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EindElijk raak!

“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,
kozen we voor FDC.”
John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

27-30 juni: Afsluiting en omleiding

Korver Makelaars O.G. B.V.

Wegwerkzaamheden N201 tussen
Waverveen en A2
Regio - Vanaf vrijdagavond 27 juni tot maandagochtend 30 juni 2008
voert de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de N201. Het gaat
om het gedeelte tussen het kruispunt Waverveen (N212, hm 56,700)
en de op- en afritten van de A2 (hm
58,050). Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer.
De werkzaamheden bestaan uit het

vervangen van het bestaande asfalt
door nieuw asfalt. De bestaande asfaltlaag ter hoogte van het geluidsscherm langs de N201 wordt verwijderd en vervangen door twee nieuwe asfaltlagen en een laag geluidreducerend asfalt.
Om het werk te kunnen uitvoeren,
moet de weg gedurende een weekend worden afgesloten. Dit gebeurt
vanaf vrijdagavond 27 juni 21.00 uur

tot maandagochtend 30 juni 05.00
uur. Gedurende de afsluiting blijven
alle panden bereikbaar.
Omleidingsroute
Fietsers en bromfietsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden en kunnen gewoon gebruik
blijven maken van het fietspad en
de parallelweg. Het doorgaande
verkeer wordt omgeleid via de pro-

vinciale wegen N212 en N401 bij
Breukelen. Vinkeveen blijft bereikbaar via de Mijdrechtse Dwarsweg.
De omleidingsroutes staan met borden aangegeven.
Het openbaar vervoer (BBA) van en
naar Vinkeveen blijft rijden en de
doorgaande route (lijn 140) van en
naar Utrecht gaat rijden via de aangegeven omleidingsroutes, dus via
de N212 en de N401.
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Is regionalisering van de drie Rondeveense brandweerkorpsen een goed idee?

Alle brandweervrijwilligers:
“Niet tegen samenwerking, maar
we willen wel meepraten!”
De Ronde Venen – De Rondeveense gemeenteraad zal donderdagavond a.s. gevraagd worden in te
stemmen, met een verregaande regionalisering van de brandweer. Als
de raad hier ja tegen zegt, stemmen
ze principieel voor de gefaseerde
ontwikkeling naar een geregionaliseerde brandweerorganisatie voor
de Utrechtse gemeenten. Het streven is daarbij gericht om dit eindperspectief in de huidige raadsperiode ( tot en met 2010) te realiseren.
De regio Utrecht omvat 29 korpsen. Deze regionalisering heeft onder andere tot doel om bij alle 29
gemeenten een gelijkwaardig kwaliteitsniveau te creëren, zo stelt het
college van gemeente De Ronde
Venen in haar voorstel aan de raad.
“Een geregionaliseerde brandweer

kan efficiënter en effectiever voldoen aan de hogere kwaliteitseisen die de minister van BZK aan
de brandweer stelt. Een geregionaliseerde brandweer is organisatorisch minder kwetsbaar dan een
lokale brandweer. Je bent beter uitwisselbaar. Bij vacatures of langdurige zieken is de continuïteit binnen
de organisatie beter te garanderen.
Een geregionaliseerde brandweer
biedt betere mogelijkheden om de
brandweerdekking te verbeteren”,
aldus burgemeester en wethouders
in hun voorstel aan de raad.
Niet blij mee
Voor de gemeente De Ronde Venen
betekent regionalisering dat er drie
brandweerkorpsen moeten worden
ingedeeld. Er zijn drie brandweer-

Big L. Maak je keuze
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Tommy hilfiger Cars Esprit Vila

START SALE

50%
vanaf donderdag 26 juni

kORTinG
OP EEn GROOT dEEL VAn dE

Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur
Vrijdag 10-21.00 uur
zaterdag 10-17.00 uur

zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177
internet: www.bigl.nl

troy! 3.9205

zOMERCOLLECTiE

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

Alle aandacht
Dorpsstraat 13 Mijdrecht
tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

UItveRkoop

kazernes, drie aparte korpsen, drie
besturen, drie voorzitters en noem
maar op. Wat vinden deze brandweermannen en -vrouwen van deze
regionalisering?
Wel, ze zijn er zeker niet blij mee. In
een brief aan de gemeenteraad nemen zij geen blad voor de mond en
schrijven zij:
“Onze positie als brandweervrijwilliger, binnen de nieuw te vormen districten, is voor ons totaal onduide-

VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2+3

lijk en niet te benoemen. Na diverse sessies met zowel plaatselijk als
regionaal kader, heeft niemand ons
duidelijk kunnen maken waar wij
staan en hoe een en ander geregeld
gaat worden. Eigenlijk is de conclusie dat het alleen maar ondoorzichtiger is geworden, een situatie waar
je het als vrijwilligers niet van moet
hebben!”, aldus de brief.
(vervolg zie elders in deze
krant).

Inpakken
en wegwezen!
Royale koRtIngen
bIj lUtz FashIon!
tot

50%

koRtIng.

Herenweg 45, 3645 DE Vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.lutz.nl

Plevierenlaan 7-13

VINKEVEEN

Graag gedaan,
Super de Boer Vinkeveen

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 25 juni 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Vrijwilligers gezocht:

Servicelijn

Beursmatch uitgelicht

Serviceverzoeken en wensen
kunt u online melden door
middel van het serviceformulier
op de website, of via tel.
(0297) 29 18 00.

Tijdens de 2e Rondeveense
Beursvloer van 29 mei zijn er 63
mooie matches gemaakt. Vele
inspirerende samenwerkingen
tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties zijn
die dag afgesloten. Eén daarvan
betreft de match tussen Emma de
Lange, gemeentesecretaris van de gemeente De Ronde
Venen en Yvonne Sieben, regio coördinator van de
stichting Handjehelpen Regio Utrecht.

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Spreekuur college

Als u iets aan de burgemeester
en/of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak (0297)
29 17 10.

Meldpunt Zorg &
Overlast

(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Routepunten
Winkelpolder en
Heinoomsvaart geopend
De gemeente De Ronde Venen heeft er sinds woensdag 18
juni weer drie nieuwe wandelroutes en één nieuw routepunt
bij. Ideale vertrekpunten om het landschap in dit deel van
het Groene Hart te verkennen en te beleven. Het routepunt
Winkelpolder in Vinkeveen is uitgebreid met drie nieuwe
wandelroutes. En in Wilnis is een geheel nieuw ingericht
routepunt, routepunt Heinoomsvaart, geplaatst. De officiële
opening hiervan werd verricht door wethouder Jacques
Dekker (Recreatie en toerisme), tevens bestuurslid van het
Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Met behulp van een
kraam plaatste de wethouder een informatiepaneel.

Routepunten zijn plaatsen waar meerdere routes voor o.a. wandelen,
fietsen, varen en skaten bij elkaar komen. Het routeknooppunt
Winkelpolder, ligt bij de Zandeilanden 1 en 2 in Vinkeveen en bestaat
al enkele jaren. Een ideale plek vanwege de aanwezige dagrecreatieve
voorzieningen, zoals strandjes, lig- en speelweides, sanitair en een
horecavoorziening. Drie nieuwe gemarkeerde wandelroutes starten vanaf
Winkelpolder. Het zijn de wandelroutes Waardassackerroute (5 km), de
Slot Abcouderoute (14 km.) en de Botsholroute (13 km). Winkelpolder is
tevens een startpunt van vier kanoroutes. Met de komst van de nieuwe
wandelroutes is het routepunt nu compleet.
Het routepunt Heinoomsvaart, ligt bij de kruising van de Bovendijk en
Ir. Enschedeweg in Wilnis. Op het nieuwe informatiepaneel staan drie
wandelroutes (8, 9 en 10 km), diverse fietsroutes, twee skeelerroutes
(28 km) en twee kanoroutes (9 en 22 km). Naast het startpunt voor deze
routes biedt Heinoomsvaart goede vismogelijkheden, ligweides, sanitair,
picknickmogelijkheden, aanlegplaatsen en een tewaterlaatplaats voor
boten.
Van zowel Winkelpolder als Heinoomsvaart is een folder beschikbaar.
Deze is o.a. verkrijgbaar bij de VVV kantoren in Vinkeveen en omliggende
gemeenten en het Recreatieschap Vinkeveense Plassen. De routepunten
Winkelpolder en Heinoomsvaart zijn ontwikkeld en worden beheerd door
het Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Winkelpolder en Heinoomsvaart
zijn mede tot stand gekomen met subsidie van de provincie Utrecht.

Wie doet hier
boodschappen
op de fiets?

Bent u de persoon op de foto? Dan heeft u een waardebon
ter waarde van 25 euro gewonnen! Deze prijs is beschikbaar
gesteld door tuincentrum Rosina / firma H.J.M. Kuijf en Zoon,
Mennonietenbuurt 116A in Amstelhoek. Bij deze winkel kunt u op
vertoon van deze pagina uw prijs afhalen.

De vraag waarmee stichting Handjehelpen de beursvloer op
ging, betrof de roep om extra vrijwilligers. Een vraag waar de
gemeentesecretaris met een passend aanbod op inspeelde.
Aangezien de gemeentesecretaris met de gemeentelijke
informatiepagina veel mensen kan bereiken, bood zij aan een
bijdrage te leveren in deze zoektocht en een advertentie te plaatsen
op de gemeentepagina. Ook het personeelsbestand van circa 280
medewerkers biedt mogelijkheden om de vraag extra onder de
aandacht te brengen. Wie kan vrijwilligersactiviteiten verrichten voor
stichting Handjehelpen?

Handjehelpen zoekt vrijwilligers

Handjehelpen regio Utrecht organiseert vrijwillige thuishulp
en mantelzorgondersteuning voor kinderen en volwassenen
met een handicap of chronische ziekte en voor kinderen met
gedragsproblemen. Volgens Yvonne Sieben is er een ernstig tekort
aan vrijwilligers die een handje kunnen helpen. Het is juist zo
belangrijk dat er even een momentje van rust voor de mantelzorger
geboden wordt, zodat er ook aandacht gegeven kan worden aan
de rest van het gezin; een gehandicapt of langdurig ziek kind/
volwassene vraagt immers veel tijd en zorg. Tegelijkertijd zorgen de
vrijwilligers van Handjehelpen voor wat afleiding, even weg uit de
dagelijkse routine, samen bezig zijn met een hobby of er gewoon
eens even op uit. Maar daar zijn mensen voor nodig!

De vrijwilligers:

Er zijn genoeg activiteiten die maar weinig tijd vragen van
vrijwilligers. Belangrijk daarbij is dat het klikt tussen vrijwilliger en
hulpvrager. Een vrijwilliger wordt in principe voor een langere periode
aan een hulpvrager gekoppeld. Vrijwilligers worden professioneel
begeleid.

De vrijwilligersactiviteiten:

Op dit moment staan er in De Ronde Venen verschillende vragen
open bij zowel kinderen als volwassenen. Zoals bijvoorbeeld:
• op woensdagmiddag spelen met 8 jarig jongetje met
Downsyndroom: samen voetballen, skelteren, of naar de
kinderboerderij.
• met man (28 jr) één keer per maand in het weekend er samen op
uit: fietsen, zwemmen, naar de bioscoop.
• Met autistische jongen van 10 jaar 1x per week een uurtje (aan
het einde van de middag) fietsen op de racefiets.
• Oppassen overdag op 2 jonge kinderen (2x per week een uurtje),
als moeder (met ernstige bekkeninstabiliteit) naar fysiotraining
moet
• Met autistisch jongetje van 7 jaar samen vissen, voetballen of
ergens in een tuintje aan de slag gaan, op woensdagmiddag of
zaterdag.

De doelstellingen van Handjehelpen zijn:
-

het verhogen van de kwaliteit van het leven van degene met de
handicap;
het ervoor zorgen dat degene met de handicap kan (blijven)
meedoen in de samenleving;
het ontlasten van de mantelzorger zodat die de zorg beter kan
combineren met allerlei vormen van maatschappelijke deelname.

Contactgegevens:

Wilt u graag vrijwilligerswerk verrichten? Neem dan contact op met
Yvonne Sieben, via e-mail: ysieben@hhru.nl of op telefoonnr: 0346
25 14 21. Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.hhru.nl

Wat is ‘Met belgerinkel naar de winkel’?

Het doel van de campagne is om inwoners te stimuleren op de fiets
boodschappen te doen. Fietsen is gezond en draagt bij aan een
betere luchtkwaliteit in de gemeente. Met minder auto’s en meer
fietsen worden woon- en winkelkernen rustiger, veiliger en dus meer
leefbaar.

Doe mee en win!

Doe op de fiets uw boodschappen en laat u ‘betrappen’ door onze
fotograaf. Tot 28 juni is elke week een prijs te winnen, dankzij de
sponsoring van winkeliers in de gemeente De Ronde Venen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ‘Met belgerinkel naar de winkel’?
Kijk op www.belgerinkel.nl, waar ook een lijst met deelnemende
winkels te vinden is, of op www.milieudienstnwu.nl.

Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

Geen geld voor
een club?

Jongeren
Actief helpt!
De Stichting Jongeren Actief
maakt het mogelijk dat álle
kinderen en jongeren in De
Ronde Venen lid kunnen zijn
van een sport- of spelclub,
ook als daar thuis geen
geld voor is. De stichting
betaalt het lidmaatschap van
een club en de uitrusting
of materialen die daarvoor
nodig zijn.
Inmiddels zijn al zo’n 50 kinderen
en jongeren blij gemaakt. Ze zijn
lid geworden van verschillende
sportclubs (voetbal, korfbal,
zwemmen en judo), de scouting
of hebben inmiddels dans- of
muziekles. Dat betekent dat
deze kinderen en jongeren in
groepsverband sporten of andere
activiteiten doen.
Meer informatie en
aanvraagformulieren zijn
verkrijgbaar bij Servicepunt wonen,
welzijn en zorg:
• Hoofdweg 1 in Mijdrecht
[0297] 38 33 99
• Dorpsstraat 28 in Wilnis
[0297] 23 76 10
• Futenlaan 52 in Vinkeveen
[0297] 58 76 00
De dienstregeling en openingstijden
van de kantoren en het mobiele
servicepunt zijn te vinden op
www.servicepuntderondevenen.nl.
Bellen met één van de kantoren kan
natuurlijk ook.

Werkzaamheden
Vitens aan de
Vinkenkade in
Vinkeveen
Vanaf 7 juli start Vitens met het
vervangen van de waterleiding in
de Vinkenkade ter hoogte van de
huisnummers 1 t/m 31. De weg
zal gedeeltelijk worden afgezet,
zodat het verkeer er nog langs
kan. In tegenstelling tot eerdere
berichten, kunnen de bomen op
dit gedeelte blijven staan. Vanaf
22 september 2008 start het groot
onderhoud van de Vinkenkade
tussen de Groenlandse kade en de
Molenkade. De bewoners van de
Vinkenkade en Plaswijk ontvangen
begin september nader bericht
hierover.

Beachvolleybaltoernooi
gaat niet door

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. Wij zijn een
ambitieuze gemeente met korte lijnen en een informele werksfeer. Ruim
260 mensen vervullen tal van functies. Ons werk verschilt onderling enorm
van elkaar, maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het gezicht
van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de lokale samenleving!
‘Samen sterk met onze inwoners’ is een belangrijk thema wat wij willen
uitdragen. Wij zijn op zoek naar medewerkers die zich verantwoordelijk
voelen, initiatiefrijk zijn en goed communiceren. De mogelijkheden voor
medewerkers zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk werk in een
leuke organisatie!

Redactie

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Wij hebben de volgende vacatures:
- een senior verkeerskundige
- een leerplichtambtenaar
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons via
(0297) 291742. Ook open sollicitaties zijn van harte welkom.
Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

Zoals in de
evenementenkalender
is aangekondigd,
zou op zaterdag 28
juni het jaarlijkse
beachvolleybaltoernooi
plaatsvinden. In
tegenstelling tot eerdere
aankondigingen gaat
het toernooi dit jaar niet
door. Om dit sportieve
evenement te kunnen laten
plaatsvinden, heeft de
gemeente de benodigde
vergunningen verstrekt.
De organisatie is er echter
helaas niet in geslaagd
om het toernooi op
andere onderdelen tijdig
georganiseerd te krijgen.
Jammer voor dit sportieve
evenement in de gemeente
De Ronde Venen en de
deelnemende organisaties
die nu een jaar moeten
wachten
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Werkzaamheden Eneco in Zuiderwaard
in Vinkeveen

Glas
In ieder huishouden wordt heel veel glas gebruikt: van flessen wijn,
ketchup en dressings tot potjes voor pindakaas, jam, mayonaise,
babyvoeding en groenten. Glas is een echt natuurproduct, dat
eindeloos in de kringloop kan blijven voortbestaan. Een verpakking
van glas is daarom milieuverantwoord. Glas kan namelijk altijd weer
gerecycled worden, zonder dat er daarbij kwaliteit of materiaal verloren
gaat. Bij de recycling van het glasbakglas worden de grondstoffen kalk,
zand en soda bespaard. Glas dat van grondstoffen is gemaakt is niet
te onderscheiden van glas dat van gerecycled glas is gemaakt. Het
gebruik van glasscherven bij de productie van glas levert bovendien
een energiebesparing op van ongeveer 25 procent.

Rondje glas

Wij gooien sinds jaar en dag onze eenmalige glazen verpakkingen
in de glasbak. Een prima zaak, want op deze manier kan het glas
eindeloos opnieuw gebruikt worden. Maar wat gebeurt er eigenlijk met
ons glas als wij het in de glasbak hebben gegooid?
Als de glasbak vol is, haalt een speciale vrachtwagen van de
glasinzamelaar de inhoud van de bak op. Dit glas brengt hij vervolgens
naar de glasbewerkingsinstallatie. Omdat andere zaken dan glas de
productie van nieuw glas ernstig kunnen verstoren, wordt het glas hier
schoongemaakt. En dan niet het wassen van het glas, want dat is niet
nodig. Wel worden grote doppen en dekseltjes en andere zaken die
niet in de glasbak horen handmatig verwijderd. Lichtere materialen,
zoals doppen, deksels, papier en plastic worden met behulp van
luchtstromen, magneten en lasers verwijderd. Ook wordt het glas in
kleine stukjes gebroken. Deze zuivere glasscherven gaan na een
strenge controle naar de glasfabriek. Glas wordt normaal gemaakt van
zand, kalk en soda, die bij hoge temperaturen van zo’n 1500°C worden
versmolten. In plaats hiervan worden nu de glasscherven gebruikt,
die bij een aanzienlijk lagere temperatuur smelten, waardoor energie
bespaard wordt. De glasfabriek brengt de nieuwe flessen en potten
naar de fabrikant die ze weer vult. En na gebruik... gooien we die weer
in de glasbak! Zo is het cirkeltje glas weer rond.

Tips
•
•
•

Vuurvast glas, kristal en vensterglas mogen niet in de glasbak.
Deze soorten leveren problemen bij recycling omdat hun
smelttemperatuur anders is dan die van verpakkingsglas.
Rood en blauw glas horen bij het groene glas
Het glasbaklogo is een symbool dat aangeeft dat de
verpakking geen statiegeld heeft en in de glasbak
mag.

Vanaf maandag 30 juni start Eneco met de vervanging van de leidingen in
de volgende straten:
- Meerkoetlaan, huisnummers 1 t/m 59
- Scholeksterlaan ter hoogte van huisnummer. 48
- Pijlstaartlaan ter hoogte van huisnummerr 60
Dit betreft andere locaties dan waar Imtech reeds bezig is om de
waterleiding te vervangen. Na de bouwvak (vanaf ongeveer 15 augustus)
start de gemeente met het vervangen van de riolering in de Pijlstaartlaan,
Meerkoetlaan, Scholeksterlaan en de Kievietslaan ter hoogte van nummer
75. De bewoners ontvangen hierover nader informatie. In deze straten is
de firma Imtech vanaf maandag 2 juni bezig met het vervangen van de
waterleiding. Naar verwachting zullen de werkzaamheden aan het einde
van de maand juni afgerond worden.
Het betreft de straten:
- Pijlstaartlaan ter hoogte van de huisnummers 2 t/m 88 en de hoek met
de Dodaarslaan tot nummer 101.
- de Meerkoetlaan ter hoogte van de huisnummers 2 t/m 14.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.
28 JUNI 2008
3wielrun

27 t/ m 30 juni: Afsluiting en omleiding Wegwerkzaamheden N201 tussen Waverveen
en A2

De run is een stoet van zijspanmotoren en trikes. De route voert door
de woonkernen van gemeente De Ronde Venen. In de voertuigen
rijden de bewoners van Amerpoort locatie Vinkeveen mee. Dit is een
kleinschalig tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking.
Voor deze mensen is de run een spectaculair uitje. Ook voor de
deelnemende bestuurders is het een uitje: het is hartverwarmend om
te zien hoe de passagiers genieten van de 3-wielrun. Heb je een
3-wieler? (Zijspan, Trike, Tuk-tuk, Carver, 2CV-kitcar, etc etc) Wil je
meehelpen om deze mensen een onvergetelijke rondrit te bezorgen?
Meld je aan via 3wielrun@sentio.tk. Meer info: www.sentio.tk

Vanaf vrijdagavond 27 juni tot maandagochtend 30 juni 2008 voert de
provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de N201. Het gaat om het
gedeelte tussen het kruispunt Waverveen (N212, hm 56,700) en de open afritten van de A2 (hm 58,050). Tijdens de werkzaamheden is de weg
afgesloten voor doorgaand verkeer.

Werkzaamheden

Charity Jazz festival 2008

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het bestaande
asfalt door nieuw asfalt. De bestaande asfaltlaag ter hoogte van het
geluidsscherm langs de N201 wordt verwijderd en vervangen door twee
nieuwe asfaltlagen en een laag geluidreducerend asfalt.

Afsluiting

Om het werk te kunnen uitvoeren, moet de weg gedurende een weekend
worden afgesloten. Dit gebeurt vanaf vrijdagavond 27 juni 21:00 uur tot
maandagochtend 30 juni 05:00 uur. Gedurende de afsluiting blijven alle
panden bereikbaar.

Omleidingsroute

Fietsers en bromfietsers ondervinden geen hinder van de
werkzaamheden en kunnen gewoon gebruik blijven maken van het fietspad
en de parallelweg. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de
provinciale wegen N212 en N401 bij Breukelen. Vinkeveen blijft bereikbaar
via de Mijdrechtse Dwarsweg. De omleidingsroutes staan met borden
aangegeven. Het openbaar vervoer (BBA) van en naar Vinkeveen blijft
rijden en de doorgaande route (lijn 140) van en naar Utrecht gaat rijden via
de aangegeven omleidingsroutes, dus via de N212 en de N401.

Nadere informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen via tel. (030)
258 38 88, bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur, of via
wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl

Chazz 2008 (Charity Jazz festival). Lokatie: Tuin van boerderij
Stroomzicht, Westzijde 50 in De Hoef. Aanvang: 15.00 uur en 23.00
uur. Informatie: Stichting Ontwikkelings Samenwerking De Ronde
Venen: sosderondevenen@xs4all.nl (mw. Gransbergen Hafkamp).
www.chazz.nl

Vaarexcursie Botshol

Georganiseerd door Natuurmonumenten. Aanvang: 10.00 uur.
Neemt u voor de juiste vertrektijd en meer informatie, contact op
met de excursietelefoon Noordwest van Natuurmonumenten;
tel. (035) 65 59 955. Dit kan op de dinsdag, woensdag en donderdag
van 09.00 tot 15.00 uur.

30 juni 2008 t/m 2 juli 2008
Evangelisatie-openluchtsamenkomsten

Maandag 30 juni 2008 van 19.00 tot en met 20.15 uur op het veldje
bij Dr. J.v/d Haarlaan/Weegbree in Mijdrecht. Dinsdag 1 juli 2008 van
19.00 tot en met 20.15 uur op het veldje bij Vijzelmolen in Mijdrecht.
Woensdag 2 juli 2007 van 18.45 tot en met 20.00 uur op het veldje
bij Aquamarijn/Toermalijn in Mijdrecht.

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

Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze
ook mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.
Verleende Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

Ontvangst
datum

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141 Oprichten woning met bijgebouw
		
Donkereind 17
Oprichten van een brug
Vinkenkade 6
Vernieuwen van een dak
Wilgenlaan 43a
Plaatsen brandtrap

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2008/0360 11-06-2008

Wilnis
Dorpsstraat 36
Oprichten 2 winkels en 4 woningen
		

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0342 02-06-2008

2008/0336 30-05-2008
2008/0366 13-06-2008
2008/0357 10-06-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog
niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw
etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Bouwplannen
Met ingang van 26 juni 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouwplannen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Vinkeveen
Vinkenkade 7b
Waverbancken 77

Oprichten van een houten tuinhuisje
Vergroten woning

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2008/0229
2008/0358

Opm.

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
- Onder B te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.

A
B

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr. Verzenddat.
				
vergunning
Mijdrecht
Briljant 30
Constructieweg 20
Hoofdweg 85a
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 214
Donkereind 44a
Herenweg 42
Wilnis
Timotheegras 30

Vergroten woning met dakopbouw
Veranderen gevel van een
bedrijfsgebouw
Plaatsen tijdelijke flex-unit

Bouwvergunning

2008/0338 18-06-2008

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2008/0294 12-06-2008
2008/0025 18-06-2008

Oprichten van een orangerie/serre
Oprichten van toegangshek
Veranderen en vergroten van een
praktijkruimte tot woonruimte

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2008/0323 17-06-2008
2008/0343 17-06-2008

Bouwvergunning

2008/0217 17-06-2008

Bouwvergunning

2008/0320 17-06-2008

Oprichten van een veranda
aan de aanbouw

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die
in die fase aan de orde zijn gekomen.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is
gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Mandaatbesluit PLAN groep
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 juni 2008 hebben besloten het Mandaatbesluit ten behoeve van
PLAN groep vast te stellen. Aan de voor de gemeente De Ronde Venen werkzame medewerkers van PLAN groep wordt
mandaat verleend voor het uitvoeren van de bepalingen genoemd in Titel III van de Faillissementswet “Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen” (ook wel de wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) genoemd). Het besluit treedt in
werking op de dag na die van bekendmaking. Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling
van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

Ik zou het
niet weten.
Lekker
?
weertje, niet

SteedS meer koeien
komen nooit meer buiten.
word wakker! www.wakkerdier.nl
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SAMEN
LEVEN
Kerkvaart 2
3641 EW Mijdrecht
Telefoon: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
* Stichting De Baat
telefoon 0297-230280
www.stichtingdebaat.nl

Bent u 55 jaar of ouder?
Werp dan een blik op uw gezondheid

U kunt bij het Servicepunt terecht
voor het aanvragen van:
• hulp bij huishouden
• vrijwilligershulp
• wonen en woonomgeving
• welzijnsactiviteiten
• zorg- en hulpverlening
• financiële diensten van Rabobank Veenstromen

* Ouderenadviseur
Telefoon 23 02 80
Dagelijks van 9.00-15.30 of via e-mail
ouderenadviseur@stichtingdebaat.nl
* PlusBus
Voor meer informatie over de PlusBus en
aanmelding kunt u contact opnemen met de
servicepunten in de gemeente.
* Stichting ‘Thuis Sterven’
Telefoon 06 – 51 45 11 30
Biedt hulp wanneer u zorg biedt aan een
stervend familielid.

Servicepunt Hoofdweg
Hoofdweg 1a
3641 PN Mijdrecht
openingstijden ma t/m do van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
hoofdweg@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

* Centrum Indicatie stelling Zorg
(CIZ)
Telefoon 0900 - 1838
Voor indicaties voor:
• Thuiszorg
• Kortdurende opname
• Dagverzorging / Dagbehandeling
• Opname in Verpleeghuis of
Verzorgingshuis

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
openingstijden ma t/m do. van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

* Vrijwilligershulp:
Zie servicepunten

Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
openingstijden: ma t/m vr. 9.00 tot 13.00 uur
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

* Thuiszorgwinkel Vitaal
Hofland 6, Mijdrecht
Telefoon 27 35 38
Uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen
maandag t/m vrijdag van 9.30 - 15.00 uur

Algemeen telefoonnummer: 0297-587600
www.servicepuntderondevenen.nl

* Huisartsenpost
Telefoon 0900-470 1 470
Houd uw gegevens gereed.

Op dinsdag 1 juli in de Willisstee
te Wilnis van 14.00 tot 17.00 uur
• toneelvoorstelling •
• allerlei gezondheidstesten •
• informatiestands •
• tentoonstelling •
• workshops •

Mobiel Servicepunt (iedere wo.):
06-13163176
Komt wekelijks in Waverveen, Amstelhoek en De Hoef,
om de week in de verzorgingshuizen Gerardus Majella en
Zuiderhof (even weken) en Nieuw Avondlicht (oneven weken)
U bent van harte welkom!
Het Servicepunt is een initiatief van de gemeente De
Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank Veenstromen,
Stichting De Baat, Stichting Zorgcentra De Ronde Venen
en Zuwe Zorg.
Het Servicepunt heeft speciale spreekuren in de ochtend
en middag van de ouderenadviseur, de zorgbemiddelaar,
het steunpunt mantelzorg en de zorgpost. Bovendien kan
in het Servicepunt een afspraak gemaakt worden met een
adviseur van Rabobank Veenstromen.

* Steunpunt Mantelzorg
Telefoon 23 02 80
* Stichting ‘Spel en Sport’ 55 +
• Meer bewegen voor ouderen
• Badminton
• Bowlen
• Jeu de boules
• Koersbal
• Volksdansen
• Zitgymnastiek
• Zwemmen

Voor aanmelding en informatie:
telefoon 28 55 90

Meer informatie op
www.stichtingdebaat.nl

OPEN TAFEL
In de zomermaanden zijn
er géén Open Tafels.

Voor meer informatie over de Plus Bus en
aanmelding kunt u contact opnemen met
de servicepunten in de gemeente.

Gratis toegang

De eerstvolgende open tafel is
eind september.
Houdt u hiervoor de aankondiging op
deze pagina in de gaten.

activiteiten in juli 2008
VAST PROGRAMMA
iedere
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

AANVULLEND PROGRAMMA
iedere
donderdag

iedere
vrijdag
Cinema 55+ Iedere 1e do. van de maand
Zuwe Maria-oord (Welzijnszaal) 4.- voor leden
en 5,- voor niet-leden. Zaal open v.a. 14.00 uur.
Noteert u alvast de data: 3 juli, 7 aug.,
4 sept., 2 okt., 6 nov., 4 dec.

ACTIVITEITEN

VAN
DE BAAT

‘s Morgens zingen
koor Komzaal
14.00 Koersbal
(Koepelzaal)
‘s middags
Biljarten Komzaal

NIEUW
AVONDLICHT

‘s Morgens
Gymnastiek
Komzaal

Geen
volksdansen
t/m 31 augustus

10.30
Stoelgym

13.15-14.30
Volksdansen

PLUSBUS

OVERIGE

09.30
Rozenkransgebed
Geen stagym
t/m 31 augustus

2e & 4e wo
14.00-16.00
Div. activiteiten
Ouderen buiten
V’oord welkom!

3e wo
14.00-16.00
Bingo

woensdagmiddag
Biljarten

10.15
Klaverjassen

di. 8 juli
Bibliotheek
Vinkeveen

wo. 9 juli
Bibliotheek
Mijdrecht

do. 10 juli
Dagje vissen bij
het fort Abcoude
15 euro incl.
huur hengel

10.00
SeniorWeb
DRV
Internetcafé

13.30
ANBO-leden
Soos in de
Meijert

10.00
SeniorWeb
DRV
Internetcafé

1e wo
14.00-16.00
Spelmiddag

MARIA
OORD
(Brinkzicht)
PROGRAMMA

09.30
Handwerken
Rode Kruis
10.30
Kun je nog
zingen?

15.30-16.15
Zitgymnastiek

ZUIDERHOF

VINKENOORD

wo. 2, 16 en 30 juli
RABObankbus

di. 1 juli
19.30
Mannenkoor
Immanuel

1e di. v.d. maand
20.00
Klaverjassen

lste vr. v.d. maand
14.00
Bingo

Elke zaterdag
17.00
H. Mis

di. 1, 8, 15, 22 en 29 juli
14.30
Sjoelen

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00
Weeksluiting

‘s Morgens
Handwerken
Rode Kruis
Komzaal
09.00
Biljarten

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

(WORDT ELKE MAAND AANGEPAST)

vr. 4 juli
Museum van
alles & nog wat in
Nieuwveen
Kosten 7 euro
Nieuw iedere
3e di. 9.30-12.00
Knutselgroep voor
mannen Rode
Kruisgebouw
Hoofdweg 1-3

Mantelzorgsalon
vrijdag 25 juli van 14.00 tot 16.00 uur
Servicepunt, Gezondheidscentrum,
Hoofdweg 1 te Mijdrecht

Alzheimer Café
woensdagavond 10 juli, verzorgingshuis
Zuiderhof, Futenlaan 50, Vinkeveen
V.a. 19.30 uur staat de koffie klaar.
Het programma begint om 20.00 uur
en eindigt om 21.30 uur.

Rollator spreekuur
géén spreekuur
i.v.m. vakantie

vr. 4 juli
14.00
Eucharistieviering

ma. 7 juli
14.00
Kaart/Spelmiidag

vr. 11 juli 15.00
Weeksluiting
Janskerk Mijdrecht

vr. 18 juli 15.00
Weeksluiting
Hervormde kerk
Vinkeveen

vr. 25 juli 15.00
Weeksluiting
Ontmoetingskerk
Wilnis

zo. 6 juli
9.45
Inloopzondag

wo. 9 en 23 juli
10.45
Rabobank servicebus

ma. 14 juli
13.45
Kaarten

do. 24 juli 14.30
Muziekmiddag
Mieke v. Ingen zingt
Willeke Alberti

vr. 25 juli
15.30
Café Hans

di. 29 juli
09.30
Decibel
hoortoestellen

wo. 2 juli 14.30-16.00
Knikkerspel
do. 3 juli 14.30-16.00
Zingen rond het orgel

za. 5 juli 14.30-16.00
Bingo
do. 10 en 24 juli
14.30-16.00
Creatief

ma. 14 juli
14.30-16.00
Theedrinken in
het tuinhuis

do. 17 juli 14.00-17.00
Uitstapje??
vr. 18 juli
19.00-20.00
Eucharistieviering

za. 26 juli
14.30-16.00
Spelmiddag

ma. 28 juli
14.30-16.00
Spelmiddag in en
rond het tuinhuis

do. 3 juli
Filmmiddag
Welzijnszaal

do. 10 juli
14.00
Muziekmiddag

di. 22 juli
14.30
Bingomiddag

do. 24 juli
14.00
Muziekmiddag

do. 17 juli
Eten in Uithoorn
Het Hoge Heem

vr. 18 juli
Naar pannenkoekenboerderij in Wassenaar
Kosten 19 euro

do. 24 juli
Dr. J. Thijssepark
in Amstelveen
Kosten 7 euro

di. 28 juli
Bibliotheek
Vinkeveen

wo. 30 juli
14.00-17.00
Uitstapje winkelen
in Maarssenbroek

elke do.
14.00-16.00
Koersbal

vr. 11 juli
Kookpunt

1 juli Willisstee
Pieter Joostenlaan 24, Wilnis
‘Blik op uw gezondheid’
Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis

Steunpunt mantelzorg
Elke 2e wo. v.d. maand Alzheimercafé
in Zuiderhof. Toegang v.a. 19.30
programma begint om 20.00 u.
Mantelzorgsalon Elke laatste vr. v.d.
maand 14.00-16.00 Servicepunt, Mijdrecht

wo. 29 juli
Bibliotheek
Mijdrecht
Scootmobiel-toertochten
zijn op de volgende data:
1 juli, 5 aug. Kunstroute,
2 sept., 7 okt.

STICH T I N G S A M E N L E V E N DE BAAT

Het Kookpunt
start in
september weer.

wo. 30 juli
12.00
Gezamenlijke
maaltijd
do. 31 juli
14.30-16.00
Bloemstukjes maken
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: 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.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:

DE RoNDE VENEN,
MIJDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:

UItHooRN,
NEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
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EDItIE 2
oPlAAg 14.950
EDItIE 3
oPlAAg 13.150
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 emailadres. 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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling
na tel. afspraak
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: Praktijk
voor Eerstelijnspsychologie Nes
a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

Vaderdagpartijtje op
De Trekvogel
Regio - De vaders van de kinderen van de groepen 1 t/m 4 van OBS
De Trekvogel kregen dit jaar wel een
heel bijzonder cadeau.
Op zondag 15 juni kregen de vaders van hun kinderen een uitnodiging voor een vaderdagpartijtje op
maandag 16 juni.
Alle kinderen hadden voor hun vader een uitnodiging in elkaar geknutseld.
Op maandag 16 juni moesten de vaders zich melden met hun kind op
het sportveld aan de Roerdomp ter
hoogte van OBS De Trekvogel.
Zij moesten een dienblad en een
emmer meenemen. De vaders hadden werkelijk geen idee wat hun te
wachten stond.
Maar dat veranderde al snel. Op
het sportveld was een soort waterbaan uitgezet. Na het opwarmen
van de spieren, waarbij de vaders
de kinderen op hun nek en rug over
het voetbalveld hadden gesjouwd,
moesten de vaders al balancerend
op een evenwichtsbalk, bekers water op een dienblad naar de over-

kant brengen. De kinderen probeerden dat natuurlijk te verhinderen
door het gooien van sokballen naar
hun vaders. Menig vader haalde niet
droog de overkant. Dat ook vele kinderen nat werden was natuurlijk te
verwachten, want de vaders lieten
zich natuurlijk niet zomaar beetnemen door hun schatjes.
Tweede spel
Het tweede spel, ballontrappen, was
ook een groot succes. De kinderen
trapten de ballonnen van de vaders
al snel kapot. Andersom was het een
stuk lastiger. De kinderen sprongen
en renden wat soepeler over het
veld, maar uiteindelijk waren de vaders toch de grote winnaars. En dat
hoort natuurlijk op een vaderdagpartijtje.
Na de spelletjes kregen de kinderen
en hun vaders een fantastisch buffet aangeboden door de moeders. In
de hal van OBS De Trekvogel stonden allerlei lekkere hapjes. De vaders en de kinderen hebben ervan
gesmuld! Tot slot van het vaderdag-

BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.499,INCLUSIEF MATRASSEN
VANAF € 2.399,-

10% 70%
TOT

KORTING

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
Jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

het is een avond om nooit te vergeten. Vanavond bleek ook maar weer:
Mijn vader is de kampioen, keer op
keer. Papa, deze medaille is voor
mijn kampioen, dus voor jou, OMDAT IK ZOVEEL VAN JE HOU!!”

Kletsmajoor
Rood of geel ......

BOXSPRINGS
TIENERBEDDEN

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
| DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

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

partijtje werden de vaders gehuldigd door hun kinderen. “Voor papa,
luister even allemaal, deze avond is
héél speciaal. Vaderdag 2008, vieren we op school. Wie had dat gedacht? Samen sporten, samen eten,

MORPHEUS RUIMT OP

sTIChTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

www.decombinatie.web-log.nl/
www.decombinatie.info

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Uitgaansdag bejaarden
De Hoef
De Hoef - Zo rond de langste dag
van het jaar gaan de ouderen van
De Hoef weer op stap. Voor de 55ste
keer een bus vol.
Chauffeur Arie Cats had er zin in,
het weer was goed, op weg naar de
Peel in Brabant. Eenieder keek zijn
ogen uit bij de verzamelingen van
Wim van Schayik. Je kon het zo gek
niet bedenken of hij had het staan.

Na het twaalfuurtje naar de familie Fransen in Horssen. Een bijzonder bedrijf: zij telen druiven en slakken. Een enthousiast verhaal en uitleg bij de druivenranken. Natuurlijk
wijn of jam gekocht om thuis na te
genieten.
Weer in De Hoef, in restaurant de
Strooppot, had Marcel Kentrop zijn
beste beentje voorgezet. Een hele

Nu
het
Nederlands
elftal
donderdagavond niet de halve
finale speelt maar Guus Hiddink zijn
Russische gladiatoren zal laten spelen
tegen Spanje, kan ondergetekende
zich weer richten op de arena van de
Rondeveense raad. Middelpunt van
deze arena zal zijn wethouder Van
Breukelen. Deze altijd naar eenieder
lachende wethouder zal nu toch echt
moeten gaan uitleggen wat hij heeft
gedaan met het jongerencentrum
Allround. En men mag hopen dat
de Rondeveense raadslieden niet
andermaal met zich laten sollen en nu
echt de onderste steen boven willen
hebben. Er kunnen hier namelijk twee
dingen aan de hand zijn: de wethouder
denkt dat hij een goede deal heeft
gesloten of hij heeft moedwillig de
Allround verhuurd om van twee lastige
problemen af te zijn. Het ene is de
overlast van het café van de toekomstige
huurder voor de vrijdag- en zaterdag
avond van het jongerencentrum. En het
andere, het moeilijk draaiende houden
van het jongerencentrum. Het eerste
zou betekenen dat hij onbekwaam is
voor zijn vak en de consequentie rode
kaart. Het tweede zou betekenen dat hij
moedwillig buiten de raad om een deal
heeft gesloten die moeilijk omkeerbaar
is waar hij de raad om toestemming voor
had moeten vragen. Een schoffering
van de raad en de consequentie gele
kaart. Wat heeft deze wethouder nou

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag 27 juni is er weer Veenhartfilmavond. De
Veenhartfilmavond is voor iedereen die dicht bij huis wil genieten
van de betere films en er vrijblijvend
over door wil praten, met openheid
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier
kerk probeert te zijn. Een kerk die
er niet alleen wil zijn voor zichzelf,
maar voor De Ronde Venen. Ze wil
een plek zijn waar ruimte is voor iedereen die bezig is met religie of nadenkt over zingeving. Alle activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden,
zijn bedoeld om op een uitdagende

Spullen van vroeger, helemaal opgeknapt: tractoren, motoren, gereedschap, huisraad, naaimachines,
radio & TV enz. enz. En mooie verhalen erbij.

goede afsluiting van een bijzondere en gezellige dag.
Allen die aan deze dag hebben bijgedragen en gesponsord: hartelijk
bedankt!

eigenlijk gedaan? Hij verhuurt het
niet commerciële jongerencentrum
aan een commerciële uitbater voor
de vrijdag- en zaterdagavond, voor
een niet commerciële prijs, namelijk
26.000 euro per jaar voor een periode
van vijf jaar, met nog een optie voor
nog eens vijf. Extra vreemd is het dat
hij tijdens het maken van deze op zich
zelf alle opmerkelijke deal in gesprek
was met een aantal ondernemers om
een discotheek te realiseren in het
Rondeveense. Dat hij deze ondernemers
hierbij een zeer oneerlijke concurrentie
geeft, schijnt de wethouder niet te
deren, er is ruimte genoeg voor iedereen
volgens de wethouder. Dezelfde
wethouder die eerder twijfels had of er
wel genoeg animo zou zijn voor één
discotheek in het Rondeveense. Dat
door deze deal het jongerencentrum
de belangrijkste avonden van de week
niet meer beschikbaar is voor het
jongerenwerk deert hem ook niks. Dat
was toch altijd moeilijk te regelen. En
waarom het jongerencentrum niet in
eigenbeheer deze disco-avonden zou
kunnen organiseren is al helemaal
een vraagteken. Zou er eindelijk
eens geld binnenkomen waar andere
evenementen mee bekostigd kunnen
worden of zou er misschien zelfs eens
budget zijn voor meer uren voor de
jongerenwerkers. Niet meer en niet
minder.
De Kletsmajoor

manier met religie en zingeving bezig te zijn.
De Veenhartfilmavond is in het gebouw van de Veenhartkerk aan
Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00
uur is de zaal open en de film start
om 20.30 uur, entree 4,00 euro. De
film wordt vertoond op een groot
scherm en na afloop is er een drankje en gelegenheid om na te praten.
Wil je weten welke film er draait of
wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op de website
www.veenhartkerk.nl en geef je op
voor de Veenhartfilmladder, dan
word je maandelijks op de hoogte
gehouden.

(Uitsluitend) pinnen bij C1000
De Ronde Venen
Wilnis - Bij de heropening van de
C1000 in Wilnis is er ook op de kassa-afdeling iets veranderd, er zijn
namelijk twee kassa’s ingesteld
waar uitsluitend gepind kan worden. De afgelopen weken was het
zeker even wennen doordat het
nog vrij ongebruikelijk is bij supermarkten, zowel klanten als personeel vonden het best nog wel lastig. Dit jaar zal er ook landelijk een
actie starten om het pinnen te bevorderen, reden hiervoor is dat pinnen sneller werkt dan contant betalen, maar vooral omdat het een stuk
veiliger is.
Dit jaar zijn er bijvoorbeeld in de
eerste 4 maanden al 12 supermarkten van C1000 overvallen, dat is al
meer dan in heel 2007.
De veiligheid van het personeel is
daarom voorop gesteld en is er ge-

start met twee pinkassa`s, zodat er
minder geld aanwezig is in de supermarkt. Bovendien is het camerasysteem flink uitgebreid en zijn
er enkele tientallen camera`s in de
gehele supermarkt opgesteld, dat
dit effectief is blijkt wel uit de geregelde contacten met het rechercheteam van de politie, mede door
opgestuurde beelden zijn er de afgelopen jaren al diverse winkeldieven opgepakt. Wat het pinnen betreft is er natuurlijk altijd een kassa
geopend waar ook met contant geld
betaald kan worden, bovendien kan
er bij deze kassa’s ook extra gepind
worden wat als voordeel heeft dat
de hoeveelheid geld aanwezig ook
nog eens afneemt. Liefst zien ze bij
de C1000 in Wilnis echter dat er uitsluitend gepind wordt, voor grote of
kleine bedragen dat maakt niets uit.
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Wilnisse ondernemers nu honderd procent tevreden
met plannen

Raadsleden hogelijk
verbaasd maar blij over
180 graden draaien
Wilnis - Nog geen drie maanden
geleden brak als het ware de hel
los onder de Wilnisse ondernemers
van Wilnis centrum. Er lag een rapport genaamd ‘bouwstenen voor de
Structuurvisie Wilnis Dorp. In deze voorstudie bleek dat de gemeente een beeld had van het oude dorp
Wilnis, dat daar het winkelgedeelte maar moest verdwijnen. De planning voor het winkelgebeuren was
geheel gericht op het nieuw te bouwen winkelcentrum op het terrein
van CSW.

Haarmode Lydia:

‘Verzorging van top tot
teen!’
Wilnis - Sinds 1 juni draait Haarmode Lydia volop in haar nieuwe locatie aan de Wilnisse Dorpsstraat 61A.
De moeder van Esther, Lydia, is de
oprichtster geweest van de kapsalon die destijds van de Burgemeester Patmosweg verhuisde naar de
Wilnisse Zuwe en haar naam draagt.
Omdat ook pedicure Gea Bijl zich in
hetzelfde pand in een ruimte achter
de kapsalon heeft gevestigd, zou je
letterlijk kunnen spreken dat men
hier een verzorging van ‘top tot teen’
kan ondergaan. Plus alles wat ertussen zit, want aangrenzend vindt men
Wouda Fashion met een volwaardig
aanbod aan trendy en modieuze dameskleding. Opgemerkt zij dat er bij
Wouda plannen bestaan om in deze
zaak op termijn ook heren- en kinderkleding te gaan aanbieden. Onder één dak vindt men dus activiteiten die te maken hebben met een
persoonlijke verzorging en presentatie: haarmode, voetverzorging,
kleding en wie weet nog eens de
mogelijkheid van een schoonheidsspecialiste.
Haarmode Lydia geeft invulling aan
de behoefte van professioneel uitgevoerde haarverzorging. Hier kan
het hele gezin terecht, dus mannen,
vrouwen en kinderen. De kapsalon is ruim opgezet en biedt plaats
aan zes klanten. Haarbehandeling
is doorgaans op afspraak, maar wie
het erop waagt en zomaar binnenloopt heeft grote kans dat hij of zij
na een kopje koffie aan de gezellige
leestafel vlot geholpen wordt door
een van de vier hairstylistes. Dames die hun vak goed verstaan en
bovendien zorgen voor een opgewekte sfeer, te weten Esther, Margot, Caroline en Melissa. Haarmode
Lydia is een kapsalon die zo’n veertien jaar aan de Wilnisse Zuwe furore heeft gemaakt en inmiddels een
groot en vast klantenbestand kent.
Kwaliteit en professie in het werk
gaan hier hand in hand. Ook de informele sfeer draagt bij aan het succes van deze kapsalon evenals de
flexibele werktijden die men er bij
Haarmode Lydia op na houdt. Factoren die bepalend zijn voor het voortbestaan van de zaak, want anders
houd je dit met zoveel concurrentie
om je heen niet vol.

Uitbreiding
Was het nodig te verkassen vanaf de
bekende locatie aan de Wilnisse Zuwe? “Nee, maar eigenlijk werden we
er een beetje toe gedwongen door
de controle op de uitvoering van de
Arbowet”, legt eigenaresse Esther
Nederhof uit. “Wij wilden uitbreiden
omdat het aantal klanten een toenemende stijging vertoont. De vorige locatie voldeed qua ruimte echter niet aan het eisenpakket. Eerlijk
gezegd woekerden we toch al met
de ruimte. Bovendien had Gea Bijl
als pedicure er ook een behandelkamer. Kortom, we besloten daarom
maar naar wat anders uit te kijken.
Dat speelde zich vorig jaar september af. Toevallig vernamen we dat
Ab Haveman het pand van Van Eijk
had gekocht en dat Wouda Fashion
er na een verbouwing in zou trekken. Maar er bleef een stuk van ongeveer 100 vierkante meter over. Ik
heb toen Ab gevraagd of het wellicht een idee was onze kapsalon
er in onder te brengen. Daar kwam
een positief antwoord op en na enige verbouwingen en opnieuw inrichten zijn we er op 1 juni ingetrokken. Het is veel groter dan de vorige
zaak; er is meer ruimte beschikbaar
zodat we zes zitplaatsen voor onze
klanten hebben met aparte opstellingen voor wassen, kleuren, drogen
en opkammen. Maar ook een open
wachtruimte met een leestafel, een
moderne counter en een kleine keukenruimte. We voldoen nu aan alle
eisen van de Arbowet en het is voor
onszelf veel prettiger werken in deze omgeving die we net als bij de
buurtjes ook in zwart en wit hebben
ingericht. Maar dat is louter toeval.
Het idee van het stukje samenwerking met Wouda Fashion leeft overigens wél. Maar daarvoor gaan we
nog wel een keer met elkaar om de
tafel zitten. Eerst de openingsfase
achter de rug en dan zien we wel
verder.”
Openingsactie voor Hospitium
Esther en haar collega’s zijn al jaren
lang gediplomeerd kapster. Zij volgen de modetrends op de voet, bezoeken beurzen en doen regelmatig aan nascholing. De tarieven die
men bij Haarmode Lydia hanteert

kennen een goede prijs/kwaliteitsverhouding. De kapsalon onderscheidt zich door het gebruik van
Nederlandse haarbehandelingsproducten van het merk Keune. Verder
is er een Nioxin productenlijn waarvan de producten worden gebruikt
voor haar en hoofdhuid in relatie tot
medische indicaties. Dit gebeurt in
samenwerking met het AMC in Amsterdam-ZO. Haarmode Lydia heeft
geen ludieke klantenacties bedacht. Daarentegen heeft men gekozen voor een ‘openingsactie’ om
geld in te zamelen voor het St. Johannes Hospitium in Wilnis. Behalve
het personeel hebben ook klanten
te kennen gegeven hieraan te willen meedoen. Inmiddels heeft men
al een behoorlijk bedrag bij elkaar.
De actie duurt deze openingsmaand
tot en met 30 juni. Daarna zal een
datum worden geprikt om het geld
met een officieel tintje aan het Hospitium te overhandigen.
Ook pedicure Gea Bijl lift mee op de
grotere toeloop naar de kapsalon.
Zij had aan de Wilnisse Zuwe haar
praktijk op de eerste verdieping. Dat
is nu allemaal gelijkvloers en dit betekent dat ouderen niet meer een
trap op hoeven lopen. Gea Bijl is een
vakbekwame pedicure die achter de
haarsalon een aparte en ruime behandelkamer heeft. Zij is goed geoutilleerd en beschikt over de modernste apparatuur. Naast velerlei
advies op voetgebied biedt zij nagel- en voetbehandelingen in een
breed aanbod, waaronder ook voor
ouderen, diabetici of reumapatiënten; tevens verzorgt zij voeten van
sporters. Gea Bijl, die aangesloten
is bij de brancheorganisatie Provoet,
ontvangt op afspraak haar klanten
donderdag en zaterdag in haar eigen praktijkruimte; ingang bij Haarmode Lydia (tel. 06-29493867).
Haarmode Lydia kent wisselende
openingstijden waar (nieuwe) belangstellenden van harte welkom
zijn: di van 9.00-18.00 u; wo van
10.00-16.00 u; do van 7.30-18.00 u;
vrij van 7.00-18.00 en za van 7.0014.00 uur. Maandag gesloten. Afspraken kunnen telefonisch worden
gemaakt: tel. 285815, maar ook in
de kapsalon zelf.

Gratis Rondje Museum
De Ronde Venen

Wel, dat viel verkeerd. Felle betogen van de ondernemers. Wat dacht
de gemeente wel. Wilnis dorp leeft.
Er kwamen nieuwe winkels, de bewoners willen het zo houden. Nee,
geen afbraak van het centrum, maar
opbouwen, leefbaar maken.

Prima
De wethouder werd teruggestuurd
met het onderzoeksrapport. Opnieuw en bijstellen. Nu drie maanden later was er een nieuw, bijgesteld rapport. Als u ons vraagt wat
er nu in veranderd is, wij kunnen het
echt niet vinden, maar de ondernemers duidelijk wel.
Ze zaten weer (op 2 na) allemaal
rond de tafel tijdens het Ronde Tafel
Gesprek met de raad. Of ze nog iets
te vragen of te melden hadden. Nee
hoor, ze waren allemaal 100% tevreden met wat de wethouder ze had
toegezegd: “Ook de raad heeft ons
de vorige vergadering toegezegd
zich 100% in te zetten om het oude
dorp te behouden en daar hebben
wij dan vertrouwen in”, aldus ondernemer Bots. “Ik begrijp alleen niet
dat, als ons dat drie maanden ge-

leden is toegezegd, men drie maanden later met hetzelfde rapport weer
een vergadering moet houden. Had
drie maanden geleden begonnen.”
Onbegrijpelijk
De aanwezige raadsleden begrepen
nog steeds de grote ommekeer van
deze ondernemers niet: “Drie maanden geleden deugde er niets van dit
plan en nu zijn ze 100% tevreden. Er
is bijna niets veranderd in dit plan”,
aldus de raadsleden.
“Zoals het nu in het rapport beschreven staat klinkt het veel vriendelijker”, aldus een ondernemer.
De raadsleden waren blij verrast.
De wethouder erg blij: “Het college
gaat ervoor om een goed ondernemerschap te creëren in Wilnis Dorp,
reken daar maar op”, aldus de wethouder.

Denk mee met het Cultuurplatform Vechtstreek!
De Ronde Venen - De Stichting
Cultuurplatform Vechtstreek bestaat
officieel één maand. Vanaf begin dit
jaar is er heel wat aan voorbereidingen gedaan. Nu is het de beurt aan
u: nomineer een initiatief voor de
toekenning van de Vechtcultuurprijzen op 31 augustus of ontwerp hun
logo. Publiek en jury kennen prijzen toe. De ‘VechtParel’ en het ‘PublieksJuweel’ zijn cultuurprijzen die
kunst en cultuur in de Vechtstreek
onder de aandacht brengen.

maakt de jury van het Cultuurplatform de winnaar van de VechtParel
bekend. Deze winnaar ontvangt een
geldprijs.

U kunt nominaties voor de publieksprijs – culturele initiatieven die vindingrijk, populair, wijd verspreid of
zeer opmerkelijk zijn - via e-mail
aan het Cultuurplatform doorgeven.
Tijdens ParkPodium Boom en Bosch
in Breukelen op zondag 31 augustus aannstaande kiest het aanwezige publiek uit uw ingezonden nominaties het PublieksJuweel. De winnaar verdient een culturele masterclass naar eigen keuze van maar
liefst acht uur. Op dezelfde middag

Ontstaan Cultuurplatform
Vechtstreek
Het Cultuurplatform is ontstaan
vanuit de behoefte aan meer culturele afstemming binnen de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Het Cultuurplatform geeft handen en voeten aan een aantal van
de gezamenlijke speerpunten uit de
Nota Kunst en Cultuur van deze gemeenten. Het Cultuurplatform wil de
cultuurparticipatie in de Vechtstreek
bevorderen door extra aandacht te
besteden aan diverse kunst- en cultuurthema’s en aan meer culturele
uitwisseling in de drie gemeenten.
De zestien leden van het Cultuurplatform zijn vertegenwoordigers uit
het culturele veld of inwoners uit de
Vechtstreek. Zij hebben kennis van
of interesse voor cultuur. De leden
hebben vooral een antennefunctie.

Vinkeveen - Beleef het verleden in
beeld en geluid in Museum De Ronde Venen! De provincie Utrecht trakteert in 2008 twee keer op een Gratis Rondje Musea. Zaterdag 5 juli en
zondag 6 juli is Museum De Ronde
Venen extra lang geopend en gratis
te bezoeken. Zondagmiddag worden boeiende verhalen verteld door
vertelkring De Schatkist.
Tijdens het Gratis Rondje Musea is
ook de expositie “Devotie: geloven
en beleven in De Ronde Venen” gratis te bezoeken. Deze tentoonstelling biedt een bijzonder inkijkje in
de huiskamers van twee verschillende christelijke gezinnen, waarin devotie een grote plaats inneemt. Een
grote verzameling alledaagse religieuze voorwerpen uit de 20e eeuw
vormt samen een feest van herkenbaarheid. De tentoonstelling komt
extra tot leven door de boeiende
verhalen van vertelkring De Schatkist. Op zondag 6 juli laten vertellers
zich inspireren door hun omgeving
en nemen bezoekers en toehoorders mee in een wereld van fantasie en dromen. De vaste presentatie
van het museum toont het zware leven van de veenarbeiders. De Ronde Venen was vroeger een nat gebied, de thuisplaats van harde werkers die lange dagen maakten met
het ontginnen van het veengebied.
Tegenwoordig zijn de dorpskernen
vooral forensenplaatsen voor het industriële Mijdrecht. De sporen van
het verleden blijken steeds meer te
vervagen, maar het museum houdt
herinneringen aan het verleden levend. Indrukwekkende historische

kaarten, unieke documenten, oude
foto’s en vele gereedschappen worden tentoongesteld in het museum
en geven met elkaar een beeld van
vervlogen tijden.
Tijdens het Gratis Rondje Musea is
het museum op zaterdag en zondag
van 09.00 tot 17.00 uur geopend.
Vertelkring De Schatkist is zondag
6 juli vanaf 12.00 uur aanwezig om
verhalen te vertellen. Aan dit achtste Gratis Rondje Musea doen 40
Utrechtse musea mee.
Museum de Ronde Venen. Herenweg 240 Vinkeveen, tel. 0297 262
223. www.museumderondevenen.nl
Geopend zaterdag 5 juli en zondag
6 juli van 9:00 – 17:00 uur,
zondag 6 juli vanaf 12.00 uur boeiende verhalen van vertelkring De
Schatkist.

Ze vergaren informatie en dragen
dit uit naar de vele culturele spelers die actief zijn in de Vechtstreek,
zowel op professioneel als op amateurniveau. Nathalie Jonker is aangesteld als cultuurmakelaar en begeleidt het Cultuurplatform met
raad en daad.
Logowedstrijd
Het Cultuurplatform wil in alle communicatie goed herkenbaar zijn.
Daarom nodigen zij u uit een logo
voor hen te ontwerpen. Zij kijken vol
spanning uit naar uw creatie. Het
gekozen logo zal veelzijdig worden
gebruikt en de bedenker van het logo krijgt de keuze tussen een origineel Vechtstreek cultuurpakket of
een geldprijs. Stuur uw ontwerp in
vóór 15 augustus 2008.
Voor meer informatie over het logo, de VechtParel en het PublieksJuweel, kunt u per e-mail contact opnemen met Nathalie Jonker,
n.jonker@bibliotheekavv.nl
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Technieknascholingsavond
voor basisonderwijs
drukbezocht
De Ronde Venen - Op maandag 16
juni jl. werd de laatste technieknascholingsavond van dit schooljaar wederom gehouden op OBS
De Eendracht, die voor deze avond
het computerlokaal voor alle basisscholen beschikbaar wilde stellen.
De basisschoolleerkrachten hadden
voor deze laatste “Techniekavond
naar wens” aangegeven een workshop in het bijzonder te willen uitdiepen, passende bij de bouw waarin zij op dat moment in werkzaam

ten, waarbij het maken van een soldeerwerkstuk met ledlampjes zo favoriet was dat de leerkrachten zelfs
in de pauze door bleven gaan. Op
deze manier konden zij hun kennis
en vaardigheden op techniekgebied
nog eens extra aanscherpen.
Vuurpijl
Als klap op de vuurpijl had Suzanne een prominente gastspreker uit
België weten te halen. Leen de Bie,
werkzaam bij het Pedagogisch bu-

reau te Gent, is namelijk de specialist op het gebied van het invoeren
van de Technologische opvoeding,
zoals ze dat in België noemen, in
het kleuteronderwijs. Ze bracht haar
theorie over hoe technologieonderwijs in de kleuterbouw op te starten
en uit te breiden met veel enthousiasme. Ze gaf levendige voorbeelden, waardoor meerdere kleuterbouwleerkrachten na afloop aangaven weer heel veel zin te hebben in
de verdere implementatie van tech-

Zomerfeest op de
Driehuisschool
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 20
juni organiseerde de Ouderraad van
de Driehuisschool het jaarlijkse zomerfeest.
De weergoden waren hen dit jaar
goedgezind. Het thema was: Kermis.
De leerlingen van groep 1, 3 5, 7 en
het team openden met een spetterend optreden over het thema.
Daarna kon ’t feest losbarsten.

niek in het onderwijs. Ook bleek dat
velen het een fijne bevestiging vonden van hetgeen ze reeds in de kleuterbouw deden. Deze avond bracht
met zich mee dat ze nog weer even
extra bewust waren gemaakt betreffende hun handelswijze.
De avond werd met 46 leerkrachten
drukbezocht en bedankt de Technotheek OBS De Eendracht nogmaals
hartelijk voor de gastvrije ontvangst.
Volgend jaar zal er wederom een
gratis nascholingsaanbod voor de
basisschoolleerkrachten op techniekgebied komen, dit keer in samenwerking met het NME.

waren.
Vanuit de Technotheek had Suzanne
`t Hart, als techniekcoördinator van
het basisonderwijs voor de gemeente De Ronde Venen en Kockengen, daarom drie boeiende workshops aangetrokken. Voor de bovenbouw was er een workshop van
Jan Stormbroek, werkzaam bij Kennisnet, die de leerkrachten leerde
hoe ze kinderen konden leren websites te bouwen. In de workshop van
de middenbouw kwam een bevlogen techniekcoach, Frans van der
Ham, de leerkrachten prikkelen met
10 uitdagende techniekactivitei-

Eindshow 2008 Danscentrum
Colijn weer top!
Uithoorn - Zondag 22 juni was dé
datum voor alle balletleerlingen van
Danscentrum Colijn. De jaarlijkse
eindshow waar het hele jaar naar
toe wordt gewerkt onder leiding van
docente Shanna!
Het was weer een daverend succes, dit jaar in theater ’t Trefpunt
in Nieuwveen. Gezien het groeiend
aantal leerlingen van de balletafdeling moest dit jaar gezocht worden
naar een groter podium en dat werd
gevonden in Nieuwveen.

Verschillende muziekstijlen passeerden de revue. De musical Hairspray
was de topper van de middag.
Vooral toen Eric Appel verkleed als
Big Mama Edna Turnblad het podium betrad, was het publiek niet
meer te houden!
Rood van Marco Borsato, Spaanse muziek van de Gipsy Kings, Michael Jackson, Piet Piraat, Oosterse
muziek, dit is slechts een greep uit
het brede repertoire van deze show.

De leerlingen, variërend in de leeftijd van 5 tot 30 jaar, hebben echt
weer een topprestatie geleverd en
wat ook ontzettend leuk was om te
zien was het plezier dat ze hadden.
Zowel tijdens de optredens als ook
achter de schermen! De kleding was
weer geweldig goed verzorgd en
dankzij de hulp van vele vrijwilligers
was het echt een superdag. Op naar
Eindshow 2009!
Meer info?
www.colijndancemasters.nl.

Er was een spellencircuit uitgezet
met voor alle leerlingen wat wils. De
spelen waren onder andere snelfietsen, vissen in de vijver en envelop
trekken.
Ook voor de inwendige mens werd
gezorgd.
De feestavond werd afgesloten met
een grote loterij, waar de kinderen
alle sponsors dankbaar voor kunnen zijn.
Het team van de Driehuis bedankt
de ouderraad voor het geweldige
feest.

Veldjesevangelisatie
Mijdrecht - Op drie speelterreinen
in Mijdrecht kwamen allerlei kinderen af op de veldjesevangelisatie.
Leden van de kerk ‘De Wegwijzer’
organiseerden de activiteiten om
hen op een luchtige manier duidelijk te maken dat God van alle mensen houdt.
Ondanks de bewolking bleef het bijna iedere avond vrijwel droog. Clown
Olleke Bolleke kwam ook naar de
veldjes in de wijken Twistvlied, Molenland en Hofland. Hij nam een
paar levende bloemen mee. Die gingen slap hangen na lelijke opmerkingen van een poppenkastpop,
maar ze fleurden weer helemaal op
toen ze complimentjes kregen.
De kinderen konden kijken naar het
poppenkastverhaal over Joke die
werd gepest met haar sproetjes en
een moderne versie van het bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan. Een rijke vrouw werd op een
stil weggetje beroofd van een tas vol
geld, maar de burgemeester deed
net of hij haar niet zag. Een natuurliefhebber die langskwam, wilde ook
niet helpen.
Ze schrok van een man in oude kleren, maar die zorgde juist heel goed
voor haar. Jezus heeft dit verhaal
verteld toen Hij op aarde leefde. Hij
legde uit dat mensen elkaar moeten
helpen, hoe ze er ook uit zien en wie
ze ook zijn.
Op het zeil zongen de kinderen daarna vrolijk mee met de woorden ‘Ben
je groot, of ben je klein, of ergens
tussenin, God houdt van jou.’ Clown
Olleke Bolleke deelde zonnekleppen
uit om in te kleuren. Ook kregen ze
een vakantieboekje met onder meer
een rebus en kleurplaat.
Die kunnen ze tot zaterdag 15 juli
inleveren bij Anne Meijer aan de C.
Beerninkstraat 47 in Mijdrecht. Ook
alle andere kinderen van vier tot en
met dertien jaar zijn van harte welkom op een van de kinderclubs van
‘De Wegwijzer’, de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Kon. Julianalaan 22 in Mijdrecht.
Foto’s van het veldjeswerk staan op:
www.CGKmijdrecht.nl in de rubriek
Nieuws. Kijk voor meer informatie
op de website of neem contact op
met Arnout en Germaine Weststrate, tel. 0297-273526.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 25 juni 2008

Zaterdag 28 juni a.s. in De Hoef:

Rondeveens Jazzfestival
Charity Jazz

Van links naar rechts: Shai Shahar, Wouter Kiers en Paul Poulissen tijdens
Chazz 2007
De bar in een bloemen- en plantenzee
De Ronde Venen - De deelnemers
aan het Rondeveense jazzfestival
Charity Jazz strijken dit jaar op zaterdag 28 juni neer op een van de schilderachtigste plekjes van het groene
hart, de tuin van Boerderij Stroomzicht aan de Kromme Mijdrecht –
Westzijde 50 in De Hoef.
Chazz is een evenement waarvan de
baten terechtkomen bij de scholenprojecten in Kenia, Guatemala, Nepal en Tanzania van de Stichting
OntwikkelingsSamenwerking
De
Ronde Venen. Charity Jazz - de derde editie alweer - staat van de eerste tot de laatste noot (tussen 15.00
en 23.00 uur) in het teken van wat
de naam al zegt: alle musici - voor
het overgrote deel beroepsmuzikanten -, sponsors én medewerkers
zetten zich belangeloos in voor een
goede toekomst voor de armste kinderen op deze planeet. En wie komt
luisteren, doet dat dus ook. Isn’t this
a lovely day?
Topmuzikanten
Door de medewerking van vele top-

muzikanten - van wie er velen jaarlijks terugkomen omdat ze Chazz
en het doel van het evenement zozeer waarderen - en door de altijd
weer bijzondere ambiance, is Charity Jazz in korte tijd een heel bijzondere plaats gaan innemen op de
Nederlandse jazz-agenda. De combinatie fijne muziek - idyllische buitenlocatie - lekker eten en drinken,
maakt Chazz tot een muzikale picknick waar liefhebbers uit alle windstreken op afkomen.
De medewerkenden aan Charity
Jazz zijn er teveel om allemaal op
te noemen. Een willekeurige greep:
Léah Kline, Amerikaans zangeres
die dit jaar met haar band JuzzFlirtin
op het North Sea Jazz Festival staat;
Ellen Helmus, Nederlands fluitiste die optrad met de legendarische
Hubert Laws; de Amerikaanse vocalist Shai Shahar die net als vorig jaar na de jamsessies de verdere
avond zal presenteren; zangeres Simone Honyk; Frans Ronday, Nederlandse topper op de contrabas die

het podium onder andere deelde
met Polo de Haas en Louis van Dijk;
publiekslieveling Ingram Washington, de Amerikaanse zanger die onder meer heeft samengewerkt met
Nina Simone en Ray Charles; The
Laundry Big Band met maar liefst
5 trompetten, 5 saxen, 4 trombones
en een fikse ritmesectie; pianist en
trompettist Paul Poulissen die ongetwijfeld weer de spil in de jamsession zal zijn; Jan Verwey die blazend
op zijn mondharmonica doet denken aan de Vlaamse virtuoos Toots
Tielemans.
En dit jaar opnieuw Nicolaas, de
klassiek geschoolde violist die de
legendarische Stéphane Grappelli
en de Hot Club de France weer tot
leven wekt. Kortom, een gezelschap
waar zoveel ritme in zit dat je lijf er
vanzelf door gaat bewegen.
Route
Stroomzicht bereikt men door – komende uit Mijdrecht - in De Hoef
na de brug in de Oude Spoorbaan

meteen linksaf de Westzijde te kiezen. Volg het riviertje de Kromme
Mijdrecht, na ongeveer 800 meter is
rechts van de dijk Stroomzicht.
De naam staat met grote letters in de
nok van het huis. Als men per auto
komt, volg dan de aanwijzingen van
de parkeerwachters. Bij goed weer,
en dat heeft Chazz tot nu toe altijd,
is een fietstochtje naar Stroomzicht
overigens zeer aan te bevelen.
Kaarten voor Chazz 2008 kunt u
online reserveren à 15,00 euro per
kaart. Kinderen tot 12 jaar mogen
gratis mee.
Op 28 juni vanaf 15.00 uur zijn de
kaarten à 15,00 euro aan de kassa verkrijgbaar. Vanaf 1 juni zijn de
entreebewijzen ook in voorverkoop
verkrijgbaar op de volgende adressen: boekhandel Mondria, De Lindeboom 11, Mijdrecht; drogisterij
Nagtegaal , Dorpsstraat 30, Wilnis;
drogisterij De Bree, Herenweg 12,
Vinkeveen; boekhandel Ten Hoope,
Zijdelwaardplein 74, Uithoorn.

Piter-Jan Godijk uit Zeeland op de trompet, Chazz 2007

De kinderen waar we het allemaal voor doen

Ook jonge kinderen genieten van de musici (Laura Richardson)
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Polderfeest De Kwakel
De Kwakel - Woensdag 30 juli barst
in De Kwakel het 33ste Polderfeest
los. Ook dit jaar zijn de vele vrijwilligers van Feestcomité De Kwakel al
druk in de weer met het treffen van
de voorbereidingen. Tot en met zondag 3 augustus is er voor iedereen
genoeg te doen en beleven op het
Evenemententerrein.

Spetterende musical als
afscheid van de Tweemaster
Uithoorn - Afgelopen vrijdag nam
groep 8 van de basisschool de Tweemaster afscheid van deze school
met een spetterend optreden. De
musical ëImisozoí werd opgevoerd
in de school. Het verhaal ging over
het rumoerige leven in een kamp.
Groep 8 mocht op reis naar dit
kamp, maar helaas werd de meester onverwacht weggeroepen, zodat
groep 8 met de vreemde kamplei-

ding zat opgezadeld. Elke dag corvee en stamppot; een zwaar leven
voor de basisschoolleerlingen. Dit
leek wel een strafkamp!
Dapper sloegen de leerlingen zich
door het weekkamp heen, en wisten
ook nog achter de geheimen van de
kampleiding te komen. Zo werd de
vermiste dochter van één van de leidinggevenden weer teruggevonden.
Eind goed, al goed, en er werd zo
op een leuke manier afscheid ge-

nomen van de basisschool. Na afloop volgde er dan ook een flink applaus voor deze geweldige prestatie, en ook voor de juffen en ouders
die zo hard hadden gewerkt aan instuderen, schminken en kostuums
maken.
We hopen dat alle kinderen uit
de klas van juf Nel en Diedy met
veel plezier terugkijken op hun afscheidsmusical van de Tweemaster.

Succesvolle collecte Rode Kruis

Regio - De afdeling Stichts Weidegebied van het Nederlandse Rode Kruis kan terugzien op een geslaagde collecteweek die gehouden werd van 14 tot 21 juni. Nadat
de jaarlijkse collecte een groot aantal jaren was gericht op een inzameling door middel van het verzenden
van acceptgirokaarten, is dit jaar de
vertrouwde
huis-aan-huiscollecte in ere hersteld. De afdeling bestrijkt een gebied van Abcoude tot
Linschoten. In de woonkernen Abcoude, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen,
Breukelen en Woerden werd een to-

taalbedrag opgehaald van 25.800.euro. Dat is ruim drie maal zoveel
als vorig jaar.
Omdat er een groot aantal jaren
geen buscollecte is gehouden stond
het afdelingsbestuur voor de taak
om een collectantenbestand op
te bouwen. Dat is wonderwel gelukt. In Abcoude kon men een beroep doen op een 25 tal collectanten. In De Ronde Venen hadden zich
140 mensen gemeld, zodat ook in
de kleinere centra als De Hoef, Waverveen en Amstelhoek gecollecteerd kon worden. Breukelen be-

schikte over 28 collectanten. “Dit
is een goed begin”, vertelde Erik
D’Engelbronner, die samen met Rianne van Wezenbeek de coördinatie in het Vechtdorp op zich had genomen. “Volgend jaar gaan we de
collecte ook in Loenen en Kockengen opzetten.” In Woerden kon men
over ongeveer 100 collectanten beschikken. “We hebben gekozen voor
een stapsgewijze aanpak”, vertelt
coördinator Henk Vlot. “We hebben
ons in eerste instantie vooral gericht
op de woonwijken in Woerden. Volgend jaar bouwen we dat verder uit
en gaan we ook in Harmelen, Kamerik en Zegveld aan de slag.” Op de
verschillende locaties van de afdeling Stichts Weidegebied is men blij
met het resultaat.
Naast de grote inzamelingen van
het Nederlandse Rode Kruis bij
rampen en naast de contributie van
vele duizenden leden, is de huisaan-huiscollecte voor de afdelingen een goede gelegenheid om ook
hun eigen activiteiten te financieren.
Tal van activiteiten, zoals noodhulp,
EHBO-inzetten, sociale contacten
gericht op eenzame mensen, vakanties op de Henri Dunant en in de vakantiehuizen worden door honderden enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd, waardoor het Rode Kruis ook
heel dichtbij actief is.
Het afdelingsbestuur dankt alle gulle gevers en alle collectanten.
De gespecificeerde opbrengsten waren: Abcoude: 2.500,- euro,
Woerden: 9.200,- euro, Breukelen:
2.750,- euro en De Ronde Venen:
11.350,- euro.

Kevin en Nico-Jan hebben
hun diploma

spelen, een speeldictee en een stuk
uit het hoofd.
Het lukte Nico-Jan en Kevin om de
examencommissie te verbazen met
een prachtig spel en dit werd dan
ook beloond met een 9! Daar wil iedereen ze natuurlijk hartelijk mee
feliciteren.

Kerkbezichtiging

Vinkeveen/Uithoorn - Op zaterdag 21 juni zijn Nico-Jan de Haan
op de cornet en Kevin van Vliet op
de bariton, leerlingen van de Brassband Concordia uit Vinkeveen, geslaagd voor hun HaFaBra muziek-

examen A bij de muziekschool De
Hint in Uithoorn.
Voor een examencommissie moesten ze verschillende muziekstukken
spelen, waaronder samenspel met
elkaar, direct van een muziekblad

Vinkeveen - In dit jubileumjaar van
de parochiekerk H. Hart van Jezus
te Vinkeveen is er ook dit jaar weer
in de maanden juli en augustus op
de woensdag- en zaterdagmiddag
kerkbezichtiging mogelijk. De openingstijden zijn van 13.00 uur tot
16.00 uur.
Ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan zijn er diverse in het verleden gebruikte voorwerpen van zolder gehaald en in de processieomgang tentoongesteld.
Op de koorzolder is het kerkmuseum te bezoeken, en de toren is voor
de liefhebbers te beklimmen, zodat
u van een prachtig uitzicht kunt genieten. Er is deskundige leiding aanwezig om u rond te leiden en u te informeren over de bijzondere dingen
die te zien zijn.

Woensdag 30 juli
Het Polderfeest start voortaan met
de Polderfeestbarbecue op de
woensdagavond.
Vanaf 17.00 uur is iedereen met een
kaart van harte welkom in de tent
om gezellig met familie of vrienden
van de barbecue te genieten. Mede dankzij de voortreffelijke samenwerking met Kwaliteitsslagerij Eijk
en Veld, Warme Bakker Westerbos
en Snackbar ’t Trefpunt kan iedereen ook dit jaar voor dezelfde prijs
als vorig jaar een kaart kopen. Dit
betekent dat iedereen van 16 jaar
en ouder 12.00 euro betaalt, kinderen van 6 t/m 15 jaar 8.00 euro en de
kinderen van vijf jaar en jonger gratis mee eten!
Kaarten zijn te verkrijgen bij Slager
Eijk en Veld tot en met 28 juli.
De Nederlandstalige zanger Marco
de Hollander zal eenieder muzikaal
vermaken en voor de kinderen zijn
er weer wat spelletjes aanwezig.
De tent sluit om 21.00 uur haar deuren.
Donderdag 31 juli
Voor de 20ste keer organiseert het
Feestcomité de Polderloop, die inmiddels is uitgegroeid tot een groot
loopevenement. Dit mede dankzij de
samenwerking met atletiekvereniging AKU uit Uithoorn, die dit jaar
voor het eerst gebruik gaat maken
van chips. Elke loper krijgt een chip
om zodoende gewaarborgd te zijn
van een goed geregistreerde tijd.
Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in
de feesttent.
Om 19.00 uur start de 1 kilometer
voor kinderen tot en met 11 jaar,
19.15 uur de 4 kilometer en om 20.00
uur de 10 kilometer. De premie voor

het verbreken van het parcoursrecord is verhoogd naar 100.00 euro.
Na de prijsuitreiking zal zanger PJ
een optreden verzorgen. De entree
deze avond is gratis.
Vrijdag 1 augustus
Om 14.00 uur is er ruim een uur kinderpret te beleven.
Wie er dit jaar gaat optreden houdt
het Feestcomité nog even geheim,
maar kom allemaal naar de tent en
laat je verrassen! De entree is gratis. ’s Avonds zijn er twee optredens
te bewonderen in de tent, die om
21.00 uur opengaat.
De ‘crazy’ Booming Piano’s zullen
net als vorig jaar een avond topentertainment verzorgen, waarbij het
publiek actief mee kan doen bij het
bepalen van de muziekkeuze.
Actief meedoen kan ook bij de tweede act, als paaldanseres Jennifer 4
dance een optreden verzorgt.
Kaarten voor dit spektakel zijn reeds
in de voorverkoop verkrijgbaar.
Zaterdag 2 augustus
Vanaf 13.00 uur start het kinderprogramma in de tent, met onder andere ‘entertainment’ bingo en kleien.
De zaterdagmiddag is als vanouds
‘zeskampmiddag’.
Om 14.00 uur begint de zeskamp
voor de jeugd vanaf 12 jaar en volwassenen vanaf 16 jaar. Met vaste
items als het langlaufen en de zeephelling belooft het ook dit jaar weer
een gezellig en sportief gebeuren te
worden, waarbij tevens voor de vierde keer de Buikglijkampioenschappen worden gehouden. Het aanmelden van de teams, die dit jaar uit
niet meer dan vijf personen mogen
bestaan, kan alleen telefonisch bij
Gerrit Burggraaf: 0297-561276.
Om 21.00 uur is de tent weer open
om te gaan genieten van optredens
van de Hucksters en de Band Zonder Banaan. Kaarten zijn inmiddels
in de voorverkoop te verkrijgen.
Voorverkoop vrijdag– en zaterdagavond.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:

Extra Markt Schalkwijk
Sigarenmagazijn van Doorn
Café Bolle Pouw
Coöp Rehorst in Nieuwveen
Dierenspeciaalzaken van Tol in Uithoorn.
Entreeprijzen vrijdag:
- aan de tent
- voorverkoop
Entreeprijzen zaterdag:
- aan de tent
- voorverkoop
Passe-partout
(vrijdag en zaterdag)

18.00 euro
15.00 euro
15.00 euro
12.50 euro
25.00 euro

Vanwege het nieuwe rookbeleid per
1 juli 2008, is het niet toegestaan op
de vrijdag– en zaterdagavond in de
feesttent te roken.
Tevens wordt er aan personen onder
de 16 jaar geen alcohol verkocht en
zal er gebruik worden gemaakt van
gekleurde polsbandjes om hierop te
controleren.
Zondag 3 augustus
Op de laatste dag van het Polderfeest wordt om 12.45 uur begonnen met het oplaten van ballonnen,
waarmee de ‘Familiedag’ officieel is
geopend.
Voor de kinderen staan er zowel
binnen als buiten weer vele spelletjes en attracties klaar.
Elk half uur zullen de stoere mannen van de ‘houthakkerroadshow’
hun kunsten vertonen.
Een waar spektakel, dat je gezien
moet hebben. Net trouwens als de
act van kettingzagenjongleur Marty le Gray. Deze Amerikaan goochelt
met drie kettingzagen als of het tennisballen zijn, een ongelooflijk spektakel, dat je niet mag missen.
Om 16.00 uur sluit feestband One
Two Trio de 33ste editie van het Polderfeest af met een oergezellig optreden.
Genoeg redenen om een bezoek te
brengen aan het Polderfeest! Voor
meer info kunt u terecht op de website: www.polderfeest.nl.

Bonte beestenparade op
basisschool Toermalijn
Uithoorn - Alle leerlingen van de
Toermalijnschool deden op donderdag 19 juni jl. tijdens het eindejaarsfeest van de school mee aan
een uniek project. Deze dag kwam
Stichting Dans in School op bezoek om samen met alle leerlingen
van de school een dansvoorstelling
in te studeren. Het project voor de-

ze dag was ‘Dieren-Dansen!’ Tijdens
de kleurrijke presentatie voor ouders en familieleden lieten de kinderen zien wat ze die dag geleerd
hadden. Er waren o.a. kamelen, zeehonden, adelaars, kippen, paarden,
papegaaien en beren te bewonderen. In de afsluitende dans dansten
alle kinderen van de school om de

diverse totempalen die in elke groep
tijdens de handvaardigheidles gemaakt waren.
Het was voor leerlingen en leerkrachten een zeer geslaagde dag,
waarbij ook veel ouders en andere
familieleden volop van de slotpresentatie hebben genoten.

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 25 juni 2008
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IS REGIONALISERING VAN DE DRIE RONDEVEENSE BRANDWEER GOED IDEE?
vervolg
van de
voorpagina

Alle brandweervrijwilligers: ‘Niet tegen samenwerking,
maar we willen wél meepraten!’

Brandweerkazerne Mijdrecht
Vertrouwen
eveen
erne Vink
z
a
”Deze mensen, die bereid zijn, op elk gewenst moment, zich
k
r
e
e
w
Brand
in te zetten voor de samenleving, willen graag helderheid
over wie zij zijn, waar zij staan, en... wie er voor hun staat!” zo
vervolgt de brief: “Tot op heden bent u dat, de gemeenteraad
van De Ronde Venen. En laat het heel duidelijk zijn: daar hebben wij absoluut geen problemen mee. U heeft ons nog nooit
in de steek gelaten en u geniet ons vertrouwen. De voorgeschotelde toekomst geeft ons juist totaal geen vertrouwen.
ons werk met dezelfde passie en inzet voort te zetten. Bij ons
werk is nl. vertrouwen uitermate van belang. Het voorgestelde
plan van aanpak “ regionalisering” geeft ons niet de zekerheid
om volmondig te kunnen zeggen “ daar gaan we voor”. Wij als
brandweervrijwilligers, hebben de afgelopen jaren, juist bewezen open te staan voor veranderingen en verbeteringen, allen
ten dienste van het feit dat wij ons werk beter kunnen uitvoeren.
Nu wordt ons alleen verteld dat het anders moet.
Echter, veranderingen zonder inhoud, vorm of motivatie, nee, dan
moet u niet bij ons zijn!”, aldus de brief.
Reken op u
”Ons verzoek aan u is derhalve wel heel helder”, zo vervolgt de brief
namens alle brandweervrijwilligers. “ Namens alle brandweervrijwilligers vragen wij u, als afgevaardigden niet in te stemmen met
de regionalisering zoals die nu voor u ligt.
Niet omdat wij tegen samenwerking zijn! Niet omdat wij tegen
veranderingen zijn! Niet omdat wij tegen de Regio zijn! Maar wel,
om ons geluid te laten doorklinken! En wel , om serieus genomen
te worden! En wel omdat we willen meepraten! En wel om te zorgen dat de Vrijwillige Brandweer nu, en in de toekomst, in staat
zal zijn haar taken naar behoren uit te voeren, met voldoende
geïnspireerd personeel, met voldoende opleiding en voldoende
materiaal. En helaas, op deze, aan u gepresenteerde manier van
aanpak, zal het voor de vrijwilliger erg moeilijk worden, zijn of haar
motivatie vast te houden, die noodzakelijk is voor het uitoefenen
van zijn of haar taak. Wij rekenen op u”, was ondertekend namens
alle brandweervrijwilligers uit De Ronde Venen door Kees de Kuijer, voorzitter brandweervereniging Vinkeveen en Waverveen, Cees
van Vliet, voorzitter brandweervereniging Wilnis en Hans Rensink,
voorzitter brandweervereniging Mijdrecht.
Gesprek
Tijdens het Ronde Tafel Gesprek, waarbij diverse raadsleden, de
portefeuillehouder , in dit geval burgemeester Burgman, de brandweercommandant, de drie brievenschrijvers en de heer Wink van
de Veiligheidscommissie Regio Utrecht aanwezig waren bleek
nogmaals hoe lijnrecht de brandweer en het college tegenover elkaar stonden op dit punt. CDA raadslid
Jan Rouwenhorst begreep de
brief van de

brandweermensen niet: “ Als
ik het voorstel lees, dan zou u toch gelukkig
moeten zijn over alles wat beter lijkt te worden. Uw brief staat
lijnrecht tegenover hetgeen er in het voorstel staat”. Hans Rensink:
“Alles is zo onduidelijk. Zoals wij het lezen moeten wij als brandweer wel heel veel opgeven. We moeten nu ja zeggen tegen iets
wat totaal nog niet duidelijk is. Er is nog geen plan, er staat nog
niets echt op papier. Pas als alle raden ja gezegd hebben wordt
er invulling gegeven aan de plannen. Je kan toch geen ja zeggen
tegen een plan wat nog geschreven moet worden. Zo gaat voor
ons wel de lol eraf. Blijkbaar mogen we straks alleen nog blussen
en verder niets meer”, aldus Rensink.
Ander inzicht
De heer Wink begreep de kritiek en de angst van deze mensen niet:
“ Wij moeten kijken naar alle gemeenten en hun korpsen. Dat zijn
er 29. Elk korps heeft nu zijn eigen manier van werken. Voor velen
van hen wordt het met al die nieuwe eisen en wetten, teveel. Als ze
hier bij deze korpsen dat werk zelf willen blijven doen, dan passen
we dat zo in. Maar geloof me, er komen steeds meer vrijwilligers
die al die extra taken niet meer aan kunnen. Ook bijvoorbeeld de
administratieve lompslomp neemt meer en meer toe. Raadslid
Schouten (CU/SGP) vroeg zich af hoe het toch kwam dat er zo’n
groot verschil van inzicht was. Is er nu geen mogelijkheid
om onze vrijwilligers te overtuigen?
Hans Rensink: “Er wordt voor
Brandw
ons gedacht en
eerkaz
niet over ons.
erne W
ilnis
Dat is het. Zo
ga je niet met je
vrijwilligers om”.
De heer Wink betreurde deze toon
van de brandweermensen: “We hebben al ruim twee
jaar overleg met elkaar. Vele besprekingen, waar ook deze
brandweer bij betrokken was. Jammer dat
in De Ronde Venen er
zo over gedacht wordt”.
Burgemeester Burgman
begreep de onrust ook

niet echt: “ We
zijn al twee jaar aan het praten hierover. De vrijwilligers zijn tig keer geïnformeerd. Ik begrijp
niet hoe deze onduidelijkheid is ontstaan. Ook begrijp ik de brief
niet. Er is echt heel veel overleg geweest en heel veel gesprekken.
De Rondeveense korpsen kunnen gewoon aangeven hoe zij het
willen. Er verandert wezenlijk voor de vrijwilligers niets”, aldus de
burgemeester.
Minder voor meer
Hans Rensink: “Het grootste probleem voor ons is, dat we ja moeten zeggen tegen iets waarvan we niet weten wat het wordt. We
krijgen in ieder geval straks minder voor meer geld. Daar kunnen
wij niet volmondig ja tegen zeggen. Wij zeggen, laten we eerst de
herindeling eens afwachten”.
Toon van der Meer van VVW was het wel eens met de denkwijze
van de brandweer: “Het is allemaal ook wel erg onduidelijk. We
moeten toch echt uitkijken dat we straks geen leegloop krijgen
van onze vrijwilligers. We moeten toch zuinig zijn op onze brandweermensen”, aldus Van der Meer.“ We hebben ook heel veel waardering voor de vrijwilligers”, aldus Wink. “ Ruim 80% van de brandweermensen in Nederland zijn vrijwilligers. Uw raad is er echter
om de burgers te dienen en veiligheid te bieden, niet om vrijwilligers in stand te houden. Wat ik nu zie zijn 29 brandweerkorpsen
die langs elkaar heen werken, ieder op hun eigen manier.
De inzet van de Rondeveense brandweer is hier niet aan de orde,
maar wel het te kleine aantal beroepskrachten. Het bijhouden van
de brandpreventie, beleidsplannen, praktijkoefenend, bijscholen,
dat redden al die vrijwilligers niet meer. Daar ontbreekt hun de tijd
voor met er een vaste baan naast. Het wordt echt tijd dat we de
handen ineen gaan slaan. De belasting voor de vrijwilligers wordt
echt te zwaar”, aldus Wink.
Het komt er
De drie voorzitters van de brandweer korpsen Mijdrecht, Wilnis
en Vinkeveen zaten erbij. Hun gezichten verraden hun gedachten:
Je kan het mooi brengen, maar wij geloven er allemaal niets van.
Burgemeester Burgman trachtte nog een brug te slaan: “ Regionalisering, beste mensen het komt er gewoon aan. Het kan niet meer
anders. Binnen twee jaar is het gewoon een feit. U gelooft er niet
in, ik wel. En geloof me, er verandert voor jullie niet veel, echt niet.
Het wordt er alleen maar beter van”.
Het mocht niet baten: “ De communicatie is onvoldoende. We moeten een contract tekenen zonder inhoud.
Die moet nog geschreven worden. Dat doet toch geen
zinnig denkend mens”, aldus Rensink. De raad heeft het
laatste woord, donderdagavond a.s. tijdens de openbare raadsvergadering.
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Mastwijk Taekwondok
2 zwarte bandhouders
Mijdrecht - Tijdens de Regionale
danexamens Midden Nederland te
Gouda zijn twee leden van Mastwijk
Taekwondo aangetreden om deel te
nemen. Dit waren de negenjarige
Jan Wielinga en de elfjarige Wendy Langenberg uit Odijk en beiden
moesten proberen om samen met
hun partner een goed examen te
verzorgen.
Lange tijd hebben zij zich voorbereid met de hulp van hun partners, Cindy de Jong uit Wilnis en
Vincent Hartong uit Mijdrecht bieden 1ste Poom (jeugd zwarte band
tot 15 jaar) en onder toeziend oog
van trainer Cor Mastwijk. Nu was
het dan eindelijk zover en moest de

dediging, hier wordt de Taekwondoka aangevallen met verschillende technieken zoals, klemmen, verwurgingen, vastgrijpen en slagbewegingen. Het is de bedoeling dat
men zich verdedigt en een minimun
aan geweld gebruikt.

Taeryon ofwel vrij sparren waar men
in anderhalve minuut moet laten
zien inzicht en technisch vermogen
heeft om een gevecht aan te kunnen. Dit wordt uitgevoerd als tijdens de Olympische regels en met
volledige bescherming aan omdat
het fullcontact is. Breektechnieken
waar men drie planken moet breken
in één doorgang waarvan de eerste

techniek een verplichte techniek is
die door de dangradencommissie
wordt ter plaatse wordt bepaald.
Programma
Het is een pittig programma en men
moet zich hiervoor goed voorbereiden en dat was zeker het geval. Jan
mocht als eerste aantreden en al
snel bleek dat beiden echt een zeer
goed examen lieten zien. Wendy
mocht al snel op hetzelfde veld na
Jan en ook wendy was sterk en het
zag er zeer goed uit. Er waren in totaal 37 deelnemers en aan het einde leek dat er 16 deelnemers waren
gezakt Jan en Wendy waren echter met lof geslaagd en Jan was de
jongste deelnemer die dag met zijn
negen lentes.
Cor Mastwijk werd nog door de
commissieleden aangesproken op
het zeer goede examen van de twee
pupillen en hij is dan ook trots op
beiden. Natuurlijk ook de ouders
en assistenten waren blij en na een
lange dag kon iedereen weer huiswaarts en Jan en Wendy met een
eerste Poom (zwarte jeugdband).
Natuurlijk was ‘huisfotograaf’ Anton Hartong weer mee gegaan om
diversen foto’s te maken en dat leverde weer mooie plaatjes op.

trainingsarbeid zijn vruchten gaan
afwerpen.

Mijdrecht - In de maanden Mei en
Juni werd er door de niet competitie spelende jeugd van TVM een interne competitie gespeeld. Vier vrijdagmiddagen van 16.00 – 18.00 uur
werden er twee onderlinge wedstrijden van 45 minuten gespeeld.
De bedoeling van een interne competitie is het wennen aan het spelen van wedstrijden en het opdoen
van contacten met leeftijdsgenootjes waar je dan in het vervolg mee af
kunt spreken om op de tennisbaan
te gaan spelen. In de jongere leeftijdscategorie werd er op mini veld
gespeeld. Floris, Ilona, Dylan, Stan,
Martijn, Bob, Thijs, Sander, Bram,
Jeroen, Ewoud, Joep, Matthias, Lisa
en Birgit speelden spannende dubbelpartijen op ¾ veld.

Het examen bestaat uit:
Theorie examen dat bestaat uit 15
meerkeuze vragen over Taekwondotechnieken Praktijkexamen dat bestaat uit: Poomsae, dit zijn verplichte
loopvormen die bestaan uit diverse
Taekwondo technieken Ilbo Taeryon
ofwel stapssparringen, dit wordt uitgevoerd met een partner die vanuit
een verplichte stand aanvalt terwijl
de ander moet weren en een tegenaanval plaatsen met hand en beentechnieken Hosinsul ofwel zelfver-

Karate-examens Budo
Ryu Blaauw
Mijdrecht - Afgelopen dinsdag en
donderdag werden er bij Budo Ryu
Blaauw karate examens afgenomen. Na de warming up werd begonnen met het examen. De karateka’s moesten verschillende onderdelen laten zien, namelijk: Kihon
(basistechnieken), stoten, schoppen, blokkeringen en combinaties
daarvan. Sanbon en Ippon kummite’s, 3 en 1 staps aanvallen met een
partner.
Kata en vrij vechten. Het publiek genoot met volle teugen van de technieken die de karateka’s demonstreerden. Een warm applaus viel
hun dan ook ten deel. Nadat de examencommissie, de prestaties van
de karateka’s had besproken maakte de voorzitter van de examencommissie de uitslag bekend.

De oudere jeugd speelden op groot
veld zowel dubbel als enkelpartijen. Ook door Jelle, Koen, Rik, Roy,
Roald, Lars en Robbert werden
spannende partijen gespeeld.
Allen zijn nu klaar gestoomd voor

de komende clubkampioenschappen jeugd enkel en de clubkampioenschappen jeugd dubbel/mix in
september.
In de vakantie periode kan er voldoende geoefend worden en ook

nog gespeeld worden op het Open
Toernooi dat door TVM in de laatste
week van de zomervakantie wordt
georganiseerd. Inschrijven hiervoor
kan nog steeds. Ook geinteresseerd
in tennissen bij TVM. Kijk eens op
de website www.tvm-mijdrecht.nl

CSW MB1 sluit uitstekend
seizoen winnend af!

De volgende leden van Budo Ryu
Blaauw zijn geslaagd.
Gele Band: Charlotte Hartgers, Brent
Sauerbreij, Jasper Spaargaren.
Oranje Band: Charon van Hoof.
Groene Band: Robin van Hoof, Kees
van Hoof.
Blauwe Band: Jelle Bosman, Fabienne de Jongh, Sanne Wouters.
Na het bekend maken van de uitslagen ging een ieder tevreden en met
een diploma rijker weer naar huis.

Interne competitie TVM
jeugd wederom geslaagd

Voor meer informatie over karate
kunt u contact opnemen met Bu-

do Ryu Blaauw onder tel.nr. 0297272629 / 06-10484259

Wilnis - De meiden van de MB1
van CSW hebben hun uitstekende
seizoen winnend afgesloten. Na een
bijzonder goed jaar in de Hoofdklasse bij de MA-junioren werden de afsluitende toernooien in Marken en
Woerden winnend afgesloten.
De MB1 begon dit seizoen in de
Hoofdklasse bij de MB-junioren. Al
snel werd duidelijk dat de meiden
beter tegen oudere meiden konden
spelen, waardoor ze meer weerstand zouden ondervinden. Doordat de toenmalige MA1 werd doorgeschoven naar de dames heeft de
MB1 daarna verder gespeeld als
MA1.
In de enige MA-hoofdklasse speelden de 14 beste teams van district West 1. Dit hield in dat de reisafstanden groot waren, maar dat
deerde de meiden niet. Ze konden
wekelijks op hoog nivo voetballen
en kwamen weer eens bij ande-

re clubs. De eerste fase in de MAhoofdklasse verliep moeizaam. In de
winterstop stond het team 12e met
9 punten uit 12 wedstrijden. Na de
winterstop wisten de meiden de ene
na de andere wedstrijd te winnen.
Wekelijks werden de hoger staande teams verslagen. Uiteindelijk behaalde het team 43 punten uit 26
wedstrijden. Na de winterstop werd
slechts 2x verloren van de ongeslagen kampioen VVIJ en er werd gelijk gespeeld bij DESTO. Verder won
het team 11 wedstrijden, wat resulteerde in een schitterende 3e plaats.
Een prestatie waar het team trots
op kan wezen, aangezien de meiden gemiddeld een stuk jonger zijn.
Daarnaast is CSW de enige geweest
die het kampioen VVIJ behoorlijk
moeilijk heeft gemaakt. Beide keren
werd er slechts met 1 doelpunt verschil verloren van het team dat volgend jaar een aantal speelsters af

staat aan FC Utrecht en Saestum.
Toetje
Als toetje op dit goede seizoen werden de toernooien bij vv Marken in
Marken en vv VEP in Woerden zeer
overtuigend gewonnen. Tijdens beide toernooien wist geen enkel team
van de MB1 te winnen.
Komend seizoen zal dit getalenteerde team wederom gaan spelen in
de MA-hoofdklasse. Ook dan bestaat dit team, behoudens 1 speelster, weer volledig uit MB junioren.
De meiden zullen o.l.v. trainer Patrick Hilhorst en leider Cees Molleman gaan proberen om het kampioenschap en de beker binnen te halen. Leider John Cornelissen zal een
stapje terug doen en wordt vaste
supporter. Het team bedankt John
voor de vele jaren dat hij leider is
geweest.

TVM jongens naar finale
district Utrecht
Mijdrecht -Jaren terug is het ooit
gelukt dat de jongens van TVM tot
en met 10 jaar opgingen voor het
kampioensschap van het District
Utrecht.

afgelopen zaterdag de halve finale
gewonnen met 6-0 van L.T. Vianen.
De woensdag daarvoor hadden ze
al met 6-0 gewonnen van Vleuten
De Meern.

Maar nu is het dan zover. Rix Ronday, Patrick Prins, Quinten Limburg,
Bas Boelhouwer en Luc Taal hebben

A.s. woensdag wordt er gespeeld
voor het kampioensschap op het
terrein van T.C. Domstad te Utrecht.

Op dit moment is nog niet bekend
wie hun tegenstanders gaan worden. Wat de uitslag ook mag worden,
TVM is trots dat deze kanjers zover zijn doorgedrongen. Maar liefst
8 wedstrijden op rij werd er met 60 gewonnen.
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Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Gevonden:
- De Hoef, omgeving Schatterkerkerweg, kat E.K.H. rood met wit,
voetjes wit (tel 06-1755133 ).
- Vinkeveen, omgeving Vinkenkade, hond, kleurstelling zwart
met bruin. Heeft een paarse halsband en een chipnummer dat
niet geregistreerd is (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Molenwiek, schildpadpoes EKH, vrij groot,
(dierenarts Uithoorn).
De Kwakel, omgeving Drechtdijk, Mechelse herder, teef, bruin,
asiel Amstelveen.

Bestel nu:

Dvd ‘de mooiste
plekjes van Nederland’
De Ronde Venen - De dvd ‘de
mooiste plekjes van Nederland’ is
vanaf 1 juli te verkrijgen bij Koeleman Elektro:
Een dvd van De Ronde Venen die u
meeneemt naar de mooiste plekjes
van deze mooie gemeente. Deze is
te bestellen bij Concordia en de op-

brengst gaat naar het Concordia Instrumentenfonds.
U kunt de dvd bestellen door 15 euro over te maken op rekeningnummer 1216.44.065 ten name van Concordia onder vermelding van uw
naam en telefoonnummer.

Pètra’s buikdansfeest Meet the Orient … and Russia!

Buikdansfeesten en voetballen bijten elkaar niet!
Wilnis - Rond 19.30 uur kwamen afgelopen zaterdag de gasten prachtig gekleed en nieuwsgierig aangelopen bij de Willisstee. In de hal was
de buikdanssfeer al aardig te proeven door de verkoop van oriëntaalse kleding.
De Culturele zaal was prachtig orientaals gedecoreerd met klamboes,
Indiase accessoires, veel bling-bling
en feestelijke decoraties. In de verschillende hoeken was wel iets te
beleven. Bij Fatima werden prachtige henna-tatoeages gezet. Evi Swart
gaf de gasten een heerlijke voetmassage en Kees Duijn fotografeerde de gasten heel sfeervol in hun
Oriëntaalse kledij. Een toppertje van
de aura-fotografie van Kees en Bart
van der Maat. Aan de hand van een
aura-foto konden zij de gasten inzicht geven in hoe zij hun eigen leven creëren. Dat was voor velen een
openbaring en de reacties waren
zeer positief!
Tijdens de drie shows zaten de gasten en kinderen op kussens, kleden
en stoelen of stonden rondom de
dansvloer. Iedereen had echt goed
zicht. In de bar konden de gasten de
voetbalwedstrijd op twee schermen
volgen en de optredens werden
goed gepland tussen de wedstrijd
door. De stemming zat er beslist
in. Helaas ging Nederland uiteindelijk wel met een nederlaag naar
huis, maar de laatste buikdansshow
maakte een heleboel goed.
Dansscholen
Er waren optredens van professio-

nals, Darbuka-speler Corzas, Pètra’s cursisten en dames van andere
dansscholen die op een open podium prachtige klassieke buikdansen
en fusion lieten zien. Buikdanseres
Kyria danste in Turkse en Egyptische
stijl zeer schitterend en afwisselend.
Pètra danste met twee cursisten een
Indian fusion dans waar het publiek
erg enthousiast over was. Met name
ook de uitzonderlijke kleding maakt
indruk. Als topper van de avond
trad Rachid Alexander uit Curaçao
op. Zijn optreden was geweldig en
het publiek genoot van de klasse en
dynamiek waarmee hij zijn dansen
uitvoerde. Zoals Petra al zei: Dit is
kunst!!!
Tussentijds werd een Shimmie
contest, een wedstrijd met snelle
schudbewegingen, georganiseerd
waarbij Buikdanseres Kyria jureerde. Zij koos als finalisten Mia Grooteman, Deborah Brandsen en Rachel
ter Brugge (9 jaar). Zij gaven met elkaar een leuke show waarbij Mia en
Deborah een ter plekke geïmproviseerde duodans lieten zien. Het publiek werd zeer verrast door deze
dames met stijl en uitstraling. Kyria vond het moeilijk een keuze te
maken, maar besloot de beker aan
Rachel te overhandigen daar zij de
shimmies mooi afwisselde met andere pasjes.
Cursisten
De cursisten van Pètra lieten zien
wat ze het afgelopen half jaar geleerd hadden. Het applaus was telkens overweldigend, en dan niet al-

leen vanwege de geleerde pasjes,
maar zeker ook door de vrolijke uitstraling en de prachtige kleding van
de dames. De sluierdans was zeer
kleurrijk en werd door 12 dames gedanst rondom hun Sjeik. Bij de Tribal
dans van de gevorderden waren de
dames in mysterieus zwart gekleed,
versierd met kralen en kettinkjes en
zilveren rinkelriemen. Hun bewegingen waren strak en beslist fascinerend.
Natuurlijk wachtten de cursisten
op de show die Pètra zelf zou opvoeren. Zij deed een klassiek Egyptische dans die gevolgd werd door
een trommelsolo van Darbuka speler Corzas. Haar bewegingen waren
strak en vrouwelijk en het publiek
was beslist enthousiast over de uitvoering en het werkelijk schitterende kobaltblauwe kostuum.
De laatste dans van de cursisten
was door hen zelf gechoreografeerd
en kwam zeer creatief en overtuigend over. Alle complimenten voor
de dames en voor Petra die hen in
drie jaar zover heeft opgeleid dat ze
zelfstandig een dans konden maken op een nummer van de Buddha-bar.
De reacties van het publiek waren
erg goed:
“Meer dan een voortreffelijke
avond!” “Prachtige decoratie!” “Wat
een afwisseling in de shows.” “Geweldige organisatie van Pètra.”
“Wanneer is het volgende buikdansfeest!” “Ik heb mezelf overtroffen door voor het eerst van mijn le-

ven op te treden. Het was klasse.
Mijn kinderen zijn trots op me!” Gevraagd naar reacties van de heren
in de discotheek: “Een leuke, vrolijke avond!” “Ook al heb je niks met
buikdansen, is dit toch echt wel
top!!” “Veel mooie, dansende vrouwen! Wat willen we nog meer?”

Buitenbad De Waterlelie
hele zomervakantie
geopend
Aalsmeer - Het buitenbadcomplex van zwembad De Waterlelie in
Aalsmeer is gedurende de gehele zomervakantie van 28 juni t/m 10
augustus de hele dag geopend.
De openingstijden zijn gegarandeerd, ook bij minder mooi weer.
Er is zelfs de mogelijkheid om op
dinsdagmorgen om 07.00 te starten
met een frisse duik.
De directie van De Waterlelie garandeert een min. watertemperatuur
van 20 graden.
In het buitenbad is er aan elke
zwemmer gedacht. Zo zijn er steeds

twee banen vrij om baantjes te trekken of te trainen, natuurlijk zijn er
ook de grote familieglijbaan en
duikplank om te glijden en duiken.
In het voorste gedeelte kunnen de
kinderen heerlijk spelen en gebruik
maken van de vaste speeltoestellen
en de peuterspeelplaats biedt vertier voor de allerkleinsten.
Samen met de uitgestrekte ligweide
en het strandgedeelte bij het grote
bad is het buitenbad van De Waterlelie een heerlijk oord om menig vakantiedag in door te brengen.
Tijdens de periode van zaterdag 28

juni vanaf 11.00 uur t/m zondag 27
juli zijn de binnenbaden van De Waterlelie gesloten. In verband met
een grote renovatie van de vloeren
en badranden kan er in deze periode niet binnen gezwommen worden.
De kleedaccommodatie, hal en horeca zijn wel gewoon te gebruiken
voor het publiek.
Vanaf maandag 28 juli gaat het binnenbad weer open voor zwemplezier.
Alle informatie en openingstijden
vindt u op: www.esa-aalsmeer.nl of
u belt met: 0297-322022.

Zomerfeest op peuteropvang Berend Botje
Uithoorn - Ook dit jaar hadden de
peuters van peuteropvang Berend
Botje uit Uithoorn weer een leuk
zomerfeest.

hoging van de pret. Na de spelletjes,
aan het eind van de ochtend, kregen alle peuters een zaklampje cadeau voor in de vakantie.

Het thema was Nijntje en dat was
goed te zien aan alle zelfingekleurde t-shirts.

Al weken hadden de peuters gewerkt en gespeeld met kosteloos
materiaal en daarvan zelfs een
kruiptunnel gemaakt.

Er waren spelletjes als eierkoek versieren, timmeren, torens bouwen,
Nijntje prik, blikgooien. enz. Ook
mochten de peuters met verf, zomaar op de ramen, Nijntje inkleuren! Natuurlijk hoort bij een feestje
een lekker ijsje tussendoor ter ver-

Deze werd vlak voor de lunch onthuld en enthousiast kropen alle
dappere peuters door de donkere
tunnel met hun zaklamp.
Daarna kregen zij, om in het thema te blijven, een Nijntje-broodje

en alle ouders aten met elkaar van
de zelf meegenomen hapjes. En als
u nu binnenkort toevallig langs Berend Botje in de Prinses Christinalaan fietst, kunt u hun mooi beschilderde ramen bewonderen, gemaakt
door alle Berend Botje peuters!!

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Tijdig inschrijven voor KunstBus gewenst!
Regio - De KunstBus biedt comfortabel vervoer van en naar diverse
culturele activiteiten in de regio. Alle inwoners van de provincie Utrecht
van 55 jaar en ouder kunnen hier
gebruik van maken.
De KunstBus rijdt alleen als voldoende mensen zich voor een voor-

stelling hebben ingeschreven. Iedereen die zich heeft ingeschreven,
krijgt circa drie weken voor de betreffende voorstelling bericht over óf
de KunstBus rijdt en zo ja, waar en
wanneer er kan worden opgestapt.
U kunt zich inschrijven met het formulier achter in het programmaboekje. Denkt u eraan dat dit op tijd

bij de contactpersoon moet zijn ingeleverd.
Omdat het aantal plaatsen beperkt
is, is het raadzaam voor 1 augustus
a.s. te reserveren. De programmaboekjes zijn verkrijgbaar bij de contactpersoon voor De Ronde Venen,
mevrouw Rietstap, Hoofdweg 29,
Mijdrecht, tel. 0297-281888.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

JAC: 1000 woningen
nodig binnen 2 jaar
In opdracht van de gemeente is er onderzoek gedaan naar de woonsituatie en woonwensen van
starters in de gemeente. De voorlopige resultaten
hiervan zijn inmiddels bekend.
De Adviescommissie voor Jeugd- en Jongerenbeleid (JAC) keek verbaasd op toen zij een persbericht onder ogen kregen met de titel: “Jongeren
tevreden over huidige woonsituatie.”
De JAC is van mening dat tevredenheid over de
huidige woonsituatie helemaal niet relevant is als
het gaat om starters. Het is niet meer dan logisch
dat jongeren die thuis wonen tevreden zijn over
hun huidige situatie. Dit verandert niets aan het
feit dat zij zelf niets kunnen huren of kopen hier
in de gemeente. Simpelweg omdat het aanbod te
klein is en de huizenprijzen te hoog.
In april 2007 heeft de Jongeren Advies Commissie, in samenwerking met Rabobank Veenstro-

men, een onderzoek uitgevoerd naar de situatie
van starters op de regionale woningmarkt. De gemeente twijfelde aan de representativiteit hiervan,
en schakelde vervolgens een duur onderzoeksbureau in.
Nu de voorlopige resultaten bekend zijn, blijkt
dat de cijfers van beide onderzoeken weinig van
elkaar verschillen. Wat de JAC veel belangrijker
vindt is dat beide onderzoeken de noodzaak van
meer woningen onderschrijven. Zo blijkt zelfs uit
het onderzoek van de gemeente dat er binnen
twee jaar 1000 woningen nodig zijn. De JAC vindt
het merkwaardig dat we dit dan weer niet terug
lezen in het persbericht dat de gemeente laat uitgaan.
Voor meer informatie kan je kijken op
www.jac-derondevenen.nl .

Reactie op stukje uit de Meerbode van 18 juni:

“Geslaagd voor HAVO ondanks
Springschans”

Laat ik beginnen de ouders te feliciteren met het
behaalde succes van hun dochter. Er moet mij als
Uithoornse docent toch echt wel iets van het hart
toen ik dat stukje las.
Allereerst vind ik het niet zo sportief om een basisschool op deze manier terecht te wijzen. Er is
geen mens die 5 jaar van te voren volledig kan
aangeven hoe de ontwikkeling van een kind zal
verlopen. Elke basisschool doet haar stinkende
best om een kind op de goede plek te krijgen. Er
is geen leerkracht die bewust de ontwikkeling van
een kind zal willen belemmeren! Wat wel vaak het
geval is is dat ouders vaak te hoog willen inzetten
voor hun kind. Dat is in veel gevallen niet goed.
Hoeveel beter is het om een niveau lager te starten en dan op te klimmen naar een hoger niveau.
Dat heeft de dochter gedaan en zie daar hoe sterk
ze ervan is geworden. Hoe anders is het vaak dat
ouders toch “doordrammen” en hun kind “hoog
inzetten”. Hoe dramatisch wordt de carrière van
het kind als het moet afstromen.
En dan nog iets wat mij zeer bezighoudt. In Uithoorn hebben we een prachtige en prima VMBO school: Scholengemeenschap Thamen. Waarom gaat deze leerling met een VMBO advies op
zak naar Vinkeveen waar ze uiteindelijk niet aarden kan?
Weten deze ouders wel dat er een samenwerkingsverband is tussen het Alkwin en Thamen

waarbij jaarlijks ongeveer 70% van de MAVO/
HAVO brugklas opstroomt naar het Alkwin? Ziedaar wat een prachtig gemiste kans. Die 12 km
fietsen elke dag heen en weer was echt niet nodig
geweest. En de dochter had alvast op het Alkwin
kunnen wennen in klas 1 immers, de lesuren van
de MAVO?HAVO brugklas in Uithoorn worden
voor de helft op het Alkwin en voor de andere
helft op Thamen gegeven.
Ook dit schooljaar levert het Alkwin en Thamen
een klas van 28 leerlingen af die bij de start van
het schooljaar een VMBO-T/HAVO advies kregen.
17 van die 28 leerlingen gaan volgend schooljaar naar 2 Havo op het Alkwin. Komend schooljaar wordt er gestart met 2 brugklassen VMBO-T/
Havo. Wat een kansen in het eigen Uithoorn voor
alle leerlingen van groep 8 van de basisschool!!

Reactie Havo ondanks
Springschans
Aan Ton Leemans en Tony van Dalen,
Graag wil ik reageren op het krantenartikel.
Ook wij hebben dezelfde ervaring als jullie.
Wij hebben twee dochters, inmiddels 20 en 22 jaar
oud.
Wij kregen in groep 8 van de Springschans basisschool te horen dat de keuze voor de middelbare
school het best paste bij Mavo niveau. Thamen zou
een goede keuze zijn!!!! Het Alkwin College was niet
haalbaar volgens schooladvies.
Onze dochters hebben beiden de basisschool goed
doorlopen, zonder problemen en met gemiddelde
goede rapporten. Toch bleef het advies Thamen.
Nu was het wel zo dat er steeds op ouderavonden gezegd werd dat de kinderen in heel goede klassen zaten, met een bovengemiddeld leerniveau!!! We begrepen wel dat niet de hele klas naar het Alkwin kon!!!!
Toch namen we geen genoegen met het advies.
Er was niets meer te bespreken en te veranderen, hun
advies stond VAST. Met als gevolg dat wij zijn gaan informeren in de omgeving wat andere scholen eisten.
Het Veenlanden College sprak ons gelijk aan. We werden zeer correct en goed te woord gestaan.
Onze oudste dochter Saskia kon vervolgens starten in
een gecombineerde klas Mavo/Havo niveau. Het eerste jaar ging geweldig goed, fijne, goede begeleiding
en goede keuze, vonden wij. Ze kon zelfs het tweede jaar starten in een combinatie klas Havo/VWO. We
hebben toen nog gedacht, dat moet de Springschans
eens weten. De tweede klas ging ook heel goed en ze
kon makkelijk verder naar Havo 3, Havo 4-Havo 5. Op
haar 16e jaar had ze haar Havo diploma met mooie
cijfers. Ze heeft vervolgens een HBO studie gedaan
SPH, zonder problemen diploma behaald en studeert
momenteel Pedagogische Wetenschappen aan de
UVA (22 jaar oud).
Als wij toch waren ingegaan op het advies van de
Springschans was het heel anders gelopen, dat weten we zeker.
Ook bij onze tweede dochter Iris ging het precies zo.
Advies school Thamen!!!! (zelfs maximaal Mavo niveau). Wij hebben gelijk contact gezocht met het

Veenlanden College.
Ook zij is in de combinatieklas gestart, Mavo-Havo.
Vervolgens Havo-VWO klas gedaan. Daarna Havo 3Havo 4-Havo 5, ook op haar 16e jaar diploma Havo op
zak. Begon aan HBO studie, 2 jaar gedaan. Ging zo
goed dat er geadviseerd werd over te stappen naar de
Universiteit. Toelating gedaan in Statistiek toets Universiteit (behaalde een 8)en kon vervolgens Psychologie gaan studeren aan de Uva.
Ze heeft nu bijna haar propedeuse behaald!!!!!
Wij zijn apetrots op onze dochters, zo jong en al zo ver
goed op weg!!!! Wij hebben alle vertrouwen in onze
kinderen maar weinig vertrouwen in de adviezen van
onderwijzend personeel van basisscholen.
Toch erg gevaarlijk dat deze soort mensen eindadviezen geven over jouw kinderen. En bepaalde scholen
uitgesloten worden door hen. Als wij het over Middelbaar schooladvies hebben, kunnen we nog boos worden over die periode. Ze nemen een arrogante, botte
houding aan!!!. En er valt niet meer over te praten.
Het zou heel goed zijn dat de aangewezen mensen
eens geconfronteerd worden met de adviezen en de
resultaten die er nu liggen. (Ook Rien van Egmond).
Ik zou nog wel eens een FIJN GESPREKJE met desbetreffende leerkrachten willen hebben.
Maar nu spreek je ze niet meer.
Toch zijn we blij het artikel te lezen, dat we niet de enige zijn geweest met dit probleem.
Wij hopen dat ook voor u alles verder net zo goed gaat
lopen als bij ons. Wij wensen uw dochter heel veel
succes met haar vervolgstudie!!! Wij zouden het prettig vinden op de hoogte gehouden te worden van verdere ontwikkelingen van uw kant.
Gaat u deze reacties nog doorsturen naar de Springschans??? Wij hebben geen bezwaar!!!!
Het zou goed zijn voor de statistieken van de basisscholen, dat ze het ook vaak erg mis hebben met hun
adviezen.
Wij wensen u verder veel succes en bedankt voor het
goede artikel in de Meerbode
Met vriendelijke groeten,
Constant en Anke Versteeg

Moet dat nou...!
In de nacht van donderdag 19 juni op 20 juni jl. is in
de Schoutenstraat de spiegel van mijn dochters nieuwe auto (een halve dag oud) eraf geschopt.
Zij heeft er hard voor gespaard, schade: ±300 euro.

zij jullie zelf de schade laten betalen, dan weten jullie
ook eens wat voor ellende jullie aanrichten.
De ouders weten hier natuurlijk niets van, bij dezen.

Jongen(s), wat een mentaliteit. Hebben jullie geen
geweten? Moeten jullie eens doen bij jullie ouders en

Een zeer teleurgestelde moeder
(naam en adres bij redactie bekend)

Nee ouders. Helaas vind ik uw brief wat misplaatst
en doet u afbreuk aan de maximale en zeer goede
inzet van alle onderwijsmensen in het algemeen
en in het bijzonder die uit Uithoorn.
Graag zou ik met deze ouders nog wel eens van
gedachten willen wisselen over het feit dat dochter naar Vinkeveen is gegaan terwijl er in Uithoorn
zoveel goede kansen zijn!
Jos Hoogeveen
Mijdrecht/Uithoorn

Zaterdagavond in het Oude Dorp en de Schans in Uithoorn:

Kom weer genieten van de
traditionele Goud van Oud avond
Uithoorn – Zaterdagavond a.s. is
het weer zo ver. Dan organiseert de
Uithoornse horeca weer de traditionele Goud van Oud avond met diverse bands in het Oude Dorp en de
Schans. De aanvang is 21.00 uur.
In café de Herbergh komt deze
avond “Survivor”. Deze 9 mans-coverband speelt de sterren van de

hemel met nummers van The Stones en Tina Turner. Drie zangeressen weten op deze manier de boel
aardig op zijn kop te zetten.
In het Oude Spoorhuis komt “K’
Bam. Dit kwartet is het neusje van
de zalm van de Rotterdamse pop en
rockscene van de jaren ‘90. De afgelopen jaren is “K” Bam uitgegroeid

tot een van de leukste en overtuigende bands van het land. Met een
heel diverse repertoire van gouwe
ouwe pop rock, funk en reaggae covers uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
In café Drinken en Zo kunt u gaan
genieten van de band “The Alley
Cats”. Reeds met koninginnenacht
heeft u deze band al kunnen beluis-

Drie basisscholen houden
gezamenlijk verkeersexamen
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 20
juni hebben de Pijlstaartschool, de
Schakel en de Sint Jozefschool voor
hun kinderen een gezamenlijk praktisch verkeersexamen gehouden.
De kinderen startten vanaf de Schakel voor een fietsroute die met rode
pijlen JPS gekenmerkt was. (Jozefschool, Pijlstaart en Schakel)
Nadat zij een nummer opgespeld
hadden gekregen (gesponsord door
de RABO bank) kregen zij om de
minuut een teken dat zij mochten
beginnen aan hun examenroute.
Op vele punten tijdens de route zaten ouders van de 3 scholen “verdekt” opgesteld om te bekijken of
de kinderen goed de fietsregels toepasten.
De schoolleiding kon terugkijken
op een succesvol verlopen examen voor alle kinderen. Al vroeg in
de middag was de uiteindelijke uitslag bekend en kon aan alle kinderen meegedeeld worden dat zij geslaagd waren!

teren.
Ze zijn al vanaf 1984 bezig met de
Nederlandse en buitenlandse podia
onveilig te maken. Zij vinden dan
zelf ook dat de mensen maar live
moeten komen kijken en luisteren
naar hun kunnen.
Discover
In café de Gevel kunt u deze avond
komen genieten van Discover. Deze
band bestaat uit zes mannen, die al
jaren samenspelen. Zij spelen funk,
soul en disco. Superstrakke grooves
van de ritmesectie, waar je als publiek onmogelijk stil bij kunt blijven
staan.
In café ‘t Fluitje komt Que Oasa, een
band die onderhand in Uithoorn
grote bekendheid geniet. Het repertoire van deze band bestaat uit muziek van de jaren 60, 70 en 80. Qua

muziek, maar zeer zeker qua uiterlijk, is dit dan ook goed terug te
zien. Vooral de zanger, deze zou zo
uit de flowerpowertijd gestapt kunnen zijn.
In Rivercafé tot slot komt D.J. Ste-

ven.
Helaas geen band dit jaar, maar deze D.J. doet met zijn geweldige capaciteiten als D.J. zeker niet onder
voor de rest van de bands in Uithoorn.

VVD heeft zorg om veiligheid
aquaduct bij Amstelhoek
Amstelhoek - Bij de behandeling
van de voorjaarsnota in de provincie Utrecht heeft de VVD, bij monde
van haar fractievoorzitter David van
den Burg, zorg geuit over de veiligheid van het geplande aquaduct bij
Amstelhoek.
Naar aanleiding van schriftelijke
vragen van de VVD Statenfractie
zag het college van GS tot nog toe
geen reden tot een verbreding van
het geplande aquaduct in de N201
bij Amstelhoek. De liberalen stuurden met hun schriftelijke vragen aan
op een verbreding van het aquaduct

met het oog op de toekomst. Verkeersmodellen wezen volgens het
college uit dat verbreding voor de
middellange termijn niet aan de orde zou zijn.
Wat hierbij nog buiten beschouwing
is gelaten is de hinder dat een tweebaans aquaduct zal hebben voor de
doorgang van veiligheidsdiensten.
“Laat staan de onveilige situaties
die kunnen ontstaan wanneer veiligheidsdiensten in hun gevecht tegen de klok mochten besluiten in te
gaan halen”, aldus Remco van Lun-

teren, woordvoerder mobiliteit van
de VVD Statenfractie.
De VVD bepleit nu de aanleg van
twee extra brede vluchtstroken
langs beide zijden. Dit dient in de
ogen van de liberalen twee doelen.
Ten eerste hebben de veiligheidsdiensten zo vanuit beide richtingen
vrije doorgang.
En ten tweede dient het de duurzaamheid van het aquaduct op de
langere termijn “mochten de verkeersmodellen er toch naast hebben gezeten”, aldus de VVD Statenfractie.
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Groep 3 en 4 Veenzijdeschool de boer op
Wilnis - Woensdag 18 juni zijn de
kinderen van groep 3 en 4 van de
Veenzijdeschool bij de boer op bezoek geweest.
Zij kregen daar uitleg over wat er op
de boerderij allemaal gebeurt en hoe
de melk vanuit de koe in de winkel
terechtkomt. Tijdens de rondleiding
konden ze al het werk ook nog eens

van dichtbij bekijken.
Hierna moesten er opdrachten gedaan worden. Zo werd er een koe
gemolken, gras van het land gehaald om de kalfjes en pinken te
voeren, koeienvlekken getekend en
een heuse koeienvlaai ontleed om
te kijken wat de koe allemaal had
gegeten. De kinderen waren erg en-

thousiast.
Aan het eind van de ochtend kregen
de kinderen nog een tasje mee met
kleurplaten, sleutelhanger, verjaardagskalender en informatie.
Bij dezen willen de leerkrachten namens de kinderen Theo en Thea de
Graaff hartelijk danken voor hun
gastvrijheid.

Amstelhoekse jeugd genoot
van visdagje
Amstelhoek - Tussen het voetbalgedruis door hebben de jeugdige leden van Buurtvereniging Amstelhoek zeven achtereenvolgende
dinsdagen onder prima weersomstandigheden gevist.

Oranje schminken bij
Super de Boer

Rondom het slootje tussen de Piet
Heinlaan en van Dijklaan in de Amstelhoek hebben de kinderen, soms
met enige hulp van hun ouders, getracht zoveel mogelijk vissen te vangen.
Ná de vakantie volgt de prijsuitreiking in Ons Streven. Dank aan de
leiding Bernard en Tom.

Vinkeveen -Bij Super de Boer Vinkeveen was het afgelopen zaterdag
weer een gezellige bedoening.

The Read Shop Vinkeveen
in andere handen

Vinkeveen – Per 1 juli a.s. gaat The
Read Shop in Vinkeveen over in andere handen. Er verandert niets voor
u. Alleen een enthousiaste, jonge
bedrijfsleider die de zaak met het
huidige personeel gaat runnen, met

daarbij natuurlijk de service en aandacht die u van The Read Shop gewend bent.
Jaques en Ans Vogel willen graag
op deze wijze al hun klanten bedanken voor het in hen gestelde ver-

trouwen van de afgelopen 11 jaar.
“Wij hebben het met heel veel plezier gedaan”.
In verband met de overname is de
zaak maandag 30 juni de hele dag
gesloten.

Onze enige echte Monique was
weer helemaal in het Oranje gestoken en heeft weer heel veel kinderen voorzien van vlaggetjes, oranje zonnetjes, oranje haren en zelfs
oranje nagels!!
Monique was helemaal in haar element en de kinderen, en zelfs ook
de ouderen, vonden het helemaal
leuk.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Groot zelfgemaakte
schoolpleinorkest op de
Antoniusschool in De Hoef!

Jaques en Ans Vogel wensen de nieuwe bedrijfsleider, Richard Strubbe, veel succes.

Bestemmingsplan ‘1e herziening Lintbebouwing
Vinkeveen 2003’ vertraagd
De Ronde Venen - Het bestemmingsplan ‘1e herziening Lintbebouwing Vinkeveen 2003’ wordt later in procedure gebracht dan was
voorzien. Eerst dienen de resultaten
van het akoestisch onderzoek, dat
wordt uitgevoerd in verband met de
verbreding van de A2, in het plan te
worden verwerkt. Naar verwachting
zijn deze gegevens in het najaar van
2008 beschikbaar.
Het bestemmingsplan is een 1e herziening op het bestemmingsplan
‘Lintbebouwing Vinkeveen 2003’. In
2006 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
uitspraak gedaan over het bestemmingsplan. Op een aantal punten

heeft de Raad van State toen goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan. Voor deze punten wordt
in het herzieningsplan een nieuwe
planologische regeling vastgelegd.
Het gaat hier onder andere om Plaswijk.
Voor Plaswijk wordt in het herzieningsplan via de gebruiksregeling
vastgelegd dat de recreatiewoningen permanent bewoond mogen
worden. Bij vaststelling van het bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met de toekomstige
situatie in het plangebied. Bekend is
dat de A2, gelegen nabij het plangebied, verbreed zal worden van 2x3
naar 2x5 rijbanen. Rijkswaterstaat
voert op dit moment onder ande-

re een akoestisch onderzoek uit om
de geluidsgevolgen van deze verbreding in kaart te brengen. Uit dit
onderzoek moet blijken of er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om aan de wettelijke
grenswaarde uit de Wet geluidhinder te voldoen. Deze resultaten worden opgenomen in de toelichting
van het bestemmingsplan. Dit onderzoek van Rijkswaterstaat wordt
in het najaar van 2008 afgerond.
Het bestemmingsplan zal naar verwachting in het najaar van 2008
voor de vaststelling ter inzage worden gelegd en vervolgens aan het
begin van 2009 worden vastgesteld
door de gemeenteraad.

De Hoef – Vorige week was het de
hele dag gezellig en rommelig in en
rondom de Antoniusschool in De
Hoef.
Reden? Het was Antoniusdag en de
ouderraad had mensen van “het Fort
van de Verbeelding” ingehuurd om
samen met de kinderen een uniek
concert op te laten voeren.
Er werd door alle leerlingen op ongebruikelijke instrumenten muziek
gemaakt. Op cementkuipen, gestemde steigerpijpen en gestemde
bierflessen.
Op shakers, klapkokers en klankplanken. Maar ook op gewone en
bestaande instrumenten, gitaar,
blokfluit en saxofoon. Daarnaast
werd er gezongen, gerapt, geklapt
en gestampt. Elke groep kreeg twee
uur muziekles, eerst afzonderlijk en
later met de andere groepen. Tenslotte kwam alles en iedereen bij elkaar en kon er een geweldige eind-

presentatie voor ouders, buren en
bekenden worden gegeven. Het
was een fantastisch muziekaal feest

voor kinderen, leerkrachten en bezoekers. Deze dag zullen de leerlingen niet snel meer vergeten.
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Sander Berk Nederlands
kampioen triatlon
Regio - Sander Berk van het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team
is afgelopen weekeinde Nederlands
kampioen Olympische afstand geworden. De Kwakelaar was in het
Limburgse Stein zijn concurrentie
te snel af. Annika Fangmann werd
op het NK bij de dames onder de 23
jaar knap tweede.
Berk was naar Stein gekomen met
een missie. Hij was aan zijn adel
verplicht om de Nederlandse titel op
de Olympische afstand te pakken.
Nu hij in augustus in Peking op de
Olympische triatlon zal starten, mag
hij als de beste Nederlander op die
afstand gezien worden. Dat moest
de triatleet van het Multi Triathlon
Team in Stein nog wel even bewijzen
aan het publiek. Berk hield de race
van start tot finish onder controle. Hij kwam als derde uit het water
en fietste in de kopgroep van vier.
Het NK werd zoals verwacht pas op
de afsluitende 10 km door de straten van Stein beslist. Met een snelle
tien kilometer in 32.28 minuten liep
hij naar de overwinning.
Achter hem was Casper van den
Burgh ook goed meegekomen in
de wedstrijd. De triatleet uit Leiden kwam als achtste uit het water
en zat daarmee in de achtervolgende fietsgroep. Met een solide looponderdeel finishte hij op een mooie
15e plek. In zijn categorie 35 jaar en
ouder leverde hem dat een derde
plek op. Joost de Boer uit Zwaanshoek draaide ook een goed NK. Hij
kwam goed uit het water en vond op
de fiets een goede groep om mee
te fietsen. Met een goed looponderdeel finishte hij als 19e op het NK.
Zijn broer Freek zat goed voorin de
wedstrijd na het zwemmen, maar hij
moest helaas tijdens het lopen opgeven. Aalsmeerder Pieter van der
Meer deed voor het eerst mee aan
het stayer-NK en kon zeer tevreden
zijn met een snelle looptijd en een
39e eindklassering. Henk van Laar
uit Uithoorn finishte achter hem op
de 46e plek.
Bij de Sprint afstand deed Stef de
Boer het erg goed. Hij zwom goed
mee in de en kwam zo in een goede groep terecht. Hij finishte op een

C-meisjes 8e in gebiedsfinale

zevende plek in zijn categorie Heren
16. Voor hem was het nog geen NK,
want voor jeugd en junioren is het
NK op 24 augustus in Aalsmeer.
Dames
Ook bij de dames won een lid van
de familie Berk. Birgit Berk was de
sterkste dame, maar Annika Fangmann wist zich goed staande te
houden in het geweld van de dames. Fangmann kwam als vierde
dame uit het water en kon op de
fiets goed met een andere dame samenwerken. Op het looponderdeel
moest de triatlete uit De Hoef toegeven op de koploopsters, maar met
een vierde plek op het NK bij de dames en een tweede plek in de categorie onder de 23 jaar kon ze zeer
tevreden zijn.
Lange afstand
Zondag stond het NK over de lange afstand (3 km zwemmen, 110
km fietsen en 30 km lopen) op het
programma. Paul Zirkzee, een Italië woonachtige Multi, kwam zoals
andere jaren als eerste uit het water. Op de fiets moest hij veel toegeven op de kop, maar toch kwam
hij nog als vijftiende van de fiets af.
Met een sterk looponderdeel liep hij
naar de 22e plek op het NK lange
afstand in een tijd van 6:32:10 uur.
Corné Klein uit De Kwakel had zich
na het zwemmen goed naar voren
gefietst, maar tijdens het lopen zakte hij ver terug. Hij finishte uiteindelijk op de 26e plek in 6:34:09. Carla van Rooijen uit Aalsmeer had het
op de fiets zwaar, maar tijdens het
lopen ging het weer de goede kant
op. Met een goed looponderdeel finishte ze op de 10e plek bij de dames in 7:44:43 uur.
Het Multi Triathlon Team was ook
met twee trio-teams vertegenwoordigd. Het team met Annika Fangmann als zwemster, Cock Fangmann als fietser en loper Pieter Grabijn was de snelste van die twee in
6:49:55 uur op een negende plek.
Het ‘Multi Masters’ team met Aafke de Boer, Kees Schouten en Rene Noorbergen finishte in 7:19:24
als 17e team.

Postduiven

Ton, Bosse & Zn en Peter
winnaars diverse vluchten
Regio - Vrijdag en zaterdag werden
er op vier verschillende plaatsen in
België en Frankrijk duiven gelost
voor de leden van Rond de Amstel.
Vrijdag om 08.00 uur werden duiven
gelost voor de Internationale vlucht
vanuit de Franse voor wielrenners
bekende plaats Pau, gemiddelde afstand 1060 Km, zaterdag om 08.00
uur werden de duiven voor de Nationale vlucht vanuit de Franse plaats
Mont de Marsan gelost, en vanuit
het Franse Blois werd de Nationale
Eendaagse fondvlucht om 08.00 uur
gelost. De vierde vlucht was voor de
jonge duiven, deze werden om 08.45
uur gelost in het Belgische Meer.
Peter de Haan uit De Hoef won de
overnacht fondvlucht vanuit Pau, zaterdag om 11.10 uur werd zijn duif
geklokt, en daarmee was hij eerste
in het Nationaal inkorfcentrum, 3e
in Noor Holland, en 32e Nationaal.
De snelheid van zijn duif was 868
meter per minuut. Mont de Marsan,
ook een overnacht fondvlucht, werd
zaterdag gelost, hier was de gemiddelde afstand 1006 Km en ook hier
wist Peter te winnen, zijn eerste duif
werd om 21.28 uur geklokt, snelheid 1065 meter per minuut. Hiermee werd hij 3e in het Rayon. Voor
de programmaspelers waren er zaterdag twee vluchten, een Nationale
vanuit Blois, deze vlucht werd door
Bosse & Zn uit Uithoorn gewonnen,
de eerste duif werd om 15.10.16 uur
geklokt, en dit betekende de eerste prijs. Snelheid van deze duif
1338,310 meter per minuut, ruim 80
Km per uur. Dit betekende een 31e
plaats in het rayon, waar Ton Duivenvoorde 48e werd, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 70e en Richard v.d. Berg uit De Kwakel 77e
werd. De eerste jonge duivenvlucht
kwam vanuit het Belgische Meer, en
hier was het Ton Duivenvoorde uit
De Hoef die er met de overwinning

vandoor ging. Hij klokte zijn eerste duif om 09.42.05 uur, snelheid
1420,934 meter per minuut, dat is
ruim 85 Km per uur. Hij klokte 6 duiven bij de eerste 10 in de vereniging,
en daarmee is hij meteen al weer torenhoog favoriet voor het jonge duiven kampioenschap.
De uitslagen waren als volgt:
Pau 16 duiven 2 deelnemers
P de Haan
R. v.d. Wal
Mont de Marsan 26 duiven 3 deelnemers
P. de Haan
Verweij-Castricum
H. Hendriks
Blois 149 duiven 14 deelnemers
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
R. v.d. Berg
C. van Bemmelen
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg
Th. Vlasman
Verweij-Castricum
P. de Haan
H. Hendriks
P. Baas
Meer 501 duiven 17 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
C. Stevens
H.P. Snoek
Verweij-Castricum
H. Brugman
C. van Bemmelen
Bosse & Zn
M. v.d. Hoort
Th. Kuijlenburg
P.J. van Schaik
R. den Boer
C. Pothuizen
W. Wijfje
W. Könst
J. Koek

Lijfsbehoud al zo goed als
binnen voor Michiel de Ruiyter
dit waren. Rijnland uit Leiderdorp,
Odysseus B uit Alkmaar en de Trekvogels uit Haarlem zijn de teams
waarvan MdR moet kunnen winnen.
Met dit in het achterhoofd vertrokken de Uithoornaars, gesteund door
sponsor Verlaan uit Mijdrecht, naar
Groningen.
Weekend
De eerste wedstrijd van het weekend werd gespeeld tegen DKV, de
landskampioen van de afgelopen
jaren. Er werd vrij kansloos verloren. Ook van Odysseus A, tevens
een topteam, werd dik verloren. Tegen Keistad, de nummer vier van
vorig jaar, had MdR echter kansen.
Halverwege de tweede helft kwamen de Uithoornaars zelfs op voorsprong. Toch trok het ervaren team
uit Amersfoort de wedstrijd naar
zich toe. Na de eerste drie wedstrijden was het voor MdR wel duidelijk:
de punten moesten worden behaald
tegen de teams die van tevoren als
‘klopbaar’ waren aangevinkt. Tegen
de Trekvogels werd er zeer goed gespeeld. Binnen no-time was het al
2-0 voor de club uit Uithoorn. De
spelers vonden elkaar heel gemakkelijk en zowel de aanval als de ver-

Al met al resulteerde dit dus in een
knappe 8e plaats met een puntentotaal dat fors hoger lag dan in de
voorrondes. Een prima prestatie van
alle dames!
De dag erna was er ook nog een
competitie voorronde voor de B junioren (16-17 jaar) in Amersfoort.
De volgende prestaties werden daar
neergezet:
Jongens:
100m Martijn Doodkorte 13.57
100m Arca Duba
14.20
400m Dico Duba
58.07
800m Jeroen Bosschaart 2.31.04
1500m Wouter Heinrich 4.40.98
1500m Arca Duba
5.33.39
Hoog Jeroen Bosschaart 1.50m
Discus Dico Duba
18.15m
Speer Martijn Doodkorte 22.01m
Meisjes:
100m Linda van Rossum 13.29s
100m Susanne Driessen 15.00s
400m Helen van Rossum 67.13s
400m Simone de Jong
68.34s
800m Lotte Krause
2.34.16
100mhorden Helen van Rossum
15.70s
Hoog Eva Lubbers
1.70m
Hoog Githa de Wildt
1.50m
Ver Eva Lubbers
5.60m
Ver Linda van Rossum
4.60m
Kogel Quinta Duba
9.10m
Kogel Susanne Driessen
5.33m
Discus
Quinta
Duba
19.21m
Speer Githa de Wildt
23.16m
Speer
Simone de Jong
18.42m

Uithoorn’s Rallyteam
klasseert zich wederom
Uithoorn/Regio - Op zaterdag 21
juni heeft de Uithoornse equipe
deelgenomen aan de rallyspint in de
omgeving van Hardenberg.
Door de organisatie waren er 3 verschillende klassementsproeven uitgezet, allen met een landelijk karakter. Deze proeven moesten door iedere equipe 2 keer verreden worden.
De strijd binnen het rallysprintkampioenschap was zoals reeds vooraf vermeld, heftig. Na de binnenkomst van de eerste 3 proeven
stond de equipe voor dit kampioenschap op een 2de plaats met 24 se-

conden achterstand op Jan van der
Marel. Ze zitten redelijk in de wedstrijd maar 24 seconden dichtrijden
op nog 3 proeven te gaan op routenier Jan wordt een hele lastige zaak,
aldus Adri.
Op de volgende 3 proeven heeft de
equipe toch nog hun tijden sterk
weten te verbeteren, maar meer dan
deze 2de plaats (overigens een geweldige positie!) zat er voor onze
equipe deze ronde niet in.
Terugblikkend op het evenement: de
klassementsproeven die door de organisatie neergezet waren, zijn van
een hoog nivo, aldus Ferry.

AKU loopt zich in de prijzen
in Midzomernachtcross
Regio - Een klein maar uitgelezen deel van de leden van de lopers
groep was aanwezig in het Amsterdamse bos voor deelname aan de
10 Engelse mijlen en de 10 kilometer op de langste vrijdagavond met
daglicht van het jaar. Het uitstekend door de Startbaan georganiseerde evenement slingert zich over
de vele bospaden van het onvolprezen bos en is zo niet een echt snel
maar wel erg mooi parcours met
vlak voor de finish zelfs een oversteek van een hobbelig grasveld!
De starts van de diverse afstanden
waren voor het eerst uit elkaar getrokken om geen last van elkaar te
hebben met als eerste vertrek de 10
EM om 20.00 uur en als laatste de
10 km. om 21.15 uur. Bij de vrouwen
schitterde Jolanda ten Brinke weer

eens door een 2e plaats overall en
een 1e plek in haar leeftijdsgroep op
de 10 km. in 39.53. Ook Karin Versteeg deed het geweldig en liep zich
in de prijzen door als derde in 42.53
te finishen. Jaap Bouwmeester zette
als haas voor Jolanda een ijzersterke 39.51 neer en veroverde daarmee
een 2e prijs bij de veteranen 55+ en
Theo Noij, uitkomend in de zelfde
klasse, werd knap 3e in 41.53. Anny Calmez, Claire van der Post en
Corrie ten Broeke volgden keurig
in 54.23, 56.13 en 56.58. Op de 10
EM. was Harry Schoordijk de snelste AKU-er in 1.14.38 in een goed
opgebouwde loop. Kim Holla deed
het erg goed met haar 1.21.18 en
zelfs Maarten Breggeman bleef binnen het anderhalf uur met een keurige 1.29.39.

LR & PC “de Ronde Venen”

Sander Berk finisht na zegetocht. Foto: Studio Janssen

Uithoorn - De kanopoloërs van Michiel de Ruyter zijn lekker op dreef.
Het eerste team promoveerde vorig
jaar naar de hoofdklasse, het hoogste niveau in Nederland. Afgelopen weekend werd de Nederlandse competitie afgetrapt in Groningen. De nationale kanopolocompetitie wordt in twee weekends afgewerkt. De halve competitie zit er
dus alweer op. Tegen elke tegenstander is inmiddels één keer gespeeld. Van de acht teams in de
hoofdklasse staat het eerste team
nu op een veilige vijfde plaats. Aan
het eind van de competitie degradeert het team dat op de achtste
plaats is geëindigd direct. De nummer zeven speelt een promotie/degradatieduel tegen de nummer twee
van de eerste klasse. Vanaf de zesde plaats is lijfsbehoud vanzelfsprekend. Aan het begin van het seizoen
was de doelstelling van MdR daarom de zesde plaats. Na twee goede toernooien werd deze doelstelling aangescherpt. Een vijfde plaats
moest ook mogelijk zijn. Om op de
vijfde plaats te eindigen, moet MdR
op de ranglijst drie teams voorblijven. Vóór aanvang van de competitie was al duidelijk welke teams

Regio - Afgelopen zaterdag 21 juni zijn de meisjes junioren C (14-15
jaar) 8e geworden bij de gebiedsfinale wedstrijd voor ploegen gehouden in Heerhugowaard. Door middel van 2 voorrondes gaan de beste
ploegen per regio door naar een finalewedstrijd waar elke club op elk
onderdeel hun beste atleten op kunnen stellen. Elk onderdeel geeft een
aantal punten en zodoende word er
dan een klassement opgemaakt.
De junioren van AKU presteerden
prima want het regende persoonlijke
records. Linda van Rossum bijvoorbeeld wist bij zowel het verspringen
(4.72m) als bij de 80 meter sprint
(10.90) haar persoonlijke record te
verbeteren. Tevens dook ze voor het
eerst onder de grens van de 11 seconden. Linda Sprenger mocht ook
2 records op haar conto bijschrijven; met speerwerpen kwam ze tot
20meter 38 en op de 1000m liep ze
maarliefst 9 seconden onder haar
oude record om uit te komen op een
mooie 3.25.99. Snelste op de 1000m
was Githa de Wildt die in een vlakke
race een mooie 3.17.60 liep. Aansluitend werd ze bij het hoogspringen
verwacht om daar ook een persoonlijk record te springen van 1.50m.
Channa van Seters kwam uit op de
80 meter horden. Ook zij liet zien dat
ze per wedstrijd dit nummer beter
onder de knie krijgt en liep wederom een pr van 16.13. Janneke Pons
nam het kogelstoten voor haar rekening en stootte een prima 6.86m.
Als laatste kwam Quinta Duba nog
in actie en ook zij deelde in de record-regen door een prima 19 meter 61 te werpen.

dediging liep gesmeerd. Na de aansluitingstreffer van de Trekvogels
scoorde MdR meteen de 3-1. Nog
in de eerste helft werd het 4-1. In de
tweede helft speelden de Uithoornaars lekker verder op hun eigen
tempo. De Trekvogels probeerden
nog wel een stunt te forceren door
man op man te gaan verdedigingen.
MdR hield de bal echter vakkundig
in de ploeg, tot er een honderd procent kans ontstond. Daar werd uit
gescoord. Eindstand: 6-2.
De tweede wedstrijd van belang
was die tegen Rijnland. Deze werd
onnodig spannend. Door simpel
balverlies en twee fouten van de
keeper kon de tegenstander vijf
(!) keer scoren. Gelukkig was MdR
zelf ook aardig productief. De eindstand: 6-5.
Deze stand werd overigens al bereikt toen er nog een aanzienlijke
tijd te spelen was. In de slotfase vermeed de ploeg uit Uithoorn echter
elk risico door de bal rond te spelen tot aan het eindsignaal. De tegenstander was niet bij machte om
balverlies te dwingen en moest toekijken hoe MdR de wedstrijd simpel
uitspeelde.

Allerlaatste
De allerlaatste wedstrijd van het
weekend was wederom een belangrijke. Tegen het tweede team van
Odysseus werd geconcentreerd gespeeld. Helaas kwam het team toch
op een 0-1 achterstand. Deze werd
gelukkig zeer snel teniet gedaan
door een tegentreffer. Om het plaatje van het scoreverloop maar even
rond te maken: het team uit Alkmaar kwam nog een keer op voorsprong en MdR maakte wederom
gelijk. Met het scoreverloop is echter lang niet alles gezegd. Odysseus
speelde erg behouden. De speelwijze was voornamelijk gebaseerd op
het uitlokken van foutjes in de verdediging van MdR. Deze lag echter
muurvast. Verder dan een paar afstandsschoten kwam ‘Ody’ niet. In
de tweede helft was er voornamelijk balbezit voor de Alkmaarders.
Toch was MdR veel gevaarlijker aan
de bal. Het feit dat deze wedstrijd
niet werd gewonnen is waarschijnlijk het enige smetje op het eerste
competitieweekend van MdR.
Op www.kanopolo.org, de toonaangevende kanopolowebsite in Nederland, stond zondagavond al een
kort artikeltje over de competitie. Er
stond kort iets over de eerste vier
teams en iets over de drie teams
in de degradatiezone. MdR werd
als enige team niet genoemd. Het
team uit Uithoorn is er blijkbaar in
geslaagd om meteen de enige middenmoter in de hoofdklasse te worden. Een mooie prestatie.

Officiële KNHS wedstrijd
bij LR&PC de Ronde Venen
De Ronde Venen - Afgelopen zondag heeft LR&PC de Ronde Venen
een officiële KNHS wedstrijd georganiseerd bij manege Lucky Stable aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Deze dag werd gesponsord door
de Welkoop uit Nieuwveen en Bots
uit Wilnis. Het werd een heerlijke
dag, met zon en een goede temperatuur. Lianne Hoek van Vereniging De Libelle verdiende bij de pony’s het hoogst aantal punten van
de dag met in de eerste proef 194
en de tweede proef 195 punten. Bij
de paarden was Lisa Oskam van rijvereniging De Tournoyruiters oppermachtig met een scores van 188 en
198 punten. De prijzen, aangebo-

den door de Welkoop, variërend van
zadeldek tot vliegenkap enzovoorts
vielen goed in de smaak. Evenals de cadeaubonnen en de zakjes
voer, aangeboden door Bots. Aan
de start kwamen 28 ruiters en amazones en iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. De volgende wedstrijd door LR&PC de Ronde
Venen georganiseerd, zal plaatsvinden op 21 september a.s. eveneens
bij Lucky Stable aan de Hoofdweg in
Mijdrecht.Wil je ook lid worden van
de oudste rijvereniging van de Ronde Venen, stuur dan een email naar
secretariaat@lrderondevenen.nl of
bezoek onze website: www.lrderondevenen.nl
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K.J.C. Onder Ons

Judo-examens
Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Op donderdag 19 juni, vrijdag 20 juni en zaterdag 21 juni zijn bij Budo Ryu Blaauw de judo-examens afgenomen. Sommigen
hadden al eerder examen gedaan
maar voor de meesten was dit het
eerste examen en sommigen waren dan ook zichtbaar nerveus. Na
een korte uitleg van de examencommissie, bestaande uit André Blaauw,
Nol van Rijnsoever, Bas Vink, Eddie
Offerman, Charissa van Bruggen en
Jos Koek werd er begonnen met
valbreken.
De judoka’s lieten zien dat ze al diverse valtechnieken beheersten. Na
het uitvoeren van de judorol, zijwaartse val, achterwaartse val, achterwaarts over een bokje en de gestutte val over een bokje, lieten de
judoka’s hun kennis van de judotechnieken zien.
Zowel staande als op de grond
trakteerden de judoka’s het toegestroomde publiek bestaande uit ouders, opa’s en oma’s vrienden en
vriendinnen, op diverse worpen,
houdgrepen, armklemmen en verwurgingen. De wat ouderen lieten
al echte worpen en klemmen zien
maar ook de kleintjes deden het
goed en het was dan ook een genot om naar te kijken. Nadat de examencommissie de prestaties van de
judoka’s had besproken maakte de

Vinkeveen - K.J.C. Onder Ons organiseert dinsdag 1 Juli de tweede zomer prijskaart avond die weer
voor iedereen toegankelijk is, dus
ook weer voor toeristen en recreanten. Deze avond wordt gehouden
in café Het Meertje Achterbos 101
in Vinkeveen. De aanvang is 20.00
uur, er worden weer vier giffies gespeeld.
De vorige speelavond was met een
goede opkomst voor Nel de Koning

voorzitter van de examencommissie
de uitslag bekend.
De volgende leden van Budo Ryu
Blaauw zijn geslaagd.
Gele slip: Stefan Rademaker, Floris Koeleman, Ruben Golbach, Dayla Koning, Chris Dressel, Teije Goossens, Bart Nieuwendijk, Tobias van
Bruggen, Job Schroder, Thimo van
Eijk, Natasja Schreven.

Mijdrecht - Op 14 en 15 juni hebben twee gelegenheidsteams van
Atlantis meegedaan aan het internationale toernooi van KCL Roude
Léiw in Luxemburg. In totaal deden
16 teams uit 6 verschillende landen
mee aan dit toernooi. Atlantis was
dit jaar voor het eerst van de partij. Na afloop van het toernooi konden de teams van Atlantis met een
3e en 4e plaats tevreden huiswaarts
keren.
Op de eerste dag van het toernooi
werd in poules van vier gestreden.
Atlantis 1 was ingedeeld met het Engelse Highbury 2, het Duitse Bonn
en het Belgische Neerlandia. Atlantis 2 kon de strijd aangaan met het
Franse Amiens, het Duitse Pegasus
en het Belgische Alost. De teams
speelden deze dag niet op dezelfde tijden, zodat ze elkaar flink konden aanmoedigen. Deze eerste dag
bleek dat het niveauverschil tussen
de korfballers uit de verschillende
landen groot was. Vooral Atlantis 1
ondervond in de poulewedstrijden
weinig weerstand. Alle drie de wedstrijden werden met ruime cijfers
gewonnen. Atlantis 2 bleek in een
zwaardere poule ingedeeld. Alleen
tegen de korfballers van Amiens
werd ruim gewonnen. De andere
twee wedstrijden werden met het
minieme verschil van 1 doelpunt gewonnen. Zo kwamen beide teams
als poulewinnaar uit de bus.

Oranje slip: Ivo Adema, Christian van Dort, Frank van Dort,Patrick
Roeleveld, Peter Roeleveld, Bo
Voorend, Sven Wolzak, Jesse Goossens, Roald de Bruyn, Bart Hettinga,
Yoeri de Jonge.
Oranje Band: Justin van der Weijden, Ruben Clerc,Tim Silver, Hidde
Goossens, Hugo Pannekoek, Tobias
Evers, Ruud Coppens.
Groene Slip: Thomas van Deutekom, Rik Kroonenburg, Myron Nolte, Max Vink, Rody Kateijn, Brenda
van Dijk, Kayleigh Nolte.

Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis:

Mooi weer, veel oranje en
veel wandelaars!
Zowel jong als oud hebben op de
verschillende afstanden kunnen genieten van de natuur en omgeving.
Vanwege de EK prestaties van het
Nederlandse elftal werd het percentage in oranje geklede deelnemers
naarmate deweek vorderde steeds
groter. Dit leverde een mooi plaatje

De volgende Onder Ons kaartavond
is dinsdag 5 augustus.

Atlantis doet het leuk op
internationaal toernooi

Gele band: Lars de Bie, Daan Donselaar, Gido Sluijs,Luca Kooistra,
Tim Hoevenaar, Jeroen van Venrooij,
Mike Treur, Stefan van der Wilt, Renze Goossens, Dyami Koppenol, Jaron Spaltman, Diego Seelen, Juno
Berends, Sylvester Spierdijk, Cem
Koridon, Ayse Temel.

De laatste wedstrijd van de zaterdag
moest worden gespeeld tegen de
nummers twee uit de andere poules. De winnaar van deze wedstrijd
zou zondag in de finalepoule uitkomen. Atlantis 1 mocht in deze wedstrijd aantreden tegen het team van
KCL Roude Léiw. In de eerste helft
wist Atlantis 1een ruime marge op
te bouwen, maar in de tweede helft
wisten de Luxemburgers Atlantis
1 tot één punt te naderen. De gelijkmaker viel echter niet meer, zodat Atlantis 1 zondag in de finalepoule zou uitkomen. Atlantis 2 trof
Highbury 1. Deze ploeg bleek aanzienlijk beter dan het tweede team
van Highbury, waar Atlantis 1 al tegen gespeeld had. De wedstrijd
ging gelijk op, maar er werd weinig
gescoord. Uiteindelijk trok Atlantis 2 aan het langste eind. Wederom werd met één doelpunt verschil
gewonnen. Hierdoor kon ook Atlantis 2 zondag in de finalepoule aantreden.

De Ronde Venen - Met veel succes
is in Mijdrecht weer de 37ste editie
van de Avondvierdaagse MijdrechtWinis gehouden. Bijna 1900 deelnemers, veelal gestoken in oranje
outfit, hebben in zeer goede wandelomstandigheden de afwisselende routes in de gemeente afgelegd.

een groot succes, zij werd eerste
met 7265 punten. 2e, Cor de Haan
met 7055 punten. 3e, Berto Blom
met 6942 punten. 4e, Noor Haak
met 6902 punten. 5e, Bep Schakenbos met 6843 punten.en nog vele
anderen gingen met een prijs huiswaarts. De troostprijs was voor Ben
ten Den met 4724 punten.

van een oranje stoet deelnemers op.
Vooral tijdens het defilé op vrijdagavond was dit een mooi gezicht. Het
defilé werd traditiegetrouw door het
college van B&W, vertegenwoordigers vanuit de KNBLO wandelsportorganisatie en de lokale ondernemersvereniging in het centrum van-

Mijdrecht afgenomen. Er was daarna nog net genoeg tijd om de felbegeerde medaille op te halen in
het startlokaal op het Argon terrein
voordat velen zich voor de TV zette
voor het vervolg van het EK voor het
Nederlands elftal. Vlak voor het defilé werd in het gemeentehuis door
wethouder J. Dekker Mw. P. Berkelaar in het zonnetje gezet vanwege het feit dat zij voor de 50ste keer
een avondvierdaagse had gelopen.
Namens de commissie Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis kreeg zij
een bos bloemen en de felicitaties
overhandigd. Al met al weer voldoende ingredienten voor een geslaagd wandelfeest. In 2009 wordt
de Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis gehouden van 9 t/m 12 juni.

Finale
De finalepoule zou een NederlandsBelgisch onderonsje worden, want
ook het Belgische Flanders en Nederlandse Mariarade hadden zich
geplaatst voor deze poule. Zondagochtend stond direct de wedstrijd
tussen Atlantis 1 en Atlantis 2 op het
programma. Hoewel de spelers van
Atlantis zaterdagavond het Luxemburgse uitgaansleven goed hadden
verkend, werd er op het scherpst van
de snede gespeeld. Er ontspon zich
dan ook een spannende en aantrekkelijke wedstrijd. Uiteindelijk deed
Atlantis 2 het net iets beter en won
weer met één puntje verschil. Deze
dag speelden de teams van Atlantis
de overige wedstrijden wel tegelijk.
Er kon dus niet meer worden aangemoedigd, wel hielden de teams elkaar op de hoogte van de tussenstanden. Atlantis 1 speelde de volgende wedstrijd tegen Flanders, terwijl Atlantis 2 Mariarade trof. Ook in
deze wedstrijden ging de stand gelijk op. In de rust keken beide teams
van Atlantis tegen een kleine achterstand aan. Atlantis 1 wist deze
achterstand helaas niet om te buigen. Atlantis 2 bediende zich weer
van zijn handelsmerk en won uiteindelijk met 1 punt verschil. Hierdoor
kon Atlantis 2 nog winnaar van het
toernooi worden. Dan moest er wel
gewonnen worden van de Belgische
tegenstander. Deze bleek echter de
kansen in de laatste wedstrijd beter te benutten, en werd zo de enige ploeg die Atlantis 2 dit weekend
wist te verslaan. De wedstrijd tussen
Mariarade en Atlantis 1 werd door
Mariarade gewonnen. Door deze
uitslagen stonden Mariade, Flanders en Atlantis 2 gezamenlijk op de
eerste plaats. De organisatie besloot
dat het doelsaldo de eindstand zou
moeten bepalen. Mariarade en Flanders hadden meer gescoord dan Atlantis 2, zodat zij eerste en tweede
werden. Atlantis 2 moest genoegen
nemen met de derde plek, en Atlantis 1 met de vierde plaats.
Bij de prijsuitreiking kregen alle deelnemende teams een bokaal
overhandigd. Na de prijsuitreiking
keerden de spelers van Atlantis moe
maar zeer voldaan terug naar Nederland. Alle spelers kijken terug op
een zeer geslaagd toernooi, waar ze
zeker nog eens terug willen komen!
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Peloton bijna kompleet
voor Tour De Kwakel
De kwakel - De poeltjes van de
voetbal kunnen bijna allemaal in de
prullenbak na de uitschakeling van
het Nederlands voetbalelftal. Voor
de naderende Tour de France kan
iedereen nu weer met een schone
lei beginnen en de hoop op een ge-

le trui vestigen. De schapen kunnen bij het begin van de zomer het
Tourhome uit en de voorspellers van
Tour de Kwakel er weer in.
De organisatie van dit gebeuren is
deze week al gestart met de voorbereidingen, zo zijn de deelnemers van

de afgelopen Tour al benaderd of zij
deze Tour weer meerijden. Het ziet
er inmiddels naar uit dat er nog enige plaatsen over zijn om het peloton
van honderd deelnemers te completeren. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Frank Vlasman, 0297-569378. Het ouderwetse
Tourhome op erve Vlasman zal weer
dienst doen als uitvalbasis voor de
deelnemers. Zij die elke dag een
voorspelling van de eerste tien van
de dagetappe moeten inleveren. De
beloning voor de beste voorspeller
zal de gele trui zijn waaraan sponsor Marga Kouw druk aan het breien is. Dit kleinood zal dit jaar verdedigd worden door Adrie, Aranzabal,
Voorn die verleden jaar de meeste
punten wist te verzamelen. Ook zal
er weer prijs zijn voor de beste voorspelster, voor de grootste mazzelaar,
de snelste ploeg en tijdrijder.
Natuurlijk ook een troostprijs voor
de rode lantaarndrager en genoeg
troost in het Tourhome waar de gezelligheid op de eerste plaats zal
staan. De tourdirectie heeft de loting voor deze Tour gepland op
woensdagavond 2juli om 20.30 uur
in het Kwakelse wielermonument. Is
men er nog niet zeker of men wel in
deze pot zit of er graag in zou willen
zitten, neem dan voor alle zekerheid
contact op met Frank Vlasman.

Na lange tijd een damesduo
schutterskampioen
Vinkeveen - Ook dit jaar werd het
korfbalseizoen bij K.V. De Vinken
traditiegetrouw afgesloten met het
schutterstoernooi. Over twee avonden verspreid streden 19 duo’s voor
de schutterstitel 2008. De afgelopen jaren gingen vooral de heren er
met de titel vandoor. Dit jaar brachten Mariska Meulstee en Susanne
de Wit daar verandering in. Met vijf
wedstrijdpunten verschil werden zij
schuttersduo 2008.
Op maandag- en woensdagavond
16 en 18 juni was het weer goed gezind, waardoor alle 19 koppels met
goede moed het toernooi speelden.
Uit alle teams uit de competitie waren mensen vertegenwoordigd. Van
mensen uit de selectie tot aan nietspelende leden.
Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi moest
ieder duo tegen ieder ander duo
schutteren. Bij het schutteren wordt
er over een afstand van zes meter tegen elkaar geschoten, waarbij
doorloopballen niet zijn toegestaan.
Een wedstrijd is afgelopen wanneer
één van beide duo’s één keer tot de
tien doelpunten is gekomen. Het
duo dat begon, moest het andere
duo nog een extra kans geven. Hierdoor waren ook gelijke spelen mogelijk. Dit kwam gedurende het hele
toernooi zes keer voor.
Competitie
Na de eerste avond gingen vier koppels met veertien punten aan de leiding. Opvallend was dat daarbij drie
junioren koppels waren. Ze wer-

den nauw gevolgd door vele andere duo’s. Dus was er nog niets beslist na de eerste avond. De tweede avond zou bepalend worden
welk duo er met de titel vandoor
zou gaan. De junioren duo’s moesten het uiteindelijk afleggen tegen
de meer ervaren dames uit het vlaggenschip van De Vinken; Mariska
en Susanne. Ondanks twee verloren
wedstrijden en een gelijk spel eindigde zij met 31 wedstrijdpunten op
de eerste plaats.
Opvallend
De winnaars van voorgaande jaren
konden dit jaar niet in de top meedraaien. Ze bleven net boven de 20
wedstrijdpunten steken.
In vergelijking met voorgaande ja-

Zomerdrive “De Legmeer”
2008 in De Scheg
Uithoorn - Woensdagavond 18juni jl.werd de 3e speelavond van onze zomerdrive gehouden..22 paren
hadden zich aangemeld en werden
verdeeld over 2 lijnen. 10 paren in
de A lijn en 12 paren in de B lijn.
Voor de nrs 1 in deze lijnen was er
een fles wijn en de prikprijs (chocolade) in beide lijnen het paar wat als
zevende zou eindigen.
In de A lijn zijn eerste geworden
Luuk Smit en Frans Kaandorp met
59,90%, tweede Gijs de Ruiter en
Tonny de Jonge met 55,21%. De
prikprijs ging naar Tini van Drunen
en Wouda Roos.
In de B lijn eindigde als eerste Stenny en Herman Limburg met 57,92%,
als tweede met een minimum verschil Brita en Jan Bosse met 57,50%.

De prikrpijs was een gedeelde plaats
en ging naar Tini en Johan Lotgerink
en Thea Kruyk met Rie Sudmeijer.
Voor de volledige uitslagen kijk dan
op het internet, www. nbbportal.
nl/1007/index.html.
Onze zomerdrive wordt gehouden van 4 juni tot en met 27 augustus er wordt gespeeld in De Scheg
(hoofdingang), een ieder kan hier
aan deelnemen u bent van harte
welkom. Het bridgen vangt aan om
19.45 maar om de speellijnen tijdig
te kunnen indelen wordt u verzocht
om op 19.30 uur aanwezig te zijn..
Vooraanmelding kan geschieden
telefonisch bij Gerda Schavemaker
0297-567458 of bij Luuk Smit maar
dan na 17.00 uur tel. 0172-575523. U
kunt ook intekenen aan de zaal van-

Zomerdrives BVM
Mijdrecht - Het was te merken dat
afgelopen maandag een voetballoze maandag was. Werd er vorige
week nog gespeeld in twee lijnen,
deze week waren drie lijnen bezet.
U heeft van ons nog de uitslag van
vorige week tegoed. Het waren in de
A-lijn Gerard van Beek met Jan de
Jong en in de B-lijn Ineke en John
van Diemen die met respectievelijk 59,03% en 63,43% aan het langste eind trokken. Deze week gingen Wim Slijkoord met Nico van der
Zwaard (58,75%), Ben ten Brink met
Gijs de Ruiter (61,25%) en Gerard
van Beek met Aurie Block (60,42%)
met de prijzen naar huis. Volgende week wordt de vijfde ronde gespeeld. Om mee te doen hoeft u
geen lid van de BVM te zijn. Iedereen is welkom. Het inschrijfgeld be-

draagt slechts 5 euro per paar. Omdat veel bridgers deze drives aangrijpen om eens met iemand anders te spelen, is er naast de dagprijzen op de laatste speelavond (14
juli) een extra prijs voor degene die
alle avonden heeft meegespeeld
en daarbij het hoogste gemiddelde
heeft behaald.
Hoewel u zich op de speelavond
aan kunt melden, wordt aanmelding
vooraf op prijs gesteld (286469 of
abkroes@orange.nl). Er wordt gespeeld in de Meijert, Dr. J. vd. Haarlaan 6 in Mijdrecht. Het bridgen start
om 19.45 uur, maar om de speellijnen tijdig in te kunnen delen wordt
u verzocht om op 19.30 uur aanwezig te zijn. Vanaf 19.15 uur kunt u
zich aanmelden aan de zaal.

ren vielen er veel doelpunten, veel
wedstrijden eindigden in 10-9, 108 en 10-7.
Alle duo’s wisten de nodige wedstrijdpunten te behalen zodat het
voor alle posities op de ranglijst
spannend bleef tot het einde.
Na twee avonden schutteren waren
de 19 duo’s als volgt gerangschikt:

Onderlinge wedstrijden van
Veenland in de Willistee
De Ronde Venen - Op zaterdag 21
juni werden er in de Willistee de onderlinge wedstrijden van Veenland
gymnastiek gehouden. De wedstrijd
werd geopend met een demonstratie van de kleuters van juf Sandra.
Op muziek lieten ze een prachtige
dans zien met linten.
Daarna mochten de jongens hun
oefeningen laten zien. Ze waren
verdeeld in vier groepjes. Het eerste groepje was een groep die allemaal net op gym zaten dus voor hun
extra spannend al gelijk een wedstrijd. Iedereen had gehoor gegeven
aan de oproep om zoveel mogelijk
vriendjes en vriendinnetjes, opa’s en
oma’s mee te nemen want er was
veel publiek op de tribune. Iedereen
deed zijn uiterste best en er werden
mooie oefeningen geturnd. Er waren drie medailles per groep te verdienen en de uitslag was als volgt:
Groep 1: 1ste Ivo Reichelt. 2de Sam
Haverman en derde Quinten van
Vliet.
Groep 2: 1ste Jesse Goossens, 2de
Sven de Bie, Bob Schneiders en derde Julian Wilkes.
Groep 3: 1ste Mats Rammers, 2de
Finn Blom, en derde Hidde Goossens en Thymen Ottenhof.
Groep 4: 1ste Brian van Yperen, 2de
Jelmer Vale en derde Bram Lek.
Ook was er een wisselbeker te verdienen voor degene met het hoogste aantal punten en de kampioen
bij de jongens was Mats Rammers.

Meisjes
Daarna was het de beurt aan de recreatie meisjes.
In totaal waren er 5 groepjes. En bij
elk groepje kans op een gouden zilveren of bronzen medaille.
Groep 1: 1ste Amber v.d. Horst,2e
Janiek Hooijman,3e Joanne Peek.
Groep2: 1ste Tess Verwijs,2e Isa
Tijsseling,3e Anne Loo.
Groep3: 1ste Sterre Vogelaar,2e
Tosca Voogd en Sanne Dekker,3e
Daphne Winters
Groep 4: 1ste Annika Hooft,2e Dionne Nap,3e Manon Berk
Groep 5: 1ste Claudia Vis,2e Lisa
Ottenhof,3e Marit Vale .

ne was goed gevuld en ook dit beloofde een spannende strijd te worden want met de wedstrijden zaten
ze ook allemaal dicht bij elkaar. Er
werden mooie oefeningen geturnd
met hier en daar een paar nieuwe
elementen.
Bij de prijsuitreiking bleek hoe dicht
ze allemaal bij elkaar zaten want er
moeten een paar extra medailles bij
besteld worden doordat er een heel
stel turnsters het zelfde aantal punten behaalden.

Demonstratie
Voorafgaand aan de prijsuitreiking
van de recreatie groepen werd er
eerst nog een demonstratie van de
meiden en jongens van het tumblinguur gegeven. Op de muziek “ Jump
“werden er verschillende sprongen en acrobatische elementen getoond.

De uitslag zag er als volgt uit
Nivo 15: 1ste Kimberley Moeliker en
Kimberly Bouman 2de Lois Verhoek
en Amber Verkaik en derde Romy
de Graaff.
Nivo 13/14 : 1STE Angela vd Vaart
en Puck straver, 2de Nades Kamminga en 3de Sascha Stam.
Nivo 12/13: 1ste Denise offerman
en Tessa Groenewegen en 2de Gerjanne Meyers.
Nivo 11/12 : 1ste Saskia van der
Vaart, 2de Marlies Samson en 3de
Naomi Bouman.
Jeugd Keuze: 1ste Judith damen
en Melissa Wijngaarden,2de Tanja
Kamp en 3de Mandy van Galen.
Senioren keuze: 1ste Kimberley
Schaaphuizen 2de Inge Nagtegaal
en 3de Mariska Rijkmans.

En toen was het de beurt aan de
selectie meisjes. Ook deze turnsters
waren op nivo ingedeeld. De tribu-

De kampioenen dit jaar bij de selectie, was met 0,1 punt verschil, Saskia
van der Vaart.

Ook hier was er een wisselbeker te
verdienen. En dit keer was dit Tess
Verwijs. Een hele knappe prestatie als je bedenkt dat Tess net over
van de kleutergroep is en nu al zo
in de prijzen gevallen. Super gedaan
Tess!

Mariska Meulstee en Susanne de Wit 31p
Rutger Woud en Stefan Gijsen
26p
Ingrid Hagenaars en Helene Kroon
25p
S Oussoren en Silvia v Dulken
24p (+13)
R Mul en A v Vliet /Yvonne Kok 24p (+11)
Jaap Meulstee en Johan de Haan
23p
Peter Kooijman en Peter Koeleman
22p
J Kroon en Ralf Zaal / Arjan Kroon
21p
Ellen Stokhof en Sonja den Ambtman 19p
Kelvin Hogenboom en Hein Aafjes
18p
Ria Bos en Pien Koedijk
16p (+10)
Patricia Pothuizen en Lisette Kok 16p (+4)
Roosmarijn Mooij en M v Peursem
14p
Charita Hazeleger en Dennis de Konign 13p
Jeroen Langelaar en Jasper v Peursem 12p
Ruben Strubbe en Marco Gijsen 11p (-22)
Rudy Oussoren en M Kroon
11p (-38)
Gert Langelaar en Sander Verlaan
10p
Engel Zaal en Sjaak Rijnders
8p

Streetdance met moderne pasjes
en muziek van nu

Uithoorn - Op velerlei gebied is
VDO sport actief. Van kindergym
voor zowel jongens als meisjes van
drie tot achttien jaar, tot power-yoga. Van turnen tot recreatief volleybal. Maar ook bodyshape, 50 +
sport, Pilatus (speciale spieroefeningen) en natuurlijk niet te vergeten de streetdance voor kinderen van vier tot zestien jaar. Dat je
naar streetdance kunt bij VDO sport
is al ongeveer tien jaar het geval. En
dan natuurlijk met dansjes van nu
op muziek van nu. Het gaat vooral
om de ritmische beweging die met
veel plezier door de kinderen wordt
beoefend. Begonnen wordt op de
streetdance cursus met de techniek
en de basispassen en daarna begint dan het echte dansen Op zaterdag 21 juni was de einduitvoering
van het jaar zodat de kinderen aan
de ouders konden laten zien wat ze
het afgelopen jaar gedaan hadden.
In totaal zijn er zeven groepen bij
streetdance maar er waren die zaterdag vier voorstellingen omdat de
groepen onderling verdeeld waren.
Elke twee jaar is er dan een grootscheepse voorstelling in het Alkwin
college. Nu bracht elke groep twee
dansjes op bekende nummers zoals van Belle Perez en I love you I
do uit de film Dreamgirls en Rytm
of the night van Moulin Rouge. Het
was duidelijk te zien dat de kinderen er plezier in hadden en echt hun

best deden om de geleerde dansjes
goed uit te voeren. Veel enthousiasme zowel bij de kinderen als de ouders en natuurlijk ook de leiding die
trots was dat het allemaal zo lekker
liep.

