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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Amstelhoek - De nieuwe rotonde 
bij Amstelhoek biedt voor het ge-
motoriseerde verkeer dan wel voor-
delen door een snellere afwikkeling 
van het verkeer richting De Hoef en 
in omgekeerde richting de N201 
(niet zo zeer richting Uithoorn/Prin-
ses Irenebrug), voor fi etsers is het 
veel meer opletten geblazen. Dat 
komt omdat de rotonde net op de 
grens ligt van de bebouwde kom en 
het buitengebied. 
In dit geval verwarrend voor veel 
fi etsers. Want je zou zeggen dat de 
rotonde binnen de bebouwde kom 
ligt als men de situatie in Amstel-
hoek bekijkt. Maar dat is niet zo. 
Binnen de bebouwde kom hebben 

fi etsers weliswaar voorrang op een 
rotonde, in het buitengebied ech-
ter niet! Dat wekt vaak veel verwar-
ring maar de verkeersregels zijn nu 
eenmaal zo landelijk vastgesteld. 
Op de nieuwe rotonde achter het 
Esso benzinestation hebben fi et-
sers bij de passage van de op/afrit-
ten GEEN voorrang. Er staan haai-
entanden op het fi etspad. De erva-
ring leert dat vooral fi etsers komen-
de vanaf de heringerichte kruising 
met de Piet Heinlaan in Amstel-
hoek, waar ze op het fi etspad wel 
voorrang hebben, lekker aanzetten 
om hun weg te vervolgen en den-
ken vaak bij de rotonde ook te kun-
nen doorgaan. Maar daar moeten 

ze ineens afremmen voor het au-
toverkeer dat de rotonde oprijdt of 
verlaat. Vooral schoolgaande kinde-
ren trekken zich er soms niets van 
aan dat ze geen voorrang hebben 
waardoor gevaarlijke situaties kun-
nen ontstaan en auto’s niet zelden 
moeten stoppen om een aanrijding 
te voorkomen. De redactie van deze 
krant heeft de nodige ervaring daar-
mee opgedaan en gelukkig is het 
steeds goed afgelopen. Maar toch. 
Een waarschuwing is op zijn plaats: 
fi etsers goed uitkijken en voorrang 
geven op de rotonde! Niet alle au-
tomobilisten zijn zo coulant om ie-
mand op de fi ets voorrang te geven 
die dat onheus neemt...

Fietsers opgelet bij nieuwe 
rotonde Amstelhoek!

Op de kruising bij de Piet Heinlaan in Amstelhoek hebben fi etsers voorrang. Op de nieuw aangelegde rotonde achter 
het benzinestation niet!

Mijdrecht - Na ruim 40 jaar voor 
de vereniging Vechtstreek en Venen 
werkzaam te zijn geweest, neemt 
meester Coen Bunk vrijdag 30 ju-
ni van 20.00-22.00 uur afscheid van 
PCBS De Fontein. Meester Coen is 
voor velen een bekend gezicht. Hij 
begon op PCBS De Opdracht als 
onderwijzer, maar werd al gauw de 
rechterhand van de directeur als in-
tern begeleider en adjunct. Ook na 
de fusie van PCBS De Opdracht en 
De Ontmoeting bleef hij in de func-
tie van adjunct-directeur werkzaam 
op de nieuwe school PCBS De Fon-
tein. Voor De Fontein heeft meester 
Coen heel veel betekend .Oud leer-
lingen, oud collega’s, collega’s en 
ieder die Coen een warm hart toe-
draagt zijn van harte welkom op 

vrijdag 30 juni van 20.00-22.00 uur 
in PCBS De Fontein, J .v. Renesse-
straat 14, 3641KN Mijdrecht. 

Meester Coen gaat met 
pensioen

Mijdrecht – Afgelopen zater-
dag bruiste het dorpscentrum van 
Mijdrecht weer van de activiteiten. 
Traditiegetrouw was het weer tijd 
voor het Straattheaterfestival. Het 
was alweer de vijf en twintigste edi-
tie en het was weer een geweldig 
feest. Prachtig weer, ruim 70 voor-
stellingen van groot tot klein en over 
de gehele dag genomen duizenden 

bezoekers. Er was van alles te be-
leven, zoals muziek, dans, acroba-
tiek met keukentrappen, een rij-
dend aquarium met goudvissen en 
een man, die nu en dan water spoot, 
een kunstzinnige act, verbazende 
straatshows, een clown, schminken 
voor de kids, swingen met diverse 
bands, optredens van jazz en show-
ballet enz,enz. Het was een genot 

om te zien en te beleven. Een ding 
viel echter heel veel bezoekers op: 
waarom stopte het bij winkelcen-
trum de Lindeboom. Waarom deze 
festiviteiten niet doortrekken. Waar-
om tellen de winkels daar niet mee? 
Zonde, misschien een idee voor vol-
gend jaar...
Elders in deze krant vindt u een 
foto impressie van deze dag.

Straattheaterfestival Mijdrecht 
weer een overweldigend succes

De Ronde Venen ‘teleurgesteld’ 
over centrumplan Uithoorn
De Ronde Venen - Het college van 
B en W van De Ronde Venen heeft 
via het indienen van een zienswij-
ze offi cieel bezwaar gemaakt tegen 
het onlangs door de gemeente Uit-
hoorn gepresenteerde nieuwe plan 
voor het centrum van die gemeen-
te. Het college is ‘zeer teleurgesteld’ 
dat Uithoorn geen rekening heeft 
gehouden met eerder door De Ron-
de Venen geuite bezwaren. Wat het 
college betreft is het nu door Uit-
hoorn gepresenteerde plan een ver-
slechtering in vergelijking met het-
geen eerder naar buiten is gebracht. 
De verslechtering betreft de afwik-
keling en doorstroming van het lo-
kale verkeer tussen Uithoorn en De 
Ronde Venen dat gebruik maakt van 
de Prinses Irenebrug. In de plannen 
van Uithoorn wordt de brug één-
richtingsverkeer en is alleen nog ge-
motoriseerd verkeer mogelijk vanuit 
De Ronde Venen naar Uithoorn. In-
woners van bijvoorbeeld Amstel-

Scooter ten val 
door diesel op 

de weg
Mijdrecht – Vrijdagavond jl 
kwam een scooterrijdster fl ink 
ten val op de rotonde bij de 
Dukaton/Diamant. De jon-
ge dame gleed uit door een 
enorm dieselspoor op de weg. 
Zij raakte bij deze val gewond 
en werd door ambulance me-
dewerkers verzorgd. De ver-
wondingen waren niet van 
dien aard dat een opname 
in het ziekenhuis noodzake-
lijk was. Zij kon met haar ou-
ders mee naar huis. De rotonde 
werd afgesloten om de vervui-
ling van de diesel op te ruimen 
en meer glijpartijen te voorko-
men. De brandweer probeerde 
het, maar hen lukte het niet. Er 
werd een gespecialiseerd be-
drijf uit Rotterdam opgeroepen 
die de boel weer reinigde. De 
rotonde bleef langdurig geslo-
te, hetgeen diverse automobi-
listen niet konden waarderen 
en zij reden door de afzetting 
heen. Zij kunnen binnenkort 
een bekeuring verwachten. De 
politie heeft namelijk hun ken-
tekens genoteerd.

Mijdrecht - De 12-jarige Stijn de 
Groot uit Mijdrecht is samen met 
zijn vader Dave dit jaar een van de 
duizenden deelnemers die van 18 
t/m 21 juli de Vierdaagse van Nijme-
gen gaan lopen. Ondanks zijn jeug-
dige leeftijd is Stijn vastbesloten de 
tocht te volbrengen waarvoor hij al 
volop in training is. Het is zijn eer-
ste Vierdaagse. “Tijdens het evene-
ment loop ik per dag 30 kilometer in 
en rond Nijmegen. Het gaat mij niet 
alleen voor het Vierdaagse Kruis-
je maar meer om een goed doel te 
steunen en dat is Kika. Ik loop voor 
Kika omdat ik het goed vind dat Ki-
ka kinderen met kanker steunt en 
onderzoek voor medicijnen daar-
voor doet,” laat Stijn weten. Kika 
heeft ten doel om de genezings-
kans van kinderen met kanker te 
verhogen naar 95 procent. Momen-
teel is dat nog 75 procent. Er is nog 
veel kostbaar onderzoek nodig om 
het gestelde doel te bereiken en dat 
kost geld.. Stijn wil daar een bijdra-
ge aan leveren.
Als een echte ‘sportman’ zou hij 
het bijzonder op prijs stellen als hij 
bij zijn inspanning wordt gespon-
sord. Dat kan particulier maar ook 
door het bedrijfsleven. Elke euro die 
wordt overgemaakt komt ten goe-
de aan Kika. Daar loopt hij voor en 
in dat licht gezien rekent hij op de 
goedgevendheid van degenen die 
hem bij zijn inspanning (fi nancieel) 

willen ondersteunen om aldus voor 
Kika ‘fondsen’ binnen te halen. Wie 
Stijn wil sponsoren in zijn nobele 
streven kan geld overmaken op de 
site van de Vierdaagse Sponsorloop 
www.devierdaagsesponsorloop.nl/
wandelaars. Tik de naam Stijn de 
Groot in. Zodra zijn beeltenis op het 
scherm verschijnt, klikt u daarop 
waarna het bericht ‘Sponsor HIER’ 
zichtbaar wordt met tevens de na-
men en bedragen van degenen die 
hem al sponsoren. Stijn heeft intus-
sen al 850 euro bij elkaar. Nog een 
maand te gaan en dat bedrag kan 
meer worden! Namens Stijn en zijn 
vader Dave bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw deelname. Zijn actie 
wordt op zijn site ook via Facebook 
gedeeld.

Stijn de Groot (12) loopt 
Vierdaagse voor Kika

hoek of De Hoef, die gebruikmaken 
van winkels en scholen in Uithoorn, 
moeten met hun auto via de nieuwe 
N201 en het aquaduct terugrijden 
naar hun dorp, een omweg van en-
kele kilometers. Het college van De 
Ronde Venen vindt dit ‘een aanmer-
kelijke verslechtering’ ten opzichte 
van de plannen die er eerst lagen.
Ook tegen de aanvankelijke plan-
nen, die nog niet uitgingen van een-
richtingsverkeer, heeft De Ronde 
Venen bezwaar gemaakt. Die be-
zwaren gelden nog steeds. Onder 
meer omdat die plannen landbouw-
verkeer via de Prinses Irenebrug on-
mogelijk maken. Dat zal kilometers 
moeten omrijden en van de brug bij 
Vrouwenakker gebruik moeten ma-
ken als zij de Amstel wil oversteken. 

Strijdig met gemaakte afspraken
Het college van De Ronde Venen 
dringt er bij Uithoorn op aan zich te 
houden aan de afspraken die in het 
verleden zijn gemaakt. Bij de om-
legging van de N201 is door de be-
trokken gemeenten, waaronder Uit-
hoorn, De Ronde Venen en de pro-
vincie Noord-Holland, afgesproken 
dat bestemmingsverkeer en enig 
doorgaand verkeer van de Prin-
ses Irenebrug gebruik moet kun-
nen blijven maken. Mede op basis 
van die afspraken is de nieuwe ver-
keerssituatie in Amstelhoek inge-
richt. Het college van De Ronde Ve-
nen laat weten dat als Uithoorn de 
plannen niet aanpast, de eerder op-
gestarte geschillenprocedure – die 
in overleg met Uithoorn is stilgelegd 
– weer door De Ronde Venen wordt 
opgestart en de kwestie wordt voor-
gelegd aan de rechter.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

COLOFON
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

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

130e jaargang

OPLAGE: 15.800

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 worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

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

North Coast MTC
North Coast Medical Training Col-
lege in Kenia is één van de projec-
ten die wij als stichting steunen. 
Het is een hogeschool die de Ne-
derlands arts Marianne Darwinkel 
in 2012 met drie Keniase collega’s 
startte. Doel: de gezondheidszorg 
in Kenia verbeteren door goede 
en praktijkgerichte training. De 
school voorziet in een behoefte. 
De 19 studenten die in 2012 start-
ten, zijn vorig jaar afgestudeerd 
en beëindigen op dit moment hun 
coschappen. 98% zal binnen een 
maand een baan vinden. Inmid-
dels telt de school 350 studen-
ten. Eén van de opleidingen die 
de school aanbiedt is verloskun-
de. Een vakgebied dat nog zwaar 
onderontwikkeld is in het land. 
De babysterfte bij geboorte ligt in 
Kenia ruim tien keer (!) zo hoog 
als in Nederland. Door het bie-
den van goed onderwijs, wil North 
Coast MTC de kennis van verlos-
kunde vergroten. Naast theorie 
biedt de school veel aandacht aan 
de praktijk: een zwangerschap 
en bevalling begeleiden kun je 
niet alleen leren vanuit de boe-
ken. De studenten lopen daarom 
al vanaf het eerste jaar stage bij 
gezondheidscentra en klinieken. 

Maar om het vak goed te leren, 
zijn de ook juiste medische in-
strumenten nodig. En die ontbre-
ken bij veel klinieken. Marianne 
riep daarom een paar maanden 
geleden onze hulp in. Zou Stich-
ting OntwikkelingsSamenwerking 
De Ronde Venen kunnen helpen 
bij de aanschaf van dertig beval-
lingsets, zodat de studenten met 
de juiste hulpmiddelen hun sta-
ge konden doorlopen? De kos-
ten van bijna 4000 euro kon de 
school zelf echt niet ophoesten. 
Na kort overleg besloten we te 
doneren. Dit geld zou zich dub-
bel en dwars terugverdienen: niet 
alleen zou het studenten helpen 
op een juiste manier bevallingen 
te begeleiden, maar ook kan het 
juiste instrumentarium het leven 
van een baby en zijn moeder red-
den en uiteindelijk de babysterf-
te in Kenia helpen terug te drin-
gen. De bevallingssets zijn inmid-
dels aangeschaft. Namens Mari-
anne willen wij al onze donateurs 
en fietsers van de Rabo fietstocht 
die onze stichting als begunstig-
de hebben opgegeven, bedanken 
voor hun bijdrage!

Marije Harmsen

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

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
Email: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatiepro-
jecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere toekomst te 
bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners omdat we gelo-
ven dat dit medeverantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uit-
voering van onze projecten garandeert.

Welpen op het water
De Ronde Venen - De welpen van 
scouting Eliboe Vinkeveen hebben 
deze zaterdag hun scouting skills 
weer laten zien. Palen, touwen, ton-
nen en peddels werden verzameld. 
Er werd goed samengewerkt om 
een vlot te kunnen bouwen. Als een 
team werd het vlot naar het water 
gedragen en konden de eerste kin-
deren plaats nemen. Tot ieders ver-
bazing bleef het vlot drijven met álle 

kinderen er boven op. Na een tijd-
je heen en weer te hebben gevaren, 
sprongen alle kinderen weer droog 
op de kant. Het was een hele ge-
slaagde ochtend en zeker voor her-
haling vatbaar. Ben jij tussen de 6 
en 10 jaar oud en wil jij ook iede-
re zaterdag van die leuke dingen 
doen? Kom dan een keer kijken in 
het nieuwe seizoen! Zie www.eliboe.
nl voor meer informatie.

Doe de Mijdrecht Taptoe!
Mijdrecht - Op zaterdagmiddag 24 
juni vindt voor de 32ste keer de Tap-
toe Mijdrecht plaats. Ook dit jaar 
weer een aantrekkelijk programma 
dat om 14:00 uur op het Raadhuis-
plein in Mijdrecht begint. De toe-
gang is gratis. Omstreeks 13:15 uur 
vertrekken de deelnemende bands 
vanaf het clubgebouw De Noten-
kraker van gastheer VIOS. Van hier 
voert deze straatparade via diverse 
straten naar het taptoeterrein in het 
dorpscentrum van Mijdrecht. Daar 
is om 13:30 uur het voorprogram-
ma al begonnen met een gezellig 

optreden van dweilorkest DORST. 
Verder verlenen de volgende bands 
en groepen hun medewerking: 
Chr. Showkorps Excelsior uit Delft, 
Show- & Marchingband Haaglan-
den uit Pijnacker, Drumfanfare TTH 
uit Hazerswoude, ViJoS Showband 
uit Bussum en onze eigen Show- & 
Marchingband VIOS, VIOS TwirlPo-
wer en het VIOS Opleidingsorkest. 
De taptoe wordt omstreeks 16.00 
uur afgesloten met het gezamen-
lijk spelen van een koraal, het sig-
naal “Taptoe Infanterie” en het Wil-
helmus.

Tweede editie Vinkcuisine 
zeer goed bezocht
Vinkeveen - Voor de tweede keer 
organiseerde SV Hertha het culi-
naire evenement ‘Vinkcuisine’, aan-
sluitend op het toernooi ‘De Ron-
de Venen Bokaal’. Het werd een nog 
groter succes dan de eerste editie, 
waarbij het heerlijke weer natuurlijk 
ook flink meewerkte. Een zeer groot 
aantal Vinkeveners bezocht dit jaar 
het terrein van SV Hertha, waar vrij-
wel alle restaurants uit Vinkeveen 
en omstreken vertegenwoordigd 
waren met een fraaie eettent. Ieder 
restaurant verkocht enkele gerech-
ten voor een laagdrempelige prijs. 
Een deel van de opbrengst was be-
stemd voor een goed doel: de Stich-

ting Hoogvliegers. Aan het einde 
van de avond kon deze stichting 
een cheque van maar liefst € 2.000,- 
in ontvangst nemen. Niet alleen de 
gasten, maar ook de restauranthou-
ders keken terug op een geweldige 
avond, die dan ook zeker komend 
jaar herhaald zal worden. De vol-
gende restaurants hebben Vinkcui-
sine mede mogelijk gemaakt: Carlos 
Paella, Il Gusto, De Haven, De IJs-
beer, Cafe Jackz, Slagerij Stefan van 
Kreuningen, ’t Kruytvat, Villa Lok-
eend, Rosa’s Pancake, De Schans, 
Sushi Time, De Veensteker, De Vier-
sprong, Vorqq, Boven Water en the 
Harbour Club. 

Brassband Concordia trekt 
opnieuw de wijk in…
Vinkeveen - Op dinsdag 27 juni 
geeft brassband Concordia opnieuw 
een buurtconcert en ditmaal spelen 
we in de straat Oudeland, in de wijk 
Westerheul ten hoogte van nummer 
10. Op 13 juni gaven ze ook al een 
concert op Groenland, en dat was 
een groot succes. Het was prachtig 
weer en er stonden veel mensen te 
luisteren! Heeft u dit concertje ge-
mist, dan is het nu uw kans om te 
komen luisteren. Van 19.45 tot 20.30 
uur kunt u allen luisteren naar leuke, 
vlotte muziek die zij voor u gaan spe-
len. Om het mogelijk te maken dat 
brassband Concordia nog vele ja-
ren in Vinkeveen leuke/ mooie con-
certen kan blijven geven, zijn zij op 
zoek naar nieuwe donateurs. Na af-
loop van het concert komen de le-
den bij u langs om te vragen of u do-
nateur wil worden van onze vereni-

ging. U bent al donateur vanaf €10,00 
per jaar, en als dank daarvoor krijgt 
u twee 50% kortingskaarten voor on-
ze donateursconcerten, zodat u altijd 
voor een laag bedrag onze concer-
ten kunt bijwonen. Ook wordt u per 
e-mail op de hoogte gehouden wan-
neer er concerten worden gegeven.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Bakker Westerbos-Mens 
naar noodwinkel
Mijdrecht - Met ingang van dins-
dag 27 juni verhuist ambachte-
lijk bakker Jan Westerbos met 
zijn winkel vanuit winkelcentrum 
De Lindeboom tijdelijk naar een 
noodwinkel op het ‘pleintje’ voor 
de speelgoedwinkel Intertoys in 
de Dorpsstraat. Hij moet de hui-
dige winkelrumte verlaten om-
dat de renovatie van het tweede 
gedeelte van het winkelcentrum 
door bouwbedrijf Bébouw Mid-
reth aanstaande is en Westerbos 
met zijn winkel ‘in de weg zit’. Het 
is de enige winkel in het hoekje 
die nog in bedrijf is. De noodvoor-
ziening is nodig omdat zijn nieu-
we winkelruimte tegenover Mond-
ria nog niet klaar is. Inmiddels is 
de stroom- en watervoorziening er 
wel aangesloten maar een oude 
gasbuis moet nog worden verwij-
derd en dan pas kan het plafond 
verder worden afgewerkt. Dat ge-

beurt in een van de komende we-
ken. Vervolgens kan de interieur-
bouwer voor de winkel aan de 
slag. Maar die heeft ook zijn plan-
ning voor opdrachten in het land 
en dat gaat dus allemaal niet zo 
snel. Volgens Jan Westerbos kan 
hij zijn nieuwe winkel pas om-
streeks half juli officieel openen 
en in gebruik nemen. “Maar dan 
moet het allemaal wel meezitten,” 
laat Jan weten die eindelijk wat 
licht aan het einde van de tunnel 
ziet. Mag ook wel een keer na alle 
tegenslagen waar hij geen schuld 
aan heeft noch wat aan kan veran-
deren. Hij zal er alles aan doen om 
zijn klanten in de tijdelijke winkel 
net zo goed van dienst te zijn met 
zijn bakkerswaren, gebak en bon-
bons als dat tot nu toe in de vas-
te locatie het geval is geweest. U 
blijft bij hem dus ook in de nood-
voorziening van harte welkom!
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Vakantie-activiteit van Kunst Rond de Venen

Muzikaal theater: 
Mattijs Mooimuziek
De Ronde Venen - Na het suc-
ces van vorig jaar organiseert Kunst 
Rond de Venen deze zomer op-
nieuw een vakantie-activiteit voor 
kinderen: “Muzikaal theater: Mattijs 
Mooimuziek”, naar het boek van H. 
Werner. Kinderen in de leeftijd van 
6 tot 12 jaar kunnen een week lang 
elke ochtend zingen, acteren en 
muziek maken, met aan het einde 
van de week een presentatie. Drie 
enthousiaste en vakkundige docen-
ten, de één theatermaakster, de an-
der zangeres en een muzikant staan 
weer te popelen om met de kinde-
ren aan de slag te gaan: hoe vertel 
je zingend een verhaal, hoe kruip je 
in de huid van een ander, hoe maak 
je met elkaar sprekende muziek. De 
deelnemers gaan het allemaal leren. 
Eerst gaan de kinderen zang, thea-
ter en muziek apart oefenen, en ver-
volgens in samenspel tussen disci-
plines. Aan het einde van de week 

maken ze met elkaar hun eigen 
versie van het verhaal van Mattijs 
Mooimuziek.Op vrijdag is er dan de 
presentatie voor familie, vrienden 
en vriendinnen: een spannend mu-
ziektheaterstuk met prachtige klan-
ken, en ook onprettige geruchten, 
met muzikale en gevaarlijke avon-
turen. Ervaring in zingen, theater 
maken of muziek is niet nodig, wel 
een beetje lef en veel enthousiasme 
en fantasie. De week: maandag 10 
t/m vrijdag 14 juli 2017 van 09.00 tot 
12.00 uur Presentatie: vrijdag 14 ju-
li om 11.30 uur Locatie: Kunst Rond 
de Venen, Bozenhoven 156, 3641 AJ 
Mijdrecht, lokalen op het school-
plein van de Driehuisschool. Aan-
melden: vóór maandag 26 juni mai-
len naar info@kunstronddevenen.
nlonder vermelding van “Muzikaal 
theater”: naam, j/m, leeftijd, school 
van uw kind, uw naam, adres, mail 
adres en telefoonnummer.

"Waanzinnig!"
Mijdrecht - ‘Waanzinnig!’ Dat is 
de reactie van een klant die vorige 
week heeft kennisgemaakt met een 
Meta Therapie behandeling. ‘Mijn 
huid is glad, strak en stralend.’ ‘De-
ze enthousiaste reactie is een van 
de vele. Klanten bellen spontaan op 
om te laten weten hoe verrast ze zijn 
met het resultaat,’ zo vertelt Périne 
van het gelijknamige instituut aan 
de Genieweg in Mijdrecht. 

Uw Huid is Onze Passie
Bij Instituut Périne in Mijdrecht hou-
den ze zich al sinds 1992 actief be-
zig met o.a. alles op het gebied van 
natuurlijke huidverjonging. Vele 
congressen, beurzen en trainingen 
worden gevolgd om bij te blijven en 
in te kunnen spelen op de behoefte 
van de consument. Uw huid is onze 
passie is de slogan van de huidspe-
cialistes en beautycoaches van ‘’Pé-
rine”; kwaliteit en professionaliteit 
staan hoog in het vaandel. De beau-
tybranche is een branche die altijd 
in beweging en ontwikkeling is. Een 
dynamische ontwikkeling die op de 
voet gevolgd wordt door de profes-
sionele specialistes van “Périne”. 
Een van de recentste ontwikkelin-
gen sluit perfect aan bij de andere 
natuurlijke anti-aging behandelin-
gen die “Périne” aanbiedt, namelijk: 
Meta Therapy. Dit is een 100% na-
tuurlijke methode om te huid zich-
zelf te laten verbeteren en te ver-
jongen. Daar komt dus geen enkele 
onnatuurlijke ingreep als botox, in-
jectables of zelfs plastische chirur-
gie aan te pas. 

Hoe werkt Meta Therapy?
Tijdens de salonbehandeling wor-
den met minuscule naaldjes micro-
perforaties gemaakt in de opper-
huid (buitenste huidlaag). Met ge-
avanceerde apparatuur en specia-
le subjectables (werkstoffen) wordt 
het huidvernieuwingsmechanis-
me geactiveerd, precies dáár waar 
het allemaal gebeurt in de huid. 
Hierdoor krijgen de cellen lager in 
de huid een signaal om te herstel-
len. Bij dit herstelproces wordt o.a. 
collageen en elastine aangemaakt, 

waardoor de huid weer steviger, 
gladder en strakker wordt. De col-
lageen en elastine productie komt 
op gang: een natuurlijke vorm van 
huidvernieuwing van binnenuit. De 
mogelijkheden om de huid te verbe-
teren of te verjongen zijn met een 
kuur extreem. Maar ook al na één 
behandeling mag het resultaat er 
zijn, getuige de enthousiaste reac-
ties van de klanten. Het verbetert 
de algehele conditie van de huid en 
wordt succesvol ingezet bij de be-
handeling van fijne lijntjes, diepe 
(frons)rimpels, kraaienpootjes, wal-
len, grove poriën, vochtarme huid, 
verslapte kaaklijn, (acne) littekens, 
hyperpigmentatie en algehele huid-
verslapping. Naast de behandeling 
van het hele gezicht, hals of decol-
leté, kunnen ook individuele rimpels 
behandeld worden. 

Niet voor iedereen
Een Meta-Therapy behandeling is 
100% natuurlijk en veilig. Toch kan 
niet iedereen deze behandeling on-
dergaan. Omdat er van de huid ge-
vraagd wordt zichzelf te herstellen, 
moet er al een goede basisconditie 
van de huid aanwezig zijn. ‘Je kunt 
het misschien wel het beste verge-
lijken met topsport: daar kun je ook 
pas mee beginnen als je al een goe-
de basis hebt. Indien iemand die 
basis nog niet heeft, dan gaan we 
kijken hoe we dit zo goed moge-
lijk kunnen oppakken. Een goede 
samenwerking met de cliënt, daar 
staan we voor. Net als bij topsport 
is het belangrijk om ook tijdens de 
kuur er steeds voor te zorgen dat de 
juiste verzorgings- en voedingspro-
ducten worden gebruikt,’ aldus Pé-
rine. Heb je de kuur doorlopen dan 
is het verkregen resultaat eenvou-
dig te onderhouden. Zo kan de huid 
dus in de allermooiste staat worden 
gebracht (topconditie) zonder bo-
tox, injectables of plastische chirur-
gie! Wie ook nieuwsgierig is naar de 
resultaten die kunnen worden be-
haald neemt eens een kijkje op de 
website www.perine.nl Instituut Pe-
rine, Genieweg 8, Mijdrecht telnr. 
(0297)273121

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Met venijnige rukken trok ze 
gras uit een vergeten bloempot 
op ons balkon. Snavels vol nest-
materiaal bracht ze hoog in een 
conifeer naast ons huis. Een co-
nifeer die een week later nog ge-
snoeid zou worden. We hebben 
haar nog toegeroepen: “Stop, 
maak je nest ergens anders”, 
maar ze luisterde niet. De hove-
niers hadden opgelet, zeiden ze, 
maar later lag er wél een ‘leeg’ 
nest in het gras. Moeder merel 
keek wat ontredderd toe van-
af een tak naast de gesnoeide 
boom. Misschien was er één ei 
verloren gegaan; niet méér, want 
de legdwang stopt direct als 
er geen nest is.  De merelman 
treurde niet lang. ‘s Avonds zong 
hij op de nok van het dak al-
weer zijn, melodieuze, weemoe-
dige lied. Moedermerel zocht 
al snel weer materiaal voor een 
nieuw nest. Zij wilde met hem 
verder. Hij had haar verleid met 
zijn zang. Zijn repertoire bevatte 
vele variaties. Die had hij aange-
leerd in de voorafgaande jaren, 
dus was hij een echte overlever. 
Waar ze hem óók op uitgekozen 
had was zijn fel oranje-gele sna-
vel. Ze wist met merelintuïtie dat 
hoe meer oránje, hoe sterker de 
man. Voor deze kleur is veel ca-
rotenoïde nodig. Dat pigment is 
ook nodig voor de afweer tegen 

ziekten. Hoe gezonder de man, 
hoe meer carotenoïde hij óver 
heeft en hoe oranjer de snavel. 
Ook de diepzwarte kleur van zijn 
verenpak wees op een fitte man. 
Zo’n man kan goed voedsel zoe-
ken en zorgt daarmee voor ster-
ke jongen, die later ook weer die 
intense kleuren zullen hebben. 
Ma merel legt snel een stuk of 
vier eieren en broedt ze in twee 
weken uit. De ouders brengen 
om beurten lekkere hapjes, eerst 
in het nest en daarna 3 weken 
op de grond of op lage takken. 
De ouders nemen elk een aan-
tal jongen onder hun hoede. Uit 
onderzoek is gebleken dat de 
jongen die door vader verzorgd 
worden een grotere overlevings-
kans hebben dan de jongen die 
aan moeders zorgen zijn toe-
vertrouwd. Moeder is namelijk 
al met de voorbereidingen voor 
een volgend legsel bezig. Mocht 
ze weer gaan broeden dan zal de 
merelman de zorg voor het hele 
gezin op zich nemen. Als hij dat 
goed doet mag hij ook vaderen 
over de toekomstige nakomelin-
gen. Maar intussen, als pa me-
rel even niet kijkt, lonkt zij stie-
kem naar de buurman; die ziet er 
ook fit uit en zingt hij niet net iets 
mooier?

Gerda Veth, IVN-natuurgids

Een episode uit het leven 
van onze merels

Elfjarige Fenna 
Kinderhoofdrol naast 
musicalsterren 
Uithoorn - Fenna (11 jaar) is op 25 
juni te zien in “Tien in de Lucht”; 
de eindvoorstelling van de Telekids 
Musicalschool & RTL Talent Aca-
demy. Alle leerlingen van alle vesti-
gingen van de musicalschool staan 
ieder jaar in een grote eindvoor-
stelling op het podium naast be-
kende musicalsterren. Voor Fenna 
is het dit jaar extra bijzonder, want 
zij heeft 1 van de kinderhoofdrol-
len te pakken en is dus vlak naast 
o.a. Roben Mitchell, Sanne Maas 
en Daniël van Klaveren te zien in 
het theater! Bij de musicalschool 
krijgen de kinderen en jongeren 
in hun eigen leeftijdscategorie ie-
dere week les in zingen, dansen 
en acteren. In de tweede helft van 
het schooljaar wordt er toegewerkt 
naar de grote Eindvoorstelling in 
het theater. Hierin komen alle leer-
lingen, van alle vestigingen van de 
school uit het hele land, samen in 
het theater om te beleven hoe het 
is om in een grote musicalproduc-
tie te staan. Om dit te bereiken 
wordt er iedere week hard gewerkt, 
waarbij plezier en persoonlijke ont-
wikkeling voorop staan. De echte 
theaterbeleving van de leerlingen 
wordt compleet gemaakt doordat 
ze ieder jaar door volwassen mu-
sicalsterren van tegenspel worden 
voorzien. Deze spelers verzorgen 
als het ware de rode draad die het 
hele stuk met alle aparte groepen 

uit het land tezamen brengt tot 1 
verhaal. 

Fenna in de rol van Chaar 
Er zijn een aantal leerlingen die de 
kinderhoofdrollen spelen en dus 
heel direct samen acteren met de 
musicalsterren. Ze zijn van gro-
te waarde voor het verhaal. Fenna 
uit Uithoorn is 1 van die gelukki-
gen, want zij zal te zien zijn in de 
rol van Chaar “Chaar is een gans. 
Hij is heel druk en houdt van grap-
jes maken’, aldus Fenna. Ze heeft 
auditie gedaan voor deze rol, net 
zoals vele andere leerlingen van de 
Telekids Musicalschool TopClub. 
Dat is een selectiegroep binnen de 
school die op 3 plaatsen in Neder-
land te vinden is. Fenna: “Ik leer el-
ke TopClub les weer iets nieuws en 
blijf uitgedaagd worden het beste 
van mezelf te geven’. 

In de buurt 
De Telekids Musicalschool/RTL Ta-
lent Academy streeft ernaar om 
overal in Nederland iedereen de 
kans te geven om van zingen, dan-
sen en acteren te genieten. Er is 
ook een leslocatie in Amstelveen, 
ook deze leerlingen zijn te zien in 
de voorstelling. Dit wordt allemaal 
geregeld vanuit het hoofdkantoor; 
zie de website voor meer informa-
tie en inschrijven. In juli en septem-
ber zijn er proeflesmogelijkheden. 

Tjitze Hesselius viert de 
zomer met eenzame ouderen
Vinkeveen - Ook dit jaar organi-
seert de stichting weer een aantal 
gezellige uitjes voor eenzame oude-
ren uit De Ronde Venen. Op dins-
dag 18 juli a.s. gaan we varen over 
de Vinkeveense Plassen en aan-
sluitend lekker BBQ-en. Deze keer 
zijn we te gast in het restaurant 
van Jachthaven Bon aan de Win-
keldijk 24 in Vinkeveen. Ontvangst 
is om 14.00 uur met koffie/thee en 
iets lekkers, daarna gaan we varen 
en als afsluiting is er een BBQ op 
het terras bij Bon. Rond de klok van 
19.00 uur eindigen we met een lek-
ker dessert en ook deze keer ont-
breekt de muzikale noot niet.

Zomerfeest
Voetjes van de vloer, gezellige zo-
mer zotheid, inmiddels is Tjitze’s 
Zomerfeest een begrip. Lekker klet-
sen met een hapje en een drankje. 
Zingen en dansen, wie durft mee 
te doen met de quiz? Dit keer op 

woensdag 2 augustus of donder-
dag 3 augustus in het Oude Paro-
chiehuis aan de Bozenhoven 152 
in Mijdrecht. Ontvangst is om 13.30 
uur en rond 16.30 uur is het feest 
weer afgelopen. 

Aanmelden
Aanmelden voor een activiteit kan 
door een e-mail te sturen naar in-
fo@tjitzehesselius.nl of langs te 
gaan bij het Servicepunt. Vergeet 
niet duidelijk te vermelden om wel-
ke datum het gaat! Als je geen ei-
gen vervoer hebt kunnen we je op-
halen en thuisbrengen, vergeet dan 
niet je adres en telefoonnummer te 
vermelden. De dag voor het evene-
ment wordt je gebeld om te vertel-
len hoe laat je wordt opgehaald. De 
activiteiten van de stichting wor-
den specifiek voor eenzame oude-
ren georganiseerd en vol=vol. Voor 
informatie kunt u kijken op www.
tjitzehesselius.nl 

Geen krant?
0297-581698

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

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

Mantelzorg & Meer 
zoekt Zomer-vrijwilligers
Regio - De zomer komt eraan! 
Met mooi weer horen wij van 
Mantelzorg & Meer nog vaker 
van chronisch zieken of men-
sen met een beperking: “Ik zou 
zo graag even lekker naar bui-
ten gaan.” Bent u iemand die 
graag wandelt, fietst, winkelt, 
of gewoon lekker in het park 
zit? Wilt u een keer per week 
of twee weken een paar uur-
tjes samen met een chronisch 
zieke of iemand met een be-
perking op pad? U doet hem 

of haar en zijn of haar mantel-
zorger een groot plezier. Onze 
Coördinator Vrijwilligers maakt 
graag kennis met u. Samen be-
spreekt u wat u wilt en wie het 
best bij u past. Wij bieden u 
training, professionele begelei-
ding en reiskostenvergoeding. 
Voor informatie en aanmelden 
kunt u contact opnemen met 
Mantelzorg & Meer, 020 333 
53 53, via e-mail info@mantel-
zorgenmeer.nl of bezoek www. 
mantelzorgenmeer.nl.
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Extra infoavond over 
zonnepanelen in Willisstee
De Ronde Venen - Vanwege de 
zeer grote belangstelling wordt er 
op donderdag 29 juni een extra 
bijeenkomst gehouden waar in-
formatie wordt gegeven over de 
groepsaankoop van zonnepane-
len en de op te richten energie-
coöperatie. De avond vindt plaats 
in de Willisstee in Wilnis en be-
gint om 19.30 uur, inloop vanaf 
19 uur. Aanmelden voor de avond 
kan via zonnepanelen@deron-
devenen.nl. Eerder deze maan-
den zijn drie informatiebijeen-
komsten gehouden, in Mijdrecht, 
Vinkeveen en Abcoude. Daar 
zijn in totaal meer dan 500 in-
woners op afgekomen. Voor een 
aantal belangstellenden was he-
laas geen plaats meer beschik-
baar. Wethouder David Moolen-
burgh (Duurzaamheid): ,,Het is 
heel mooi dat er veel belangstel-
ling is voor de avonden. De ani-
mo om zonnepanelen op het dak 
te leggen of om deel te nemen 
aan de coöperatie is groot. Het 
zou jammer als we niet iedereen 
kunnen informeren die hier be-
langstelling voor heeft, vandaar 
dat we hebben besloten tot een 
extra avond.’’

Groepsaankoop
Met de groepsaankoop krijgen 
inwoners de mogelijkheid voor-
delig zonnepanelen te kopen. De 

plaatsing van de panelen wordt 
uitgevoerd door regionale instal-
lateurs. Als u zich aanmeldt, komt 
de installateur langs om uw situ-
atie door te nemen. U ontvangt 
vervolgens een persoonlijke of-
ferte waarna u kunt beslissen om 
mee te doen. De gemeente heeft 
het Regionaal Energieloket ge-
vraagd de groepsaankoop te or-
ganiseren. Wilt u meer weten? 
Kijk dan op www.regionaalener-
gieloket.nl/de-ronde-venen bij 
‘lokale initiatieven’.

Zelf geen plek?
Heeft u zelf geen plek voor zon-
nepanelen, maar wilt u wel zon-
ne-energie? Dan kan. De coöpe-
ratie Zon op De Ronde Venen or-
ganiseert zonnepanelen op an-
dermans daken. De gemeen-
te stelt haar daken beschikbaar 
aan haar inwoners. Maar ook an-
dere daken, zoals het Dorpshuis 
in Baambrugge waar het eer-
ste project wordt gerealiseerd. U 
wordt dan lid van een coöperatie. 
Alle deelnemers leggen geld in, 
waarvan de coöperatie de zonne-
panelen koopt. Als lid bent u me-
de-eigenaar van de coöperatie. 
Wilt u meer informatie? Kijk dan 
op www.zonopderondevenen.nl. 
Tijdens de informatiebijeenkomst 
op 29 juni in de Willisstee stelt de 
coöperatie zich nader voor.

Regio - De initiatiefgroep Vrije 
School Groene Hart is in gesprek 
met Vrije School Sint Michael in 
Bussum om in augustus 2017 in 
Mijdrecht te starten. Zaterdag 1 
juli staat van 10.30 tot 12.30 uur 
een open ochtend gepland voor 
belangstellende ouders en kin-
deren, deze wordt gehouden op 
Boerderij De Lindenhorst in De 
Hoef. 

Dependance
Vrije School Sint Michael in Bus-
sum wil de initiatiefnemers van 
de Vrije School Groene Hart on-
dersteunen om open te gaan in 
augustus 2017. De Vrije School 
Groene Hart wordt dan met een 
vestiging in Mijdrecht een de-
pendance van deze Bussum-
se school. Met bijna 60 aanmel-
dingen én een grote groep zeer 
gemotiveerde ouders krijgt het 
vrijeschoolonderwijs in Mijdrecht 
zo toch een kans om snel van 
start te gaan.

Locatie
Kinderen inschrijven voor het 
nieuwe schooljaar is nog moge-
lijk via het formulier op de web-
site van de Vrije School Groene 
Hart. Er zijn nog enkele plekken 
voor de groepen 3 t/m 8 (in de 

vrijeschool: klas 1 t/m 6) en nog 
zo’n 10 plekken in de kleuter-
groep. De initiatiefgroep spreekt 
met de gemeente De Ronde Ve-
nen over de mogelijke locatie van 
de school.

Open middag
Op zaterdag 1 juli van 10.30 tot 
14.30 is er een Open Ochtend 
voor belangstellende ouders en 
kinderen. Het vaste program-
ma voor de kinderen, met vrije-
schoolse (les)activiteiten in de 
verschillende leeftijdsgroepen, 
start om 11.00. Er is ruimschoots 
gelegenheid om informatie te 
verkrijgen over vrijeschoolonder-
wijs in het algemeen en over de 
nieuwe school in het bijzonder. 
Toekomstige leerkrachten zijn 
aanwezig, als ook de toekomstig 
schoolleider; en er is veel ruimte 
voor individuele vragen.

Informatie
Aanmelden voor de open och-
tend kan via vrijeschoolgroene-
hart@gmail.com. Open ochtend 
Vrije School Groene Hart, Boer-
derij De Lindenhorst, De Hoef 
Westzijde 17A, De Hoef. Tijd: 
10.30 – 12.30 uur. Meer informa-
tie: vrijeschoolgroenehart.word-
press.com.

Vrije School Groene Hart 
streeft naar start in augustus

Verhalenroeitocht op 
Botshol
Regio - Al eens mee geweest met 
één van de verhalen-roeitochten 
op Botshol? Joke Dekker van ver-
telkring ‘De Schatkist’ en Elza Vis 
van ‘Binnenste-Buiten’ doen sa-
men nu al voor het 9e jaar deze 
speciale en unieke verhalenroei-
tocht in het bijzondere natuurge-
bied Botshol. Zij zoeken verhalen 
die passen in dit stille en sfeer-
volle waterrijke gebied. Het gaat 
niet om de kennis van alles wat 
er leeft maar om de beleving . Als 
je dit een keer wilt ervaren: tus-
sen het riet ‘aanleggen’, je handen 
niet snijden aan de rietstengels, 
de waterlelie zien bloeien  en de 
stem van de verhalenvertellers 
die je meenemen naar de diepte 

onder de waterspiegel of wonder-
lijke verhalen weten over de be-
woners rond en in de plas……
geef je dan op! Deze tocht is op 
woensdag 28 juni. Halverwege 
leggen ze even aan bij een ei-
land om te genieten van een sap-
je en een hapje. De verhalenver-
tellers wisselen van boot en pie-
pend knarsen de riemen en spat 
het water op in de smalle vaarten 
met de rietkragen. Je ziet en voelt 
het aan álles: de zomer is begon-
nen ! Tijd: 19.00 u - ca 21.30 u. 
Kosten: 9 euro pp. Afvaart: Roei-
botenverhuur Verweij, Botshol 14, 
1391 HP Abcoude Opgeven: Joke 
Dekker-Booij, tel 06-10814589 of 
Elza Vis 06 23150498

Koop voor dit goede doel kipfilet op 23 en 24 juni bij slagerij Adina!

Hulpactie vervanging rolstoelbus 
voor Amber Sprengers
Mijdrecht - In het weekend van 
2 op 3 juni deze maand stalen on-
verlaten het speciaal ingerich-
te invalidebusje van de 11-jarige 
Amber Sprengers uit Mijdrecht 
die in een rolstoel haar leven 
doorbrengt. Die stond geparkeerd 
op de parkeerplaats aan de Ko-
ningsspil. Het meisje kan daar-
door geen kant meer uit om er-
gens naartoe te kunnen gaan. 
Niet naar een sportclub, een 
feestje, medische behandelin-
gen en noem maar op. Haar vader 
Erwin Sprengers noemt de bus 
‘haar benen’. “Ze kan nergens ko-
men zonder de bus die voor haar 
van grote waarde is. Maar die is 
nu gestolen en er is nauwelijks 
kans dat die ooit weer opduikt.” 
Vader Sprengers heeft weliswaar 
bij de politie aangifte gedaan van 
de diefstal maar daar liet men 
weten er verder geen onderzoek 
naar te zullen uitvoeren. Volgens 
Sprengers zal de verzekering wel-
licht de dagwaarde uitkeren van 

de bus, maar daarin waren speci-
ale voorzieningen voor rolstoelge-
bruik aangebracht en die worden 
niet vergoed. Om die in een an-
dere soortgelijke bus te installe-
ren en te monteren kost het nodi-
ge geld dat waarschijnlijk zelf op-
gehoest moet worden.

Onverwachte actie
En dan doemt er ineens van on-
verwachte zijde hulp op. Zo werd 
Erwin Sprengers vorige week 
zondag verrast toen er iemand bij 
hem voor de deur stond en ver-
telde dat hij van de diefstal had 
gehoord. De bezoeker bleek Bu-
tahar Asafiati te zijn van slagerij 
Adina op Winkelcentrum Adel-
hof aan de Prinses Margriet-
laan 24a. Hij had van de dief-
stal gehoord en na overleg met 
zijn broer Khalid besloten, dat zij 
wilden helpen om de vervanging 
van de rolstoelbus makkelijker 
te maken. “Stelen is al slecht en 
al helemaal van mensen die het 

De initiatiefnemers van de actie Boutahar en Khalid Asafiati van slagerij Adina

Maria en Klaas stunten 
bij Zomerbridge
Uithoorn - De hoogste score 
in de B-lijn en overall, werd de-
ze tweede avond van het Zo-
merbridge behaald door Maria 
Baas & Klaas Verrips. De brid-
gers uit de Ronde Venen, dus 
voor Uithoorn van “over de Am-
stel”, haalden 70% binnen, klas-
se! Ook Ludy Bonhof & Anneke 
Buskermolen bliezen diep in de 
bus als tweede paar met een pri-
ma 59,17%. Annie van der Poel & 
Adrie Voorn deelden plaats drie 
en vier met Joke de Wit & Ineke 
Koek met voor allen 51,25%. Voor 
de overige spelers bleven er zo 
te weinig procenten over om nog 
voor een keer plaatselijke roem 
te kunnen verwerven. De A-lijn 
lijkt voorlopig het domein van Ger 
Quelle & Marcel Dekker, door op 
rij eerste te worden. Vorige week 
60 procent en nu waren ze met 

65,83% de hele elite de baas. 
Daarvan stuwde Cora de Vroom 
Ruud Lesmeister op tot boven de 
vijftig en met deze 58,75% wer-
den ze keurig tweede. Johan Le 
Febre & Wim Slijkoord volgden 
als derde met 55,42% en bleven 
zo Jan de Jong & Theo Klijn, die 
op 54,17% uitkwamen, net voor. 
Sonja & Hans Selman sloten de-
ze keer de top vijf af met 51,25%. 
Ook op zoek naar een spot in de 
schijnwerper, kom dan scoren bij 
het Zomerbridge van Bridgeclub 
De Legmeer. Elke woensdag-
avond tot en met 30 augustus in 
Dans & Partycentrum Colijn aan 
de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Aanmelden kan per e-mail: ger-
daschavemaker@live.nl of om 
19.15 uur in de zaal. De aanvang 
is om 19.45 uur en de kosten zijn 
6,- euro per paar. 

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op vrijdag 
23 juni 2017 om fraaie prijzen in Café de 
Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, 
Er worden vier ronden van zestien giffies 
gespeeld en dan worden de punten bij el-
kaar opgeteld en is de winnaar of win-
nares is bekend, aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 19.45 uur. 
Ook zal er een tombola gehouden wor-
den met schitterende prijzen. Tel. van Ca-
fé de Merel is 0297-263562, Arkenpark 
Mur 43 Vinkeveen, E-mail thcw@xs4all.nl.

Hier volgen de datums voor de nieuwe 
prijsklaverjascompetitie voor 2017 23 juni 
en 7 juli. Alle datums onder voorbehoud. 
De totale uitslag van afgelopen vrijdag 
was als volgt:
1. Cees Wijngaarden  6873 punten
2. Greet Veraar 6729 punten
3. Corry v. Bemmelen  6674 punten
4. Maurits de Vries  6587 punten
5. Jan v. Kouwen  6408 punten
En de poedelprijs was deze avond voor 
Herman v.d. Waa met 5208 punten.

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:
Weekblad de Nieuwe Meerbode
Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl 

GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

2

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

ZOMER
KORTING!

VRAAG NAAR ONZE

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4 personen 
Type : bungalow 
Omschrijving : Modern en smaakvol
    ingerichte bungalow
    met terras en royale
   bostuin. 
Aantal slaapk. : 2 slaapkamers

LIGGING 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en 
heiderijke Epe / Nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

Heerlijke allround boot
met Volvo Pentha inboard motor

breedte: 2.40
Lengte: 6.00

Heel veel plek, en doordat de voorkant dicht is, 
is deze boot met kleine kinderen echt ideaal. 

Tevens kun je met goed en slecht weer
heerlijk varen!

inclusief: 
Zwemtrap, 2 zeilen: buiskap en stallingzeil

+ vele extra's

Meer info: 06-54935925

TE KOOP:
Monark sloep nu €10.999

niet makkelijk hebben. De au-
to was duidelijk herkenbaar als 
rolstoelbus, deze bus is bewust 
voor deze diefstal gekozen!” ver-
telde hij. Zij stelden voor om op 
vrijdag 23 en zaterdag 24 ju-
ni 150 kilo kipfilet te verkopen, 
waarbij de volledige omzet (dus 
niet alleen de winst!) ten goede 
komt aan de vervanging van de 
rolstoelbus. Dat is toch een fan-
tastisch initiatief! Erwin Spren-
gers: “De onverwachte actie van 
iemand die ik helemaal niet ken 

ontroerde mij echt, en Amber 
werd er heel erg blij van. Dit ge-
baar is zo speciaal! Ik hoop dat 
iedereen die dit leest aanstaan-
de vrijdag of zaterdag bij Slagerij 
Adina langs gaat om de specia-
le kipfilet te kopen zodat zij niet 
met een voorraad blijven zitten. 
Dit geeft ons weer een heel goed 
gevoel, na de ellendige diefstal. 
Er zijn nog genoeg mensen met 
een goed hart!”

Hopen op flink 
verkoopresultaat
Als veel klanten bij deze (uitste-
kende) islamitische slagerij in 
winkelcentrum Adelhof de spe-
ciale kipfilet gaan kopen – het 
kost 5,95 euro per kilo – en de 
voorraad uitverkocht wordt, heb-
ben Amber Sprengers en haar 
familie een eerste bijdrage om 
een andere bus aan te schaffen 
dan wel het bedrag te gebrui-
ken om deze speciaal in te rich-
ten voor rolstoelgebruik. Bouta-
har en Khalid hopen daarom op 
een flinke verkoop. Kipfilet is te 
gebruiken in allerlei kipgerech-
ten, om te wokken en niet te 
vergeten in de vorm van stick-
jes bij de barbecue. Maar het is 
na bereiding ook te verwerken in 
maaltijdsalades. Het is heerlijk 
vlees dat bovendien door ieder-
een mag worden gegeten. Niet 
voor niets is al jarenlang de slo-
gan dat kip het meest veelzijdi-
ge stukje vlees is. Voor deze ge-
legenheid wordt daar helemaal 
een bijzondere waarde aan toe-
gekend. 
Mocht de hele voorraad kipfilet 
verkocht worden komend week-
end, dan overwegen de broers 
maandag 26 juni een envelop 
met het totale bedrag aan de fa-
milie Sprengers te overhandigen.
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Britt Koolmoes geselecteerd 
voor EK en WK judo
Regio - De 17-jarige Britt Koolmoes 
is door de Judo Bond Nederland, op 
basis van haar prima prestaties tij-
dens de European Cups, geselec-
teerd voor het EK en WK judo.
Britt behoort al enige jaren tot de 
top van Nederland maar het lukte 
maar niet om de aansluiting te krij-
gen bij de Europese en wereldtop. 
Dit heeft haar doen besluiten te ver-
anderen van judoclub en met een 
andere trainer te gaan werken; dit 
leverde direct resultaat op. 
Britt wist zich op de nationale meet-
momenten direct te plaatsen voor 
alle European Cups en begon in 
Spanje met een 5e plaats. Haar ju-
do straalde vertrouwen uit en 2 we-
ken later, tijdens één van de sterkste 

European Cups in Kroatië, resulteer-
de dit in een bronzen plak. Tijdens 
het internationale meetmoment van 
Duitsland liet Britt zien dat dit geen 
toeval was. Britt verloor nipt de hal-
ve finale van de huidige nummer 2 
van de wereld, maar won eenvoudig 
het brons. 
Door haar uitstekende prestaties 
staat Britt inmiddels bij de eerste 
20 van de wereldranglijst en mag ze 
deelnemen aan de Europese Kam-
pioenschappen eind juni in Litou-
wen en de Wereld Kampioenschap-
pen in Chili in augustus.  Als voor-
bereiding op het EK heeft Britt afge-
lopen weekeinde met haar club KE-
NAMJU de Nederlandse titel voor 
senioren teams gewonnen.

Schrijf je nu in voor 
Plassentoernooi
Vinkeveen - Van zaterdag 22 tot en 
met zondag 30 juli aanstaande is het 
zo ver! Het altijd oergezellige Plas-
sentoernooi staat weer op het pro-
gramma. Het belooft een fantastisch 
toernooi te worden met spannende 
tenniswedstrijden en ’s avonds culi-
naire hoogtepunten. De inschrijving 
is vanaf nu geopend.
Op het tenniscomplex Molmhoek 
te Vinkeveen strijden ongeveer 400 
tennissers om de titel en de eer tij-
dens enkel, dubbel of mixdubbel 
wedstrijden in de categorieën 2 t/m 
8. Overdag van maandag t/m vrijdag 
spelen ook de Veteranen 55+ in de 
categorieën 6 t/m 8 (DD,HD,GD), 
aangevuld met gemengd dubbel in 
categorie 5. 
Het Plassentoernooi is inmiddels 
een begrip in de regio. Het toernooi 
trekt jaarlijks een sterk deelnemers-
veld. De tennissers spelen tot in de 
late uurtjes spannende partijen op 
het smashcourt. Met name als de 
topspelers uit de categorie 2 aantre-
den is het terras afgeladen met pu-
bliek. Naast schitterend tennisspel 
kan er ook genoten worden van cu-

linaire verrassingen, verzorgd door 
topkoks uit de omgeving! 
In het weekend van 29 en 30 ju-
li worden de halve finales en de fi-
nales gespeeld. Op zaterdagavond 
is een spetterende feestavond met 
DJ Ferry Maas, waar de deelnemers 
hun conditie op de proef kunnen 
stellen. De veteranen spelen op vrij-
dag 28 juli de finales en sluiten hun 
toernooi ’s avonds af met een over-
heerlijk slotdiner en gezellige mu-
ziek. 

Schrijf snel in, want vol is vol!
De inschrijving voor dit gezelli-
ge toernooi is geopend en sluit op 
maandag 10 juli. Inschrijven kan via 
www.toernooi.nl of via www.plas-
sentoernooi.nl. Op deze site is meer 
informatie te vinden en het laatste 
nieuws volg je via www.facebook.
com/plassentoernooivinkeveen. 
Ook toeschouwers zijn natuur-
lijk van harte welkom. Kom daar-
om vooral in de laatste week van ju-
li eens kijken bij VLTV en laat u ver-
rassen door toptennis en fantastisch 
eten in een zeer gezellige ambiance!

Mariska Meulstee en Susanne 
Kroon winnen schutterstoernooi
Vinkeveen - Dit jaar werd voor de 
37e keer het schutterstoernooi ge-
houden bij K.V. De Vinken. Over 
twee avonden verspreid streden 11 
duo’s voor de schutterstitel 2017. Na 
de eerste avond hadden alle duo’s 
al punten gemorst, waardoor het op 
de tweede avond tot de laatste wed-
strijd spannend bleef wie er met de 
titel vandoor zou gaan. Ondanks dat 
de winnaars van vorig jaar Susan-
ne Kroon en Mariska Meulstee deze 
laatste wedstrijd nipt verloren van 
publiekslievelingen Mar van Spen-
gen en Renske de Haan prolongeer-
den zij toch hun titel op doelsaldo 
van de op nummer twee geëindigde 
Jelle Mul en Emese Kroon.

Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi moet 
ieder duo tegen ieder ander duo 

schutteren. Bij het schutteren wordt 
er over een afstand van zes me-
ter tegen elkaar geschoten, waarbij 
doorloopballen niet zijn toegestaan. 
Een wedstrijd is afgelopen wanneer 
één van beide duo’s één keer tot de 
tien doelpunten is gekomen. Het 
duo dat begint, moet het andere duo 
nog een extra kans geven. Hierdoor 
zijn gelijke spelen ook mogelijk. Dit 
kwam gedurende het hele toernooi 
niet voor. Je bent het beste schut-
tersduo wanneer je de meeste wed-
strijdpunten hebt behaald.

Competitie
Na de eerste avond werd de top 
aangevoerd door spelers uit de se-
lectie. Romy Bras en Dorien Ver-
bruggen stonden na dag 1 aan de 
leiding, maar konden dit helaas de 
tweede avond niet vasthouden. Net 

Minikamp van KV
De Vinken groot succes!!
Vinkeveen - Het was weer zover; 
het minikamp van korfbalvereniging 
voor de jongste jeugd ging weer van 
start. Het thema dit jaar was; Cow-
boys en Indianen! Om 17.00 waren 
alle kids welkom, natuurlijk was ie-

dereen weer gekleed in het thema. 
Nadat de luchtbedjes opgeblazen 
en de slaapzakken uitgerold waren, 
kwam het eten er aan, mmm patat-
jes met een snack! Heerlijk! Hierna 
mochten de kinderen een ijsje vie-

Examens judoschool Blaauw
Wilnis –  Afgelopen week  is in de 
dojo van Judoschool Blaauw de 
tweede en laatse judo-examen van 
dit seizoen afgenomen. Er werd be-
gonnen met het uitvoeren van diver-
se valtechnieken zoals judorol, zij-
waartse val, achterwaartse val, ge-
stutte val en achterwaartse val over 
een bokje.Hierna lieten de judo-

ka’s uitgebreid zien wat zij het afge-
lopen seizoen geleerd hadden aan 
beenworpen, schouder, armworpen, 
sutemi’s en overnames. Ook op de 
grond moest het nodige gedemon-
streerd worden zoals armklemmen, 
verwurgingen, houdgrepen en be-
vrijdingen uit houdgrepen.
De voorzitter van de examencom-

Eerste Ronde Venen Bokaal 
doorslaand succes
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
organiseerde SV Hertha voor het 
eerst de Ronde Venen Bokaal voor 
35+ en 45+ teams. Het bleek een 
schot in de roos om een groot toer-
nooi te organiseren voor deze snel 
groeiende doelgroep. In totaal de-
den in drie verschillende catego-
rieën 18 teams mee, die op een half 
veld streden om de begeerde bo-
kaal. 
Bij de 30+ dames werden de dames 
van ’t Goy (de “Gooysche Advocaat-
jes”) kampioen na strafschoppen in 

een spetterende finale tegen de da-
mes van CSW, die in de reguliere 
speeltijd onbeslist eindigde. 
In de categorie 35+ werd de fina-
le gespeeld tussen CSW en KDO. 
Ook hier moesten penalty’s uitwij-
zen wie de wisselbokaal voor het 
eerst mee naar huis mocht nemen. 
De heren van KDO waren hierin uit-
eindelijk net iets beter dan de man-
nen van CSW, waarin Marcel Keizer 
meespeelde. En dat op de dag dat 
formeel bekend werd gemaakt dat 
hij voor twee jaar had getekend als 

ren met lekkere snoepjes. Na een 
tijdje buiten te hebben gespeeld 
met elkaar begon de knutselactivi-
teit. We gingen een heuse indianen-
tooi maken, alle kids gingen creatief 
aan de slag en vooral de glitters wa-

ren erg populair! Zo ontstonden de 
mooiste indianentooien! 
Nadat alle lieve leiding de boel weer 
had opgeruimd, kon het tweede 
avondspel beginnen; het dierenge-
luidenspel! De kinderen moesten 
alle ´dieren´ vinden door heel goed 
te luisteren. Bij elk dier werd er een 
spelletje gedaan; snoephappen, 
een parcourtje enz. Na dit super-
leuke spel kregen de kids nog wat 
fris en een zakje chips en werden de 
slaapzalen opgezocht. En het bleef 
nog lang heel gezellig...
Na een kort nachtje werd er, zoals 
gewoonlijk, gestart met een fijne 
ochtendgymnastiek.
De kids werden langzaam wakker 
en konden daarna aanschuiven aan 
het ontbijt. Het was een stuk stil-
ler dan de dag ervoor... Na het ont-
bijt werd er buiten ´drie is teveel´ 
gespeeld, alvorens het ochtend-
spel begon. De kids moesten hier-
bij zieke patiënten helpen door hen 
het juiste medicijn te brengen! Het 
medicijn kon verdiend worden door 
een spelletje juist uit te voeren; zo 
moesten de kinderen één kindje uit 
hun team mummificeren met toilet-
papier, er moest één kindje met een 
´brancard´(slaapzak) worden ver-
plaatst van pion naar pion enz. De 
kinderen hebben er voor gezorgd 
dat alle patiënten beter zijn gewor-
den! 
Na nog een rondje ´moordenaar-
tje´, een lekker ijsje en een bedank-
je voor de komst van de kinderen 
was het minikamp 2017 dan toch 
echt afgelopen. De leiding en kin-
deren hebben weer genoten. Tot 
volgend jaar!

als de eerste avond verloren al-
le duo’s ook de tweede avond pun-
ten. Hierdoor bleef het tot de aller-
laatste wedstrijd spannend wie er 
zou gaan winnen. In deze laatste 
wedstrijd streden Mar en Renske en 
Susanne en Mariska tegen elkaar. 
Bij winst van laatst genoemden pro-
longeerden zij hun titel en bij ver-
lies zou het doelsaldo moeten uit-
wijzen of Jelle en Emese of Susanne 
en Mariska de beker mee naar huis 

nieuwe trainer van Ajax. 
In de categorie 45+ wist het eigen 
Hertha team verrassend de over-
winning te behalen door afgete-
kend de meeste punten te pakken 
in de poule. 
Het toernooi werd door de deelne-
mers heel positief ontvangen en ve-
len bleven na afloop nog lang han-
gen op het aansluitende ‘Vinkcuisi-
ne’ evenement.  Hertha heeft inmid-
dels al de knoop doorgehakt dat er 
in 2018 zeker een vervolg op deze 
veelbelovende start zal volgen.

missie, bestaande uit David Siebe-
ler, Martijn de Jong, Roel Westra, 
Ronald Oussoren en Edwin Blaauw 
heeft een ieder persoonlijk toege-
sproken en de uitslagen bekend 
gemaakt.

De volgende leden van Judoschool 
Blaauw konden tevreden huis-

waarts keren.
Gele slip, 6e Kyu
Floris Streefkerk, Mika Lopez
Gele band, 5e Kyu
Koen Dekkers, Willem Driessen
Oranje slip, 5e Kyu
Tim Lamme
Oranje band, 4e Kyu
Dean Ultee, Liza Bakker, Niels van 
Haaften, Sem Hoogendoorn
Groene slip, 4e Kyu
Kyran Bras, Mathieu Antonis,Mecx 
Burg
Groene band, 3e Kyu
Erik Dekkers, Levi van Kreuningen, 
Thomas de Koster
Blauwe slip, 3e Kyu
Pascal Konijnenburg, Sander Loo
Blauwe band, 2e Kyu
Berend Meijles, Claudia van der Pol, 
Joost de Rooi, Kevin van Wijk, Roan 
van der Burch,  Vincent Borsje
Bruine slip, 2e Kyu
Erik Oomen, Thomas Tacken
Bruine band, 1e Kyu
Remke Verwoerd, Jesse Versteeg, 
Joey de Hondt, Peter Lauffer, Simon 
Duijn

Meer informatie over jeugdjudo, 
vanaf 4 jr., en seniorenjudo bij Judo-
school Blaauw is te vinden via www.
judoschoolblaauw.nl.

zouden nemen. Mar en Renske wer-
den op handen gedragen door het 
publiek en namen die flow mee in 
de wedstrijd en wonnen met 10-9.
Uiteindelijk bleken de organisato-
ren Susanne en Mariska op doelsal-
do ten koste van Jelle en Emese het 
sterkst en mochten zichzelf voor de 
vijfde keer uitroepen tot schutters-
kampioen. Echter in het onderlin-
ge resultaat wonnen Jelle en Emese 
nipt met 10-9 van de kampioenen.
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Chazz 2017 zaterdag 24 juni 2017
PRESENTATIE: Rob Vreeken
15.30 uur Tuin open
16.00 uur Delft Junior Big Band
17.25 uur Opening Festival
17.45 uur Gradalicioua & Lounge Factory
19.15 uur Paul van den Belt Quintet
20.45 uur Graziella Hunsel

Kaartverkoop online www.chazz.nl
Mijdrecht: Boekhandel Mondria
Uithoorn:  The Read Shop
Uithoorn:  Bruna
Wilnis:  De Zwart dranken & delicatessen 
Vinkeveen:  Drogisterij De Bree 
Abcoude:  The Read Shop

Voorverkoop: €17,50   
Kassa: €25,00
Kinderen tot 12 jaar gratis
Studenten en scholieren 50% korting

P R O G R A M M A

ZATERDAG 24 JUNI AAN WESTZIJDE 50 IN DE HOEF:

2017

Tuinwinkel 

Publiek

Elkaar ontmoeten

Vrijwilligers

Chazz = Charity

Voetjes van de vloer

Alle leeftijden

Sjouwen

De Hoef

Lekker

Chazz = georganiseerd door 
Stichting Chazz in samenwerking met 

Stichting Mayaschool Guatemala

Zonnig

Applaus

Diervriendelijk

Happen

Schommelen (Swing)

Chazz = optimaal genieten van onze natuur en cultuur. 
Ten bate van kinderen die dat minder treffen. Het lijkt een 

beetje op North Sea Jazz maar dan gezelliger, leuker.

Chazz = een dag in het jaar iets doen waar we goed in zijn,
iets doen wat we leuk vinden, ten bate van de rest van de 

wereld, dan ziet die wereld er straks vast beter uit. 
Minder geweld, minder gedoe



Eerste

ONGEKEND SPEKTAKEL!
Uithoorn - Zaterdag 17 juni 
was het dan zover; na maan-
den voorbereiding door een 
klein maar hecht en eff ectief 
team, kon het feest beginnen: 
de eerste editie van Amstel-
Proms.
Marco Lesmeister en Ferdi-
nand Beuse, de aanjagers van 
dit mooie project, liepen bei-
den al een tijdje met een plan. 
Sylvia Zethoven had ook zo’n 
plan. Een fantastisch muziek-
spektakel aan de Amstel. Syl-
via, Marco, voorzitter van Mu-
ziekvereniging KnA en Fer-
dinand, eigenaar van de Vo-
cal Company hebben samen 
met de mede organisatoren 
het plan ontwikkeld en uitge-
voerd. Er was geld nodig, veel 
geld want de plannen waren 
groots. Het was een uitdaging 
maar het kwam rond! Dankzij 
de vele sponsoren en de ver-
koop van de VIP tafels en de 
tribune konden de plannen 
grotendeels uitgevoerd wor-
den.
Met het mooiste weer liep de 
kade in de loop van de middag 
al vol. Op het podium live mu-
ziek door het saxofoonkwartet 
Take 4, Jazz zangeres Juuzz, DJ 
Casey-D en soulband Fort55. 
Een gemoedelijke sfeer met 
heerlijke hapjes en drankjes 
uit de diverse kraampjes. Te-
gen 6 uur liepen de VIP tafels 
vol; zij konden genieten van 
een uitgeserveerd 4 gangen 
vorkjesdiner. Om 20.30 begon 
het concert; 50 orkestleden, 
100 koorleden en 40 kinderen 
én de Soulband stonden op het 
podium. Wat een machtig ge-
zicht. De kade stond zwart van 
de mensen, de tribune was vol 
en allemaal in afwachting wat 
komen ging. Er werd geopend 

met ‘Smoke on the Water’ een 
heerlijk nummer wat gelijk de 
toon gezet heeft. Daarna op-
tredens van diverse regionale 
zangers en zangeressen, wat 
een talent loopt er in Uithoorn 
en omstreken rond! Vertede-
rend waren de twee Ciskes, zij 
kregen een ovationeel applaus 
en dat was pas het begin. Fee-
ling Good, Think, Paradise 
by the Dashboardlight, Sky-
fall, het is slechts een greep 
uit het repertoire en alles on-
dersteund door het KnA Or-
kest al dan niet in samenwer-
king met Soulband Fort55 en 
het AmstelProms Chorus. Bij 
een ondergaande zon, met de 
prachtige Amstel op de achter-
grond, in een schitterend thea-
ter kon het niet fout gaan: het 
eerste AmstelProms concert 
was een daverend succes! Na-
dat de gasten vertrokken wa-
ren restte de organisatie nog 
een fl inke klus; het schoon en 
netjes achterlaten van de ka-
de. Op zondagmiddag toen al-
les aan kant was werden tij-
dens een wijntje op het terras 
al weer nieuwe plannen ge-
smeed. Want één ding is ze-
ker, volgend jaar komt er weer 
een AmstelProms concert. En 
het organisatie team bestaan-
de uit: Marco Lesmeister, Fer-
dinand en Judith Beuse, Syl-
via Zethoven, Anouk Hoogstra-
ten, Wendy ten Brink en Hel-
een Colijn, weet zeker dat het 
dan nog spektaculairder zal 
worden! Langs deze weg wil-
len zij de sponsoren, de vrij-
willigers en vooral ook de be-
zoekers van AmstelProms heel 
hartelijk bedanken.

Foto’s Ingrid van Heteren 
en Dolf Heibloem
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