piepers in. Allen
zijn geslaagd en kregen na afloop
hun diploma en een patatje. Zij zijn
in ieder geval klaar voor de middelbare school!
De 3 overgebleven emmers met
piepers zijn gedoneerd aan de
voedselbank.

teresseerden in het volgen van een
cursus of voor hen die het lidmaatschap overwegen, zal er informatie

Wanneer u geïnteresseerd bent,
maar niet in de gelegenheid bent
om zaterdag de stand van het AKM
te bezoeken, dan kunt u alle relevante informatie over de vereniging
en de cursussen vinden op www.
atelierdekrommemijdrecht.nl. Via de
website kunt u ook aanvullende informatie aanvragen.

De Botshol excursies
komen er weer aan!
De Ronde Venen - Je ziet ze niet
zo snel, maar hoort ze wel degelijk…..de rietzangers. Hopelijk zien
we de lepelaars weer, en de koekoek vliegt ‘koekoek’ roepend voor
ons uit. Gidsen van het IVN zullen in
het mooie, stille en afwisselende gebied een excursie verzorgen. Zij zullen op zoek gaan naar kranswieren,
de welriekende nachtorchis en andere orchidee soorten, vlinders 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
gebeurt dat niet.

De data waarop de excursies
zijn gepland zijn:
Zondag 21 juni, 10.00-12.00 uur
Dinsdag 23 juni, 19.00-21.00 uur
Zondag 28 juni, 10.00-12.00 uur
(tel. aanmelden bij 0297-230890).
Het verzamelen is bij boer Verweij, Botshol 14, 1391 HP Abcoude. In
verband met de huur van de bootjes is aanmelden gewenst! Dit kan
op de website van het IVN: www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/activiteiten/roeien-botshol.
Daar vindt u ook de route beschrijving naar de startplaats. Of bij: Marianne v.d. Bosch: 0297–257287. Voor
de excursie op 28 juni kan tel aanmelden bij 0297-230890. Kosten:
zijn voor IVN-leden en donateurs
4 euro, voor anderen 5 euro. Gráág
gepast geld meenemen. Het aantal
deelnemers wordt bepaald door beschikbare boten en gidsen.

Haringhappen met
Viribus Unitus en
de Turfschippers
Wilnis - Je kan er niet meer omheen. In Nederland is de nieuwe haring weer aan land. Traditioneel gebeurd dit in Juni. Maar zoals de laatste jaren bijna gebruikelijk werd het
ook dit jaar weer spannend tot de
laatste dag. In Wilnis wordt al enige jaren de nieuwe haring met enige festiviteiten begroet en ook dit
jaar zullen de liefhebbers zich weer
in grote getale melden op het Raadhuisplein bij de viskraam van Klaas

Heek. Het haringhappen zal plaatsvinden op dinsdag 23 juni, vanaf
18.00 uur.
De nieuwe haring, al of niet gesmeerd met een drankje en gesponsord door de diverse ondernemers uit Wilnis en omgeving, zal begeleid worden door de muzikale en
zeewaardige klanken van Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen
en de muziekgroep van Viribus Unitus uit Wilnis.

Natuurfeest Stichting
De Bovenlanden
De Ronde Venen - Binnenkort bestaat Stichting De Bovenlanden 30
jaar. Al sinds 1985 houdt de stichting zich bezig met landschapsbehoud en natuurbeheer in de gemeente De Ronde Venen. Inmiddels beheert de Stichting ruim 20 ha
aan natuurgebied en karakteristieke
kleine landschapselementen.
Een van deze gebieden ligt aan
de Gagelweg onder Wilnis en bestaat uit een 16-tal legakkers, omringd door water temidden van de
weilanden. In de 19e eeuw is men
daar begonnen met vervening, maar
voortgaande vervening werd verboden. Als cultuur-historisch monument dreigden de eilandjes eind
20ste eeuw in de golven te verdwijnen. Gelukkig wist de stichting deze landschapselementen in erfpacht
te verkrijgen van de familie Gerrit
Brouwer en van Staatsbosbeheer.
Na enkele intensieve herstel-operaties blijft het gebied veel onderhoud
vergen. Op zondag 21 juni a.s. houdt
de stichting, samen met natuur- en
biologische boer Joost Samson een
open middag voor donateurs, rela-

ties en overige belangstellenden.
Om 12.00 u wordt begonnen met
een “natuurlunch”, waarna men aan
verschillende activiteiten kan deelnemen. Dat zijn:
- Een wandeling met een IVN gids
met als onderwerp eetbare planten in het wild;
- Een wandeling met Joost Samson, die op eigen wijze laat zien
hoe boeren/ondernemen en natuurbeheer samen kan gaan
(wandeling naar het nieuwe paviljoen);
- Een boottocht naar eén van de
eilanden waar een vertelster een
verhaal zal vertellen;
- Waterbeestjes en andere leuke
activiteiten voor kinderen op ons
terrein in de Gagel.
Het geheel vindt plaats op en nabij
het terrein aan de Gagel tegenover
Gagelweg 3 te Wilnis. Aanmelden
voor dit gebeuren kan tot uiterlijk 15
juni a.s. via info@debovenlanden.nl
met vermelding van het aantal personen of telefonisch (0297-288639
na 18.00uur).
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Weer veel verrassingen in dorpscentrum van Mijdrecht

Bijzondere artiesten op
23e Straattheaterfestival
Mijdrecht - Komende zaterdag, 20
juni, wordt het 23e Straattheaterfestival De Ronde Venen gehouden. Het
belooft weer een fantastische dag te
worden, vol bijzondere artiesten in
het dorpscentrum van Mijdrecht!
Vanaf kwart voor elf geven de dan-

seressen van Jazz- en showballet
Nicole, zoals ze dat traditiegetrouw
al heel wat jaren doen, op het Raadhuisplein het swingende startsein
voor het Straattheaterfestival. De officiële opening van deze 23e editie
wordt rond elf uur verricht door wet-

houder Spil, waarna op meerdere
plekken in het dorpscentrum de artiesten ‘los’ gaan.
Spektakel en humor
20 Juni wordt een dag vol spektakel.
Met adembenemende en humorvolle internationale acts uit België, Italië, Groot-Brittannië, Polen en Duitsland. Zoals de flamboyante dames
van ‘La Guardia Flamenca’ uit België, de verrassende show met viltpoppen van de Poolse Ola Muchin,
de vertederende Italiaanse clown
Luca Bellezze en de bijzondere gebodypainte steltlopers van het Belgische ‘Teater Exces’. Verbaas je over
het Duitse duo ‘Die Maiers’, met hun
slapstickachtig trapezewerk hoog in
de lucht, over Stefano di Renzo die
zijn weg zoekt in zijn nieuwe vaderland, of over de Italiaanse ´McFois´
tijdens zijn visuele comedyshow met
hoeden, jongleren, ´ballet´ en striptease…
Pop-up en hoelahoep
Maar ook uit eigen land komen

dit jaar weer verbazingwekkende professionele straatartiesten
naar Mijdrecht. Wat te denken van
de ontwapenende Tom en Tom,
van ArtDish, de pop-up-wegwerkers van Directie EnCo of de dromerige uitvinder Eddie Only, die zo
graag wil vliegen? En, niet te vergeten, Jonas & Friends die op hun geheel eigen wijze The Blues Brothers
laten herleven of ‘Les Tantes Déviantes’, die teruggaan naar de Gouden Eeuw. Pas in de straten rondom
het Raadhuisplein op voor de ‘Benidorm Bastards’ van RB Producties,
kom ook kijken naar het bijzondere
draaiorgel van ‘Muziektheater Sentimento’, luisteren naar ‘Muzikale Verhalen’, en je verwonderen over de
hoepelshow van Wietske Vogels en
Milan Seegers.
Lokaal en regionaal talent
Natuurlijk is er ditmaal ook weer volop aandacht voor lokaal en regionaal
talent. Onder hen bekende deelnemers, zoals de VIOS Twirlafdeling,
het ROM-koor, De Turfschippers,
Da Capo’s Popkoor, Build Ya Skillz
en Sister Act. Plus de schminck-artiesten van ‘Kinderen voor kinderen’,
Kunst Rond de Venen en de acrogymnasiasten van GVM’79. Nieuwe gezichten op Straattheaterfestival De Ronde Venen zijn de leerlingen van Dansstudio Sietske, De
Turftrappers en de samenwerkende
Afrikaanse percussiegroepen ‘Negunya’ en ‘Opgetrommeld’.

Ook het CDA wil meer aandacht
voor wonen en zorg voor ouderen
De Ronde Venen - Verzorgingshuizen lijken te gaan sluiten. Een
onwenselijke situatie aldus CDA
raadslid Ria de Korte-Verhoef. „De
komende 15 jaar zal het aantal ouderen en mensen met dementie in De Ronde Venen verdubbelen” aldus De Korte die Docent Verpleegkunde is. Het grootste gevaar
schuilt in de meerdere kwalen die
deze ouderen kunnen krijgen. Soms
is dan thuis blijven wonen geen optie meer. Verzorgingstehuizen blijven daarom ook heel hard nodig en
de gemeente moet hierin de regie
houden. Ook horen we van nieuwe
ideeën van senioren over hoe zij willen wonen als zij kwetsbaar worden.
Het CDA vindt in ieder geval dat de
gemeente niet stil mag blijven zitten.
Er moet één aanspreekpersoon komen van de gemeente. Die zal actief
moeten overleggen met zorgorganisaties en senioren over hoe we zorg
voor ouderen in de toekomst gaan
vormgeven. Allereerst is de gemeente er verantwoordelijk voor dat
mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als dat niet meer kan,
dan op zoek naar andere woonvormen waar meer zorg mogelijk is. Dat

geldt vaak voor kwetsbare senioren
maar ook voor jongere mensen die
zorg nodig hebben. Het gaat dan
ook om welzijn, comfort, contact en
veiligheid. Dat staat allemaal in een
motie Wonen en Zorg die De Korte afgelopen donderdag tijdens de
raadsvergadering heeft ingediend.
Motie
In de motie noemt somt het CDA een
aantal belangrijke zaken op waar
men in De Ronde Venen enorm mee
kampt, zoals: “Het aantal ouderen
en het aantal mensen met dementie
in De Ronde Venen in de komende
15 jaar verdubbelt en dit aantal over
25 jaar 2,5 keer zo veel is als nu. Dat
een deel van de kwetsbare mensen
niet meer zelfstandig kunnen wonen maar ook geen zware zorg in
verpleeghuizen nodig heeft. Dat de
komende 25 jaar beschutte woonvormen zoals die van verzorgingshuizen daarom hard nodig blijven
in De Ronde Venen. Het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen in
december 2014 al een ernstig verzoek aan de gemeente heeft gedaan
om de regierol op zich te nemen bij
de woon-zorg vraagstukken. De ge-

meente tot nu toe nog niet heeft laten blijken deze regierol op zich te
nemen en dat als we niets doen de
verzorgingshuizen kwijtraken.”, aldus de tekst in de motie.
Via de motie draagt de raad
het college nu op om
In de maand juni 2015 de regierol bij
wonen en zorg op zich te nemen. In
de maand juni 2015 één Aanspreekpersoon Wonen en Zorg bij de gemeente aan te wijzen. Deze Aanspreekpersoon Wonen en Zorg bekend te maken bij alle zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen en inwoners in De
Ronde Venen en met hen pro-actief in dialoog te gaan. Als regiehouder wonen en zorg integraal aan te
pakken.
Het bij deze regierol
met name gaat om
Functieverandering en transformatie van ‘oude’ verzorgingshuizen;
Informatie voorziening langer zelfstandig wonende burger. Voldoende
woningen en nieuwe woonvormen
voor de combinatie wonen en zorg.

REACTIE VAN EEN LEZER
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REACTIE VAN EEN LEZER
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.

Vertrouwen
Is een Gemeenteraad een slangenkuil, een wespennest of een
team roeiers in hetzelfde schuitje? Ik denk, als Bohemien, het
laatste.
Vertrouwen en wantrouwen, daar
lijkt alles op te drijven.
Binnen partijen en tussen partijen onderling. En dat binnen een
context van de landelijke politiek,
de Europese tot zelfs mondiaals.
Laten we het dus hebben over
hondenpoep?
Dat deze Gemeente aangaande de WMO, de Jeugdzorg en de
Participatie goed al veel op orde
heeft is wel duidelijk, heeft deze
krant bevestigt. Dat hebben de
wethouders van GL, CU en RVB
voor elkaar gekregen, binnen de
kaders van landelijke bezuinigingen.

Ria de Korte-Verhoef
Dat het bij wonen en zorg vooral
gaat om welzijn, comfort, contact,
controle en veiligheid van mensen
die langer zelfstandig wonen of beschut moeten wonen vanwege hun
kwetsbaarheid; Dat deze regierol
kan gelden voor kwetsbare mensen
in alle leeftijden. Alle ruimte te geven aan innovatieve ideeën als het
gaat om wonen en zorg.
Met steun van D66 en de RVB is
deze motie aangenomen. Dit is een
eerste stap richting passende zorg
dicht bij de mensen.

De Ronde Venen - In de Maand
van het Spannende Boek staan
de thrillers en detectives weer
centraal in de Bibliotheek. Want
spannende boeken zijn favoriet.
Maar thuis houden we het liever
wat minder spannend; misdadigers houden we graag buiten de
deur. Wilt u weten hoe u tijdens
de vakantie de inbreker buiten
houdt? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst in de Bibliotheek: maandag 22 juni in de Bibliotheek Abcoude of woensdag
1 juli in de Bibliotheek Mijdrecht,
van 16.30 tot 17.30 uur. De Bibliotheek organiseert samen met
Firma Timmer Beveiligingen en
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over inbraakpreventie.
In de bijeenkomst hoort u wat u

De Hoef, Westzijde 50

Programma
15.45 uur
One Day Fly
17.00 uur
Nathaly en Clous
18.00 uur
Nicola Mecca Quintet
19.00 uur
Saskia Laroo Band
20.25 uur
Rosa’s Poppenspel
20.45 uur
Bob Syndicate

Als ook de Sociale VerzekeringsBank dat in zou zien, zou dat ons
een hoop geld kunnen besparen.
David Wijtemans
Wilnis

Maand van het
Spannende Boek

10e editie Chazz 27 juni in tuin van Stroomzicht
Veel variatie bij Chazz, tiende editie. Variatie in optredens en in alles wat mogelijk is in Stroomzicht,
een boerderij met mooie grote tuin.
Er zijn plekken om te relaxen, te zitten in het gras en aan de waterkant.
Er is een plein met zitjes en statafels. Een keur aan hapjes en drankjes en doorlopend spelen musici de
sterren van de hemel.

Een jaar terug ben ik zo vrij geweest en met name D¹66 en Lijst8
Kernen (vrienden) uitgenodigd
hier aan mee te denken en doen.
Dat doen ze echter niet.
Integendeel: ze gebruiken de dialoog aangaande de zondagsrust
als middel om te stoken in een
links-christelijk beleid. Het wordt
tijd om met elkaar het gesprek
aan te gaan wat werkelijke waarde allerlei zaken voor ons ieder
persoonlijk heeft, en in hoeverre
wij dat bij elkaar zien, weten en
(h)erkennen.

Kaartverkoop
Het volledige programma is te vinden op www.chazz.nl en facebook/
chazzdehoef. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Sprey in Abcoude, boekhandel Mondria in
Mijdrecht en Ten Hoope in Uithoorn,
bij drogisterij De Bree in Vinkeveen
en bij Drank- en delicatessen De

Zwart in Wilnis. Kaarten online via
kaartjes@chazz.nl In de voorverkoop kosten kaarten 15,00. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee,
studenten voor half geld. Op de dag
zelf aan de tuin kosten de kaarten
20,00. De opbrengst van dit jaar
komt ten goede aan scholen in Nepal.

zelf kunt doen om de inbreker tijdens de vakantie buiten de deur
te houden.
Gratis woon-scan
Wilt u een uitgebreider advies?
Als u aanwezig bent tijdens de
voorlichtingsbijeenkomst of als
u lid wordt tijdens de Maand
van het Spannende Boek, maakt
u kans op een gratis woon-scan
door Danny Timmer Beveiligingen. Het advies is uiteraard geheel vrijblijvend. U bent van harte
welkom. Ook als u geen lid bent
van de Bibliotheek. Toegang is
gratis.
Maandag 22 juni, 16.30-17.30 uur
in de Bibliotheek Abcoude.
Woensdag 1 juli, 16,30-17.30 uur
in de Bibliotheek Mijdrecht.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekavv.nl.
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Geslaagde eerste editie van de Venencup
Vinkeveen - Afgelopen weekend
werd bij Hertha de eerste editie gehouden van de eerste editie van de
Venencup. De Mini’s en eerstejaars
F groepen trapten om 9.00u af voor
hun toernooi. Het zou de voorbode
worden van vele spannende wedstrijden tussen teams vanaf de mini’s (5-jarigen) tot en met de twee-

dejaars E spelers (de 11-jarige tieners). Het was de toernooicommissie gelukt een deelnemersveld samen te stellen van alle omliggende verenigingen; Abcoude, Argon,
CSW, De Vecht, HSV ’69 en uiteraard Hertha zelf. Een mooie mix die
de naam Venencup eer aan deed.
Een paar ‘last minute’ afzeggingen

dreigde roet in het eten te gooien,
maar gelukkig waren ’s Graveland,
Huizen en SCW nog bereid teams af
te vaardigen. Klasse!
In de kantine waren vrijwilligers
al vanaf 8.00 uur paraat en zorgden de gehele dag voor een ´vette hap´ en een frisje. De compensatie in de vorm van de noodzakelijke

vitamientjes werd verzorgd door de
Firma Ruizendaal die gratis fruit ter
beschikking stelde.
Er zouden deze dag maar liefst 47
teams aantreden, maar doordat de
teams over drie tijdsvakken waren verdeeld, was het de hele dag
door gezellig druk. Op twee velden werd er gestreden om de beker voor de eerste plaats en uiteraard de eer. Vaak lag het dicht bij
elkaar en soms was er een afgetekende winnaar. Vermeldenswaardig zijn bijvoorbeeld Argon F3. Na
een 2-0 achterstand in hun eerste
wedstrijd tegen Hertha F3, wonnen
ze nog met 2-3, om daarna door te
stomen naar de winst in hun poule.
Ook een speciale vermelding krijgen Hertha F1 en Argon F2 die elkaar in een zeer spannende finale op 0-0 hielden en waarbij in een
zinderende penaltyserie uiteindelijk Hertha F1 er met de beker vandoor ging. En wat te denken van de
zeer getalenteerde keeper van CSW
E1? Keer op keer hield hij zijn doel
schoon met fantastische reddingen.
Er viel dus genoeg te genieten deze
dag. Uiteindelijk verlieten alle spelers het sportpark met een teamfoto onder de arm. Hopelijk zien we
de meeste spelers volgend jaar terug bij de tweede editie van de Venencup!

Roeien op de Botshol met
de Scharrelkids
De Ronde Venen - Onder de naam
Scharrelkids biedt IVN De Ronde
Venen & Uithoorn vier keer per jaar
een excursie aan voor kinderen van
8-12 jaar. Op 27 juni gaat de excursie naar de Botshol. Daar liggen een
aantal roeiboten op ons te wachten.
Sterke scharrelkids zullen zelf ook
moeten roeien. We varen door kreken, tussen de waterplanten. Langs
de oevers tussen het riet, zien we
planten met mooie namen waarover
we leuke dingen kunnen vertellen;
valeriaan, galigaan, bitterzoet, watermunt enz. Misschien zien we ook
libellen en waterjuffers en horen we
de rietzanger. We leggen aan bij een
eilandje en eventueel kunnen we

daar zwemmen. Als dit alles je wel
wat lijkt, meld je dan aan.
We vertrekken om 14.00 uur bij botenverhuur Verweij, Botshol 14 Abcoude. Om 16.00 uur kunnen ouders hun kinderen daar weer ophalen. Neem eventueel zwemkleding
en een handdoek mee. De excursie
is voor IVN-gezinsleden gratis. Nietleden betalen 2.50 euro. Graag aanmelden vóór 23 juni, per e-mail bij:
pbetlem@casema.nl Informatie bij
Gerda Veth, 0297-263656. Voor de
routebeschrijving naar het vertrekpunt, zie onderstaande link: www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/activiteiten/scharrelkids-roeien-op-botshol.

Verbluffende resultaten
GVM tijdens turnfinale!
Mijdrecht - Op zaterdag 13 juni
werd in Amsterdam de Turn Finale
van Divisie 6 en D3 gehouden. In dit
niveau waren maar liefst 4 turnsters
van GVM’79 door! Iris Koppenol en
Merel ten Haaf mochten aantreden
in de regio kampioenschap divisie
6. Een beetje onwennig begonnen
ze met de brug. Tijdens het inturnen ging het best goed, maar in de
wedstrijd, gleed Iris’ haar hand bijna
weg. Gelukkig kon ze zich herpakken en met een extra zwaai, weet ze
haar oefening toch te eindigen met
een hele mooie salto. Merel had iets
meer moeite met haar oefening,
maar ze weet door op te hurken net
te blijven zitten en toch haar oefening tot een goed einde te brengen.
De balk volgt, niet het meest favoriete onderdeel van beiden. Maar
Iris heeft de smaak te pakken en
gaat er vol voor. De grootste hobbels zijn genomen. Op vloer turnen
Iris en Merel een mooie constante
oefening. Iris behaalt hiermee een
2e plaats en Merel 17e. Dan is het
de beurt aan Lisa Snoek en Tara de

Jong bij de Pupillen 2, niveau D3.
Zij mogen beginnen bij sprong en
dat gaat erg goed. Met een mooie
handstand platval weet Lisa een 6e
plaats te behalen! Tara weet haar
benen goed te spannen en dat levert ook haar een mooie sprong
op. Op naar de brug. Lisa turnt een
mooie oefening en perst er op het
einde een mooie hoekhang uit, dat
haar extra punten oplevert! Op de
brug heeft Tara hard geoefend en
dat is te zien. De zwaaien zijn hoger en de benen veel beter gestrekt.
Goed gedaan! Bij het inturnen op de
balk zijn de zenuwen nog niet helemaal weg. Maar er is geen tijd om
daar lang over na te denken. Dus de
knop gaat om. Lisa gaat ervoor en
turnt een goede oefening, maar het
loopt niet zo lekker als ze had gehoopt. Toch goed gedaan hoor, behalve het tikje op de grond met de
koprol, niet gevallen! Tara turnt ook
een mooie oefening en eindigt dit
keer met een overslag van de balk.
Het levert haar uiteindelijk de 14e
plaats op!

Winnaars kleurwedstrijd
Rabobank bixiedag Abcoude
De Ronde Venen - Op Hemelvaartsdag is de succesvolle bixiedag bij de Slotruiters in Abcoude geweest. Maar naast het ponyrijden was er nog meer, namelijk
een kleurwedstrijd waar de Rabobank Amstel en Vecht mooie prijzen
voor beschikbaar heeft gesteld. Op
de ingeleverde kleurplaten kon gestemd worden en dat werd dan ook
veelvuldig gedaan. Op 1 juni hebben
we alle stemmen bij elkaar opge-

teld en waren de winnaars bekend.
Faye lynn Zwanenveld was de overtuigende winnares en zij mag met
haar familie naar de Efteling. Op de
tweede plaats de 2-jarige Saar Klarenbeek en op de derde plaats Noa
van de Wetering. Saar en Noa hebben bioscoopbonnen gewonnen. Op
4 juli is er weer een wedstrijd bij de
Slotruiters, waar naast de B t/m M
dressuur ook weer bixiedressuur
verreden zal worden.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 19 juni 2015 is er in Café de Merel Arkenpark MUR prijs-klaverjassen om
fraaie prijzen. Het klaverjassen start
om 20.00 uur, zowel dames als heren welkom, aanwezig zijn om 19.45
uur voor de inschrijving.

De uitslag van de laatst gespeelde prijsklaverjasavond was:
1 Kees Kooyman
7123 punten
2 Frank v.d.Laan
6890 punten
3 Dorus v.d.Meer
6793 punten
4 Wim Hofsteatter 6695 punten
5 Leen v. Bemmelen 6431 punten

Er zullen vier ronden van zestien giffies gespeeld worden en dan worden de punten bij elkaar opgeteld
en is winnaar of winnares bekend.
Er zijn fraaie prijzen te winnen. Ook
zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen.

De poedelprijs was deze avond
voor William Mayenburg met
4944 punten. Hier volgen de data voor de prijs-klaverjas competitie 2014/2015. Voor 2015 zijn de datums 19 juni en 3 juli dit alles onder
voorbehoud.

Veenland turnsters turnen
regiofinale divisie 6 en D3
De Ronde Venen - Zaterdag was
de één na laatste wedstrijd van het
seizoen. De regiofinale voor de turnsters uit divisie 6 en de D3 in Amsterdam. Voor Veenland hadden
zich geplaatst Sienna en Robyn
Bruin, Daphne Post, Isa Groenendaal, Noë Makel en Renske Zuiker.
In de eerste ronde turnden Isa en
Robyn. Isa had nog steeds last van
haar voet maar ondanks de blessure turnde ze een hele stabiele en
prima wedstrijd met als hoogte punt
het tweede cijfer op de balk. Robyn turnde ook een keurige wedstrijd. Isa behaalde een mooie 10de
plek en Robyn een 16de. Daphne en
Renske mochten in de tweede ron-

de hun wedstrijd turnen. Helaas viel
Renske hard van de balk af. De andere oefeningen gingen prima en
ze werd uiteindelijk 29ste. Daphne turnde een hele mooie wedstrijd.
Zij werd 12de en was daar terecht
super trots op. In de laatste ronde
turnden Noë en Sienna. Noë zag
erg tegen sprong op maar ondanks
een derde aanloop, wat haar een vol
punt aftrek kostte, sprong ze toch
twee mooie handstanden tot lig. Op
de andere toestellen ging het zonder problemen en Sienna werd 18de
en Noë 28ste. We gaan nog even de
puntjes op de i zetten voor de toestelfinales waar Veenland 49 plekken heeft weten te bemachtigen.

Sander jeugdclubkampioen
bij de Veenshuttles
De Ronde Venen - Na een spannende donderdagavond bij onze badmintonvereniging Veenshuttle bleven er nog 4 jongens over
uit de verschillende poules die gingen strijden voor het clubkampioenschap 2015. De finale werd gespeeld tussen David en Sander.

Hoewel David erg veel tegenstand
bood moest hij zijn meerdere erkennen in Sander, die met allerlei verrassende sprongen de finale won,
met het geringe puntenverschil van
slechts 2 punten.
Sander is onze nieuwe clubkampioen in de jeugd!

Marit Meijer wint FNRS
dressuur bij Mariahoeve
Wervelende eindvoorstelling
van Kunst Rond de Venen!
De Ronde Venen - De leerlingen
hebben er de afgelopen maanden
flink voor geoefend en zaterdag 13
juni was het dan zover: de jaarlijkse
eindvoorstelling van Stichting Kunst
Rond de Venen! Het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude barstte bijna uit zijn voegen van de spetterende optredens die de verschillende
creatieve talenten voor het voetlicht
brachten.
Het thema van de voorstelling was
‘schoenen’ en de stichting was voor
de gelegenheid omgedoopt tot
Stichting Kunst Rond de Veter. Was
er tot vorig jaar alleen nog dans te
bewonderen, dit jaar deden voor het
eerst ook de theaterleerlingen mee.
Shoe Show werd enthousiast geopend door de jongste danseressen
die op de muziek van oa Kinderen
voor Kinderen een komische dans
ten tonele brachten over het opruimen van schoenen. Na dit optreden
volgden de andere groepen die ie-

der op hun eigen manier invulling
gaven aan het thema. Klassiek ballet werd afgewisseld met modernjazz, op muziek variërend van Pharrell Williams tot een ouverture van
Bach en Carmen van Bizet. De leerlingen van het theatergedeelte pakten uit met een aantal vermakelijke
voorstellingen met schoenen in de
hoofdrol. Met veel enthousiasme en
inzet werden diverse stukken met titels als ‘Lood in mijn schoenen’ ten
tonele gebracht.
Het slotstuk van de voorstelling
werd gevormd door een gezamenlijk uitgevoerde Russische zit-dans.
Op het aanstekelijk en steeds sneller gaand ritme van een Russische
lied voerden de leerlingen een serie
bewegingen uit dat steeds herhaald
werd en waarbij het goed opletten
was. Het publiek mocht meedoen
en dit leverde een hilarisch einde op
van een wederom prachtige en geslaagde voorstelling!

De Ronde Venen - Afgelopen zondag werd er op de manege Mariahoeve opnieuw een FNRS dressuurwedstrijd voor manegeruiters gereden.
Al om 09.00 uur s’ochtends werd er
gestart met de proef op het niveau
F3 voor beginnende ruiters. Daarna
werd er telkens op een niveau hoger gereden, om aan het einde van
de dag af te sluiten met proef F1. De
hoogste score van deze dag werd al
meteen door de eerste ruiter neer-

gezet. Marit Meijer presteerde het
om op pony Chester 227 punten
te noteren voor haar F3 proef. Later werd deze score nog dicht genaderd door Marieke Polman. Zij
behaalde 226 punten voor haar F5
proef op pony Quinsy.
Het was wederom een sportieve en
spannende wedstrijd, waarbij veel
supporters van de ruiters kwamen
kijken. Kortom weer gezellige dag
bij Manege Mariahoeve.
Foto: sportinbeeld.com
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Drukbezochte en gezellige reünie
Sport en Spel met koninklijk (l)tintje
Uithoorn - Op 13 juni was het zover! In de kantine van KDO werd
stilgestaan bij het feit dat al 40 jaar
voor de basisschooljeugd uit De
Kwakel, en jeugdleden van KDO
Sport en Spel wordt georganiseerd.
Dit kan alleen wanneer je een grote groep vrijwilligers hebt die dit op
zich neemt. En juist voor deze vrijwilligers was afgelopen zaterdag de
KDO-kantine dé plek om oude bekenden te zien en gezellig bij te praten. Vanaf 16.00 uur was de inloop

en bij binnenkomst ging iedereen
op de foto voor de Sport en Spelpoort bij fotograaf Jennifer. De kantine was aangekleed met bekende
Sport en Spelattributen en op tafels
lagen vele fotoboeken om te bekijken. Daarnaast waren er op grote
schermen foto’s en filmpjes te zien
en kon men de Sport en Spelboekjes inkijken. Het was al snel druk en
gezellig en om 17.00 uur nam Johan Stange het woord om een ieder
welkom te heten. Johan benadruk-

te nog eens dat het fenomeen Sport
en Spel al veertig jaar bestaansrecht heeft, omdat er in de Kwakel
zo’n grote groep vrijwilligers is die
zich hier jaarlijks belangeloos voor
inzetten. Daarna was het tijd voor
het hijsen van de Sport en Spelvlaggen door Wim Wahlen en Wim Verlaan, één van de oprichters.
Het openingsspel, vast onderdeel
van het weekend, kon beginnen en
werd weer van commentaar voor-

zien door Johan Stange. Wat Johan op dat moment niet doorhad
was het feit dat ondertussen zijn
familie, naaste collega’s, vertegenwoordiging van Argon, trainersstaf
van KDO én Burgemeester Dagmar
Oudshoorn via een kruip-sluiproute bij KDO waren gearriveerd. Toen
het openingsspel ten einde kwam
en iedereen weer aanwezig was in
de kantine, betrad de Burgemeester
het spreekgestoelte en riep Johan
naar voren. In de speech, waarin

de voordrachten voor de Koninklijke onderscheiding van Argon, KDO,
Sport & Spel en zn werk bij de Dou-

ane in terug kwamen, werd nogmaals duidelijk dat Johan een zeer
betrokken vrijwilliger is.

Examens en toradoshi
toernooi judoschool Blaauw

Finale houseleague Bowling
vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Afgelopen woensdag
werd de finale van de houseleague
gespeeld. De 4 kampioenen van elke league t.w., Lunchroom “Zulle
We”, Cornelissen Dakwerk, Grieks
Spec.Restaurant Alexandros en PVS
Transport. De 4 teams speelden allemaal een game tegen elkaar. De
eerste game tussen Zulle We en
Cornelissen Dakwerk werd gewonnen door Cornelissen. De hoogste
game kwam op naam van Hans van
der Sluis. Hij gooide incl. hcp. 259
Het totaal van de eerste game was
maar 9 pins verschil. De tweede
game van Zulle We werd gespeeld
tegen PVS. Deze werd gewonnen
door Zulle We met 70 pins verschil.
De hoogste game incl. hcp was voor

Richard Maassen, 258. De derde
game werd gespeeld tegen Grieks
Spec.Rest. Alexandros. Met 16 pins
verschil werd deze game gewonnen
door Zulle We. In deze game kwam
de hoogste game wederom op
naam van Hans van der Sluis, 230.
Hoogste game
De tweede game van Cornelissen Dakwerk werd gespeeld tegen
Grieks Spec.Rest. Alexandros.Deze
game werd met 6-1 gewonnen door
Alexandros.
De hoogste game kwam op naam
van Geert-Jan van Baest. Hij gooide scratch 249. In de derde game
moest Cornelissen het opnemen tegen PVS. Met 34 pins verschil werd

deze game gewonnen door Cornelissen. De hoogste game kwam op
n aam van Cesar de Kuijer, 249. De
eerste game moest Alexandros het
opnemen tegen PVS Transport. PVS
won deze game met 27 pins verschil. PVS behaalde 5 punten. Adrie
de Blieck gooide een hoge game
van 227.
De kampioen van de houseleague
voor 2015
Pinfall
1e Lunchroom Zulle We
2569
2e Cornelissen Dakwerk
2488
3e Grieks Spec. Rest.
Alexandros
2405
4e PVS
2441

Wilnis – Afgelopen week is in de
dojo van Judoschool Blaauw de
tweede en laatse judo-examen van
dit seizoen afgenomen. Deze week
hebben 73 leerlingen examen gedaan. Er werd begonnen met het
uitvoeren van diverse valtechnieken
zoals judorol, zijwaartse val, achterwaartse val, gestutte val en achterwaartse val over een bokje. Hierna
lieten de judoka’s uitgebreid zien
wat zij het afgelopen seizoen geleerd
hadden aan beenworpen, schouder,
armworpen, sutemi’s en overnames.
Ook op de grond moest het nodige
gedemonstreerd worden zoals armklemmen, verwurgingen, houdgrepen en bevrijdingen uit houdgrepen. De voorzitter van de examencommissie, bestaande uit David Siebeler, Martijn de Jong, Ronald Oussoren en Edwin Blaauw heeft een ieder persoonlijk toegesproken en de
uitslagen bekend gemaakt. De volgende leden van Judoschool Blaauw
konden tevreden huiswaarts keren.
Gele slip, 6e Kyu
Elin van Dijken, Olav Hazeleger, Ruben Fokkens, Siep van Remmerden, Sophie Verlaan, Storm Hoetmer,
Thamar van Kreuningen, Thirsa Fokkens, Wim van den Berge

Gele band, 5e Kyu
Colin van Lammeren, Dean Ultee, Iris
Swagemakers, Jasper Bloem, Joep
Haarman, Liza Cherepanova, Marwen
Hanzouli, Max Wittebrood, Nathaniel
Versluis, Nick Braamskamp, Niels
Knol, Niels van Haaften, Nigel Enthoven, Rik Jansen, Sem Hoogendoorn,
Thijs Polman, Tijn Zomer
Oranje slip, 5e Kyu
Anique Goudsmit, Darwin Roelofs,
Florian Hasse, Kyran Bras, Mathieu
Antonis, Michael van der Kleij, Reinier Ruizendaal, Robin Bader
Oranje band, 4e Kyu
Bjorn van Leuven, Dakota Witteveen,
Felix Ekkelkamp, Janey Jansen, Marijke van Donselaar, Niels Koenders,
Pepijn Nieuwenhuizen, Tijn Haarman
Groene slip, 4e Kyu
Bartho Postma, Berend Meijles, Elysa Kikken, Marieke Antonis, Roan
van der Burch, Ruben Duijn, Stefan
Baron
Groene band, 3e Kyu
Bram Koenders, Claudia van der Pol,
Dylan Koeleman, Luca van Paassen, Merel
van Zanten, Shmuli Buys, Vincent Borsje

Blauwe slip, 3e Kyu
Erik Oomen, Luuk Haarman, Thomas
Tacken
Blauwe band, 2e Kyu
Calvin Kikken, Jesse Versteeg, Remke Verwoerd, Simon Duijn, Verena
Ratterman
Bruine band, 1e Kyu
Erlend Keune, Jelle van Scheppingen, Jouke van Westrenen, Max van
Veen, Patrick Roeleveld, Tim Hoevenaar, Tobias van Bruggen
Toradoschi toernooi
Zeven judoka’s van Judoschool
Blaauw streden mee om de ereplaatsten op het Toradoshi Toernooi
in Beverwijk.
Aan dit toernooi hadden zich 555
deelnemers ingeschreven.
Evi Millenaar wist op dit sterk bezette toernooi op het podium terecht
gekomen. Zij zat in een poule van 5
en wist 3 partijen te winnen op ippon
en verloor er ook 1 op ippon.
Hierdoor werd Evi 2e in haar poule.
De overige deelnemers hebben
goed hun best gedaan maar wisten
niet bij de eerste drie te eindigen.

Voor de nr. 1 was er de wisselbeker
en een bos bloemen.

Veel zon en vrolijkheid bij de
Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis!
Mijdrecht - Met een kleine dreiging van onweer tijdens het defilé
en een op het laatste moment afgeronde onderhoud aan de Bernardlaan, kon de 44ste Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis, met veel zonneschijn en heerlijke temperatu-

ren, worden afgerond. Op de vernieuwde routes was het gedurende de week één en al vrolijkheid en
genieten van de omgeving en het
fantastische wandelweer. Tijdens
het afsluitende defilé waren er vele toeschouwers om de wandelaars

te voorzien van applaus en bloemen. In een gezellig druk winkelhart
van Mijdrecht was deze aanmoedigen voor velen een stimulans om
ook de laatste officiële meters terug
naar de startlokatie vol te maken.
Met iets meer dan 1500 deelnemers
over alle 4 de avonden was het een
gezellige drukte op de routes. Door
een nieuwe manier van inschrijven
kon iedereen dit jaar snel op pad.
Sponsoring van de Strooppot, Boni
en “Dorpsstraat-zuid” in Mijdrecht
zorgde ook onderweg voor verrassingen voor de wandelaars. Zonder noemenswaardige bijzonderheden is ook deze editie goed en veilig verlopen. De gebruikelijke enkele blaar en pleister op een schaafwond of knie, is door de vakkundige EHBO-ers snel verzorgd. De inzet van ervaren, goed opgeleidde en
gemotiveerde vrijwilligers en verkeersregelaars, hebben de wandelaars veilig over paden en door lanen geleid.
Tijdens het defilé op vrijdag trok
er weer een bonte stoet met vrolijke wandelaars, getooid met bloemen en de tegenwoordig niet weg
te denken zakken snoep, door de
Dorpsstraat in Mijdrecht. Het defilé
werd afgenomen door loco burgemeester Erika Spil, een afvaardiging

van de wandelsportbond KWBN,
Koopcentrum Mijdrecht en natuurlijk de lokale avondvierdaagseorganisatie. De wandelaars werden onderweg muzikaal gesteund door de
Abcouder Harmonie, show- en Marching band VIOS muziek en showkorps Triviant. Die allen lieten zien

dat zij ondanks het warme weer en
de gelopen afstand, een kwalitatief
zeer goede show onderweg konden
neerzetten. Ook bij het èchte einde van de Avondvierdaagse, op het
parkeerterrein van sportpark Argon,
werden er nog een paar mooie miniconcerten gegeven.
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Jelle Mul en Emese Kroon nieuw
schuttersduo bij De Vinken
woensdagavond 8 en 10 juni vond
het schutterstoernooi plaats. Beide
dagen scheen de zon volop, maar
was het de wind die het schutteren
lastig maakte. Uit alle teams uit de
competitie waren mensen vertegenwoordigd; waaronder bijvoorbeeld
spelers uit de junioren, selectie,
niet-spelende leden en oud-leden

Vinkeveen - Dit jaar werd voor de
35e keer het schutterstoernooi gehouden bij K.V. De Vinken. Over
twee avonden verspreid streden 15
duo’s voor de schutterstitel 2015.
Doordat de winnaars van vorig jaar

dit jaar helaas hun titel niet konden verdedigen stond de titelstrijd
geheel open. Het jonge selectieduo
Jelle Mul en Emese Kroon wist hiervan te profiteren door er met de titel
vandoor te gaan. Op maandag- en

Competitie
Vanaf de eerste avond namen Emese Kroon en Jelle Mul net als vorig
jaar de leiding. Ze werden nauw gevolgd door vele andere duo’s. Dus
was er nog niets beslist na de eerste avond. De tweede avond zou bepalend worden voor welk duo er
met de titel vandoor zou gaan. Dit
keer hielden Emese en Jelle de focus en wisten de meeste wedstrijden te winnen, waardoor zij dit
schutterstoernooi hebben gewonnen. Kijk binnenkort voor uitgebreide statistieken op de website
www.de-vinken.nl.

Minikamp van De Vinken
was super!

Vinkeveen - Van 12 op 13 juni was
het weer zover. De zon scheen en de
leukste nacht van het jaar ging weer
beginnen! Het minikamp van korfbalvereniging De Vinken ging weer
van start. Al vanaf 15.00 waren de
leiding aanwezig om het Vinkenest,
de kantine, te versieren. Om 17.00
kwamen alle verklede kinderen dan
ook. Het thema dit jaar was Disney
en alle kinderen en leiding hadden
hier een leuke outfit voor aangetrokken; Elsa´s(frozen), Minions, BMax, Minnie Mouse, Tarzan en nog
vele anderen. Nadat alle kinderen
er waren en hun bedje hadden geinstalleerd gingen we eten. Dit jaar
geen broodje knakworst, maar... friet
met een kroket of frikandel! Als toetje nog een ijsje en met een volle
maag gingen de kinderen nog even

heerlijk buiten spelen. Wat troffen
we het met het weer! Om 19.30 begon de knutselactiviteit, er werden
Disney wc-rol figuren gemaakt. De
kinderen kleurde, knipte, plakte en
vooral de glitters waren erg leuk om
te gebruiken en zo werden er heuse Disney figuren gecreëerd. Nadat de kinderen nog even buiten
hadden gespeeld en zich wat warmer hadden aangekleed begon het
tweede avondspel. Een vossenjacht
op het terrein. De kinderen moesten
op volgorde de vossen vinden, daar
moesten ze een vraag goed beantwoorden en dan kregen ze een letter. Alle gekregen letters vormden
weer een woord en zo konden ze
Olaf vinden! Na dit spel was het al
een klein beetje donker. De kinderen kregen nog een zakje chips en

een glaasje fris en toen was het tijd
om te gaan slapen. Nou ja... slapen...
de nacht was lang! Maar uiteindelijk lag iedereen te slapen. De volgende ochtend begonnen we traditiegetrouw met een ochtendgymnastiek. En zoals altijd werd er ook
weer fanatiek meegedaan. Hierna is
er ontbeten en toen begon het ochtendspel. Levend cluedo! Er was een
moord gepleegd en de kinderen
mochten helpen uitzoeken, wie dat
gedaan had, welk moordwapen was
gebruikt en waar de moord was gepleegd! Er waren twee groepjes die
dit uiteindelijk goed hadden. Winnie
de Poeh met de kandelaar in Andy´s
slaapkamer. En toen was er alweer
een einde gekomen aan dit leuke
minikamp. Alle kids en leiding hebben weer genoten! Tot volgend jaar!

De Woudreus presenteert
Natuuravontuur ‘In het Wilde Westen’
De Ronde Venen - In de eerste
week van de zomervakantie organiseert NME-centrum De Woudreus
Natuuravontuur ’In het wilde westen’ voor kinderen van 6 – 10 jaar.
Er wordt een tweedaags activiteitenprogramma aangeboden, waarin je kennismaakt met het leven van
de indianen in het wilde westen.
Je gaat onder andere een tipi bou-

wen, koken op zonne-energie, sporen zoeken, medicijnen maken, lasso werpen, gereedschappen maken,
een totempaal bouwen, levend stratego spelen, een gps schatzoektocht
ondernemen, knopen leggen… en
nog veel meer. Je kunt je inschrijven voor het programma van 13 en
14 juli of het programma van 16 en
17 juli. We starten elke dag om 10.00

uur en we eindigen om 15.30 uur. Je
slaapt dus wel in je eigen bed! Deelnamekosten zijn 25,- voor twee dagen (inclusief lunch, drinken en wat
lekkers).
Wil je meedoen, dan moet je je vóór
7 juli per mail aanmelden (nmederondevenen@odru.nl). Er is plaats
voor 20 kinderen.

Was dit niet bedoeld als parkeerplaats
voor vrachtwagens?
Mijdrecht – Jaren geleden was het
het gesprek van de dag, er stonden
teveel vrachtwagens in de woonwijken in de avond, ’s nachts en in de
weekenden. De vrachtwagenchauffeurs namen hun vrachtwagen mee
‘naar huis’ want een veilige parkeerplaats was er niet voor hen. Na een
paar raadsvergaderingen was het
plan er: er kwam een parkeerplaats
speciaal voor vrachtwagens op het
Industrieterrein. Konden de chauffeurs hun auto’s neerzetten, zelfs
als het nodig zou zijn even slapen
en niemand had er last van. Wat
schetst onze verbazing? Blauwe zone? Wat hebben deze chauffeurs
daar nu aan? Mogen ze er twee uur
staan. Dat was toch niet bedoeling
van de raad?

Jubileum VLTV 40ste Plassentoernooi
Vinkeveen - In de laatste week van
juli, van vrijdag 17 tot en met zondag
26 juli aanstaande, staat het altijd
oergezellige Plassentoernooi weer op
het programma. Het is de 40ste editie van het toernooi dus het belooft
een spetterende week te worden! Op
het tenniscomplex Molmhoek te Vinkeveen zullen in een week maar liefst
zo’n 500 tennissers strijden om de titel en de eer in hun enkel, dubbel of
mixdubbel wedstrijden in de categorieën 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8! Overdag
van maandag t/m vrijdag spelen ook
de Veteranen 55+ in de categorieën
6,7,8 (DD,HD,GD), aangevuld met gemengd dubbel in categorie 5. Toptennis, veel gezelligheid en fantastisch
eten! Het plassentoernooi vindt al jaren plaats in de laatste week van juli. Een sterk deelnemersveld zal wederom zorgen voor toptennis in de
Ronde Venen, zeker gezien de deelname van topspelers uit de categorie 2. Maar naast schitterend tennisspel kan er ook genoten worden

van culinaire verrassingen, verzorgd
door topkoks uit de omgeving! Ook
dit jaar worden er weer veel deelnemers en toeschouwers verwacht door
de geweldige locatie waar van toptennis kan worden genoten in combinatie met heerlijk eten in een gezellige ambiance.
Finale weekend
In het weekend van 25 en 26 juli worden de halve finales en de finales gespeeld, opgeluisterd door een spetterende feestavond op de zaterdagavond. Het 40-jarig jubileum zal uiteraard ook gevierd worden gedurende de week met extra feestelijke activiteiten. De Veteranen spelen
op vrijdag 24 juli de finales en sluiten deze dag hun toernooi af met een
overheerlijk slotdiner met gezellige
muziek.
Schrijf snel in, want vol is vol!
De inschrijving voor dit gezellige
toernooi is al geopend en sluit op

zondag 5 juli. Gezien de overweldigende belangstelling de laatste jaren raden we aan snel in te schrijven, want vol is vol! Inschrijven kan
via www.plassentoernooi.nl , op deze site is ook alle overige informatie
te vinden over het plassentoernooi.
En volg het laatste nieuws via www.
facebook.com/plassentoernooivinkeveen. Ook als toeschouwer bent
u natuurlijk van harte welkom. Kom
daarom vooral in de laatste week van
juli eens kijken bij VLTV en laat u verrassen door toptennis en fantastisch
eten in een zeer gezellige ambiance!

Medailles op OKWN-Acrogym
Mijdrecht - In het weekend van 13
en 14 juni kon van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat genoten worden
van prachtige acrogymnastiek in de
Sporthal in Beverwijk. Alle acroteams van GVM’79 namen deel aan deze wedstrijd en lieten voor de laatste
keer hun wedstrijdoefening zien. Je
zag dat iedereen gegroeid was het
afgelopen seizoen en dat elementen er lekker strak uit zagen. Ook de
dans zat er bij iedereen goed in. Bij
de prijsuitreiking waren er dan ook
veel medailles op te halen door de
GVMérs. De gouden medailles wa-

ren voor: Mart en Sanne, Isa en
Pibbe, Shelly en Sterre. Een zilveren plak was er voor Imara en Lizzy. De bronzen medaille voor Caressa en Janneke. De teams die buiten
het podium vielen waren Jonna en
Anne (10e), Bente/Ilse en Ruby (6e),
Laura en Nuna (6e). Op zaterdagavond was er zoals altijd een demoavond, waar alle verenigingen de
gelegenheid krijgen om met de gele
acrogroep een demonstratie te geven. GVM’79 deed zelfs met 2 demo’s mee aan deze “wedstrijd”. De
onderpartners hadden gezamen-

Open ladies Night
Mijdrecht - Tennisvereniging TVM
uit Mijdrecht organiseert op vrijdagavond 26 juni a.s. een Open Ladies
Night voor dames tennissers uit de
Ronde Venen met het thema “Tro-

pical”. Een dubbeltoernooi met de
klemtoon op gezelligheid gevolgd
door een feestelijke afsluiting. U
kunt zich hiervoor nog opgeven, alleen of met partner onder vermel-
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lijk een mooie dans met lekker veel
acro-elementen ingestudeerd. Helaas was er wat weinig tijd om kleding op elkaar af te stemmen. Zij
werden 9e!!
De grote groepsdemo had als thema Wilde Westen en de sfeer zat er
bij het eerste nummer “cotton eye
joe” al lekker in. De als cowboy verkleedde gymnasten lieten mooie
elementen zien en “vochten” ondertussen een pittige “batlle” uit. De jury waardeerde de demo met mooie
cijfers en GVM’79 ging met de 5e
plek naar huis!
ding van uw rating, door te mailen
naar evenementen@tvm-mijdrecht.
nl, deelnamekosten bedragen hiervoor e10,00. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.tvm-mijdrecht.nl, u kunt
zich nog inschrijven tot 22 juni a.s.
en vol is vol.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

schrijf je in: www.11MONUMENTENTOUR.NL

