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Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen
Grieks Restaurant

Corfu

zaterdag
30 juni

Live muziek

Deze avond trekking
‘Win een reis naar Corfu’.
Trekking wordt gedaan
door Anouk Hoogendijk

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

ADVERTEREN?
IN DE

De Ronde Venen - Aankomende
raadsvergadering verzoeken Lijst
8 en D66 de bezuinigingen bij De
Baat anders in te vullen, zodat jongerencentrum De Fabriek voor het
jongerenwerk behouden blijft. Het
afstoten en dus sluiten van De Fabriek is onderdeel van een bezuinigingsvoorstel waarmee stichting
De Baat de bezuinigingsopdracht
van 5% op de subsidie – 45.000 euro – wenst in te vullen. Ondanks een
eerdere opdracht van de gemeenteraad om de bezuiniging anders in te
vullen, volgt het college van B en W
het voorstel van De Baat.
“In het nu voorliggende voorstel is
wel een aantal opties voor bezuinigingen verder uitgewerkt, maar allemaal met de conclusie dat daar
niet op bezuinigd kan worden. Een
aantal mogelijkheden is daarbij niet

of onvoldoende uitgewerkt, als je
het ons vraagt”, vinden Joris Kneppers (Lijst 8) en Eelco Doorn (D66).
Volgens Kneppers is er niet gekeken
of er efficiënter gewerkt kan worden
of dat er op alle producten een klein
beetje kan worden bespaard. In een
memo die namens beide fracties
aan de raad is verzonden, is te lezen hoe er volgens Lijst 8 en D66
binnen het jongerenwerk ook bezuinigd kan worden, zonder dat De Fabriek daarmee wordt gesloten. Een
groot deel van de bezuiniging, zo’n
40.000 euro, is al doorgevoerd door
een vermindering in de formatie van
het jongerenwerk. Met bijvoorbeeld
het digitaal verzenden van de Tienerkrant en het niet uitvoeren van
een activiteit voor de vrijwilligers,
kan het restant van de bezuiniging
worden gerealiseerd, zo wordt ge-

concludeerd in de memo. Volgens
Doorn bestaat er nog veel onduidelijkheid rond het jeugdbeleid en het
jongerenwerk. “Afgelopen commissievergadering werd meegedeeld
dat de Nota Jeugd voorlopig niet
kan worden vastgesteld en de Visie op Jongerenwerk is met het predicaat onvoldoende door de commissie ter revisie terugverwezen. We
weten als gemeenteraad dus nog
niet wat we nu precies willen en
dan lijkt sluiting van het jongerencentrum wel erg op de zaken vooruit te lopen. Dit is net als de raad in
de eerdere motie al heeft geconcludeerd.” Ook is nog weinig bekend
over de op handen zijnde fusie tussen de 3 welzijnsstichtingen uit De
Ronde Venen en Stichtse Vecht en
de gevolgen daarvan voor het jongerenwerk. Het lijkt me nu niet het

V.l.n.r.: A. van Kouwen (postcommandant Vinkeveen), A. Kok (12½ jaar brandweerdienst), P. Leliveld (12½ jaar brandweerdienst), L. Tillart (hoofd Incidentbeheersing), R. Oldenburger (12½ jaar brandweerdienst) en S. Strik (12½ jaar
brandweerdienst).

Huldigingen bij de brandweer
Wilnis - Op 23 juni jl. vond de jaarlijkse gezamenlijke brandweeravond van de brandweerkorpsen
Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en
Wilnis plaats. In het bijzijn van Lex

Tillart, het hoofd Incidentbeheersing van het brandweerdistrict Rijn
& Venen waar deze korpsen onder
vallen, was er bijzondere aandacht
voor diploma’s en jubilarissen.

Onderscheidingen werden uitgereikt aan Arjan Kok, Patrick Leliveld, Remco Oldenburger en Sander Strik voor 12½ jaar brandweerdienst. Respectabele prestaties om

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

INFO@FIDICE.NL

0297-273037

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

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
moment te beslissen om het pand
af te stoten vult Joris Kneppers aan:
“Er kan door enkele kleine wijzigingen in werkwijze makkelijk toegewerkt worden naar de gevraagde
bezuiniging, zonder dat we nu een
beslissing nemen waar we later spijt
van krijgen.”
Komende donderdag zal tijdens
de raadsvergadering door de fracties worden verzocht het agendapunt niet in behandeling te nemen
en het college te vragen de bezuiniging van De Baat in de door beide fracties aangegeven richting in
te vullen.
Voor uitgebreide info zie elders in
de krant.

je met zo veel enthousiasme in te
zetten voor een organisatie!
Diploma’s waren er voor Geurt
Plomp (Chauffeur/pompbediener),
Lieke Feijen en Chris Huijbreghs
(Brandweerchauffeur licht), Ruud
Scholten (Manschap A) en Oscar
van Kouwen (Duikploegleider). Valerie Feddema en Bart van Asselen
kregen een certificaat voor de functie oefenleider.
Zeven nieuwe vrijwilligers hebben
dit jaar de korpsen versterkt, namelijk twee in Abcoude, twee in
Mijdrecht, twee in Vinkeveen en
één in Wilnis. In een tijd waarin het
moeizaam is nieuwe vrijwilligers te
vinden, is het een unicum dat er in
één jaar tijd zeven nieuwe leden zich
hebben aangemeld. Het merendeel
van hen komt van de jeugdbrandweer. Brandweerkorps Abcoude is
nog op zoek naar nieuwe enthousiaste brandweervrijwilligers. Heb
je altijd al brandweerman of –vrouw
willen worden? Woon je in Abcoude? Ga je fysieke uitdagingen niet
uit de weg en wil jij je inzetten voor
de veiligheid van anderen? Kom dan
eens kijken op een oefenavond op
woensdag of bel 088–8782300 voor
meer informatie.
Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht is een
samenwerkingsverband van de 26
Utrechtse gemeenten. De VRU coordineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

Een extra gift voor de
Mijdrechtse voedselbank
Mijdrecht - Tijdens de bijeenkomst
op maandag 18 juni jl. heeft de
voorzitter van Rotary club Aalsmeer
Mijdrecht Uithoorn ( AMU) , de heer
John Zwarts, een bedrag van euro 2.000,- overhandigd aan de drijvende kracht achter de Mijdrechtse voedselbank, de heer Bert Koen.
Rotary AMU heeft het bedrag bij elkaar gebracht met de verkoop van
Hema rookworsten op de kerstmarkt in Mijdrecht. Bert Koen kwam
in zijn dankwoord met de volgende
conclusie: een voedselpakket kost

Zeker voor uw hypotheek.

gemiddeld 40 euro voor een gezin. Er zijn op dit moment zo’n 50
gezinnen afhankelijk van de Mijdrechtse voedselbank. Hij kan dus
weer een week vooruit. Iets om
over na te denken. Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt om deze – en andere - gezinnen te helpen. Meer informatie
over de voedselbank is te vinden op
www.voedselbankderondevenen.
nl. Meer informatie over de Rotary club A.M.U. is te vinden op
www.rotary-amu.nl

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

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaat.nl

www.vankouwen.nl

nog tot 1 juli
belastingvoordeel

bespaar tot maar liefst € 3.500,-!

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

start sale
vrijdaG 29, zaterdaG 30 juNi eN zONdaG 1 juli
jack & jONes/G-star/cars/pall mall/esprit/dept
Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltb/edc/WraNGler

50

%

tOt

kOrtiNG

Op eeN deel vaN de cOllectie

kids%
tOt

50

kOrtiNG

treNd vaN het mOmeNt
kids cOlOured

jeaNs 5,(alleeN bij biGl)

kOrtiNG

zONdaG
GeOpeNd
vaN 12.00 tOt 17.00 uur

biG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.biGl.Nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m zaterdaG | tel: 0297 321177

troy 50898

Lijst 8 en D66: “Behoud
De Fabriek, bezuinig anders!”

Financiële Diensten Mijdrecht

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

abcoude
Amsterdamsestraatw. 14 Kappen van een boom

datum
ontvangst

Kappen

W-2012-0324

12-6-2012

straatnaam
abcoude
Kerkplein 7

Verwijderen van asbest golfplaten Slopen
Slopen van een berging
Slopen

W-2012-0322
W-2012-0323

14-6-2012
18-6-2012

wilnis
Beemdgras 13

Plaatsen van een dakopbouw

W-2012-0321

14-6-2012

Bouwen

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
verlenGinG beslistermijn OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

amstelhoek
Engellaan 1c

Uitbreiden van een woning

(RO) afwijken bestemming

W-2012-0239

vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 29 juni 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

vinkeveen
Herenweg 61a t/m c

aard van het project/inrichting activiteiten

aanvraagnr.

Brandveiliggebruik van een
buitenschoolse opvang en
kinderdagverblijf

W-2012-0042

Brandveilig gebruik

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
verleende bOuwverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam

aard van het bouwwerk

bouwnr.

mijdrecht
Ringdijk 2e bedijking 25

Oprichten van een loods voor agrarisch gebruik

2010/0618

verzenddat.
vergunning
20-6-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
abcoude
Blomswaard 27
Papehof 51
Proostdijstraat 28
Spoorlaan 82
baambrugge
Prinses Beatrixstraat 32

mijdrecht
Cornelis Beerninckstraat 59
Briljant 25
Dorpsstraat 63

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

Wijzigen van de voorgevel
Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak
Uitbreiden van een woning aan
de zij- en achterkant
Plaatsen van openslaande deuren
om loggia af te sluiten

Bouwen
Bouwen

W-2012-0315
W-2012-0285

18-6-2012
19-6-2012

Bouwen

W-2012-0259

19-6-2012

Bouwen

W-2012-0271

19-6-2012

Realiseren van een garage aan
de zijkant van de woning

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0251

19-6-2012

Uitbreiden van een woning met
een aanbouw aan de ahtergevel
en carport aan de zijgevel
Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak
Wijzigen van de bestemming

Bouwen

W-2012-0192

14-6-2012

Bouwen

W-2012-0296

19-6-20112

W-2012-0276

19-6-2012

W-2012-0267

19-6-2012

Bouwen

W-2012-0103

19-6-2012

Overkoepelende vergunning voor Bouwen
het wijzigen van het pand van
zorginstelling naar appartementengebouw met een commerciële plint
Bouwen van een nieuw paviljoen Bouwen
Oprichten van een loods
Bouwen

W-2012-0230

19-6-2012

W-2012-0147
W-2012-0182

20-6-2012
1-6-2012

Realiseren van een uitbouw aan
de achterzijde van de woning

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0122

15-6-2012

Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

Bouwen

W-2012-0234

19-6-2012

Smaragd 14

RO (afwijken
bestemming)
Plaatsen van een dakopbouw aan Bouwen
de achterzijde van de woning
RO (afwijken
bestemming

vinkeveen
Groenlandsekade 31b
Herenweg 63A t/m E,
65A t/m U en 67A t/m X

Bouwen van een woning

Molenkade 30
Provinciale weg 19
waverveen
Cliffordweg 12

wilnis
Kropaar 2

de hoef
Oude Spoorbaan

aanvraagnr.

vinkeveen
Baambrugse Zuwe 17
Herenweg 46

straatnaam

straatnaam

activiteiten

afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.

meldinG besluit mObiel breken bOuw- en slOOpafval
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende melding akkoord is bevonden:

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

Tijdelijk uitweg Oude Spoorbaan
voor het breken van 3500 ton puin
in de periode van 5 juli t/m 20 juli 2012

Melding

W-2012-0299

verleende OmGevinGsverGunninGen - uitGebreide prOcedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

Vervangen van een glas in lood
raam, intern verbouwen van de
verdieping en gedeeltelijk slopen

Bouwen
Slopen
Monument

W-2011-0483

18-6-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend,
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 beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
intrekkinG OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
Straatnaam

Aard van het project

Vergunningsnr. Aanvraagnr.
intrekking

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 12

Oprichten van twee woningen

2009/0171 en
2010/0596

W-2012-0306

Verzenddat.
intrekking
18-6-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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.
Ontwerpbesluit OmGevinGsverGunninG vOOr het bOuwen van een
dubbel wOOnhuis burGemeester padmOsweG 24-26 in wilnis
Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel
2.12 lid 1, onder a, onder 1º en onder 3º Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (bouwen en afwijken bestemmingsplan) te verlenen voor het bouwen van een dubbel woonhuis
Burgemeester Padmosweg 24-26, 3648 BG Wilnis.
toelichting
Met de omgevingsvergunning wordt het mogelijk de bedrijfsbebouwing te vervangen door twee woningen.
ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen voor eenieder ter inzage vanaf vrijdag 29 juni 2012 voor
een periode van zes weken bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht.
De openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur en vr. 08.30-12.30 uur. Het ontwerpbesluit is als pdf te
downloaden en in te zien via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten)
bezwaar
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan eenieder op het ontwerpbesluit een zienswijze kenbaar
maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze
mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar gemeente De
Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met
een medewerker van de afdeling Omgevingszaken via tel. 0297-291781.
verOrdeninGen lOkaal Geurbeleid veehOuderijen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van de raad van 31 mei 2012 de Verordening lokaal geurbeleid veehouderijen voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen 2012 is vastgesteld. Hiermee is het geurbeleid vastgelegd voor veehouderijen met vaste afstandsdieren,
melkkoeien en paarden. Met geurbeleid wordt de minimale afstand tussen een stal en geurgevoelig object
(bijvoorbeeld een woning) verkleind, tot de afstand van 25 meter buiten de bebouwde kom en 50 meter ten
opzichte van een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom. Dit gebeurt door het vaststellen van een
geurverordening. Voor het grondgebied van de oude gemeente Abcoude (inclusief Baambrugge) gold al een
geurverordening. In het kader van de herindeling moet deze opnieuw worden vastgesteld. Daarom heeft de
gemeenteraad op 31 mei 2012 eveneens de Verordening lokaal geurbeleid voor het grondgebied van de voormalige gemeente Abcoude (inclusief Baambrugge) ongewijzigd vastgesteld. De Verordening lokaal geurbeleid
veehouderijen voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen 2012 treedt in werking
met ingang van de dag na publicatie.
ter inzage
Genoemde verordeningen liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te
Mijdrecht en zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
OntheffinG van de rOute vOOr het vervOer Gevaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan primagaz nederland b.v., postbus 85, 7200 AB Zutphen t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in de ronde venen.
De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 29 juni tot en met 10 augustus 2012. De
aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvragen geen zienswijzen zijn ingebracht.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen,
p/a Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift moet binnen zes
weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. U kunt de stukken
inzien bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur en het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht,
tijdens openingstijden. Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u hiervoor een afspraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via tel.
0346-260646 of mw. Y.T.M. van der Maat, via T. 0346 26 06 41.
aGenda meninGvOrmende raadsverGaderinG 28 juni 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 juni 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Programmarekening 2011, raadsvoorstel 0027/12
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer.
Voorgesteld wordt om de programmarekening 2011 vast te stellen
5. Bezuinigingen De Baat en voortgang De Fabriek, raadsvoorstel nr. 0031/12
Naar aanleiding van de motie “Besluit het college op te dragen met stichting De Baat in overleg te treden om
te komen tot een ander voorstel tot het behalen van de bezuinigingsopdracht”. Na analyse van alternatieve
bezuinigingsvoorstellen bij stichting De Baat wordt er voorgesteld de bezuiniging van stichting De Baat subsidie 2012 ad 5% te realiseren middels het afstoten van het accommodatiegebonden jongerenwerk in Jongerencentrum De Fabriek en bijbehorende formatie.
6. Beheerplan wegen 2012-2016, met een doorkijk naar de toekomst, raadsvoorstel 0034/12
De raad wordt het Beheerplan wegen 2012-2016 van de gemeente De Ronde Venen ter vaststelling voorgelegd. In het beheerplan wordt een doorkijk gegeven voor de periode 2017-2021.
vervolg op volgende blz.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen
7. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
De Voorjaarsnota 2012 wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie
delen; in het eerste deel wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013-2016 en in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde gemeente. In het derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom
van belang om deze Voorjaarsnota vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan.
8. Sluiting
aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 28 juni 2012
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 juni 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 31 mei 2012
4. Akkoordstukken
4a. Projectbesluit perceel Gein-Zuid 57-58 te Abcoude, raadsvoorstel 00/12
Voor het perceel Gein-Zuid 57-58 te Abcoude is een omgevingsvergunning voor de bouw van twee zogenaamde Mondriaan-woningen op het perceel van landgoed ‘Schoonoord’ aangevraagd als vervanging van
twee bestaande woningen. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied gemeente
Abcoude’ omdat men het bouwvlak wil verschuiven naar de rand van het perceel. Hierdoor ontstaat een landschaptechnische verbetering van het perceel. De grootte van het bouwvlak en het bouwplan van de wonin-

Gezocht:
Antieke stoommachines en
treinen. Wilt u alleen info, bel
gerust. Tel. 0297-778469

*aangeboden:
Rijksgedipl. horloge en
klokkenmaker Uithoorn. Tel. 0297-564845

te koop:
Scoot mobiel Mobigo F40 nw.
alleen 1 proefritje meegemaakt
€875,- . Tel. 06-24833291

Gevonden:
Huissleutel met rose touwtje en label, Art. van Schendellaan. Tel. 0297-546944

Oosterlandweg 29a - 3641 PV Mijdrecht - Tel. 0297-59 34 31 - Fax 0297-59 33 53

•
•
•
•

Reparaties en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
Autoschades - APK keuringen
Banden - accu’s - uitlaten - enz.

gen blijft gelijk, In verband met de ligging in het buitengebied is er een verklaring van geen bedenkingen van
de gemeenteraad nodig.
4b. Begroting 2012 Stichting voor openbaar primair onderwijs AURO raadsvoorstel nr. 0025/12
De gemeenteraad wordt voorgesteld de begroting 2012 van de Stichting voor openbaar primair onderwijs
AURO goed te keuren.
4c. Plan van nieuwe scholen, raadsvoorstel nr. 0026/12
De gemeenteraad dient jaarlijks een plan van nieuwe scholen vast te stellen. Omdat er voldoende openbare basisscholen zijn en er geen verzoeken tot stichten van nieuwe basisscholen zijn ingediend, wordt voorgesteld te besluiten dit jaar geen plan van nieuwe scholen vast te stellen.
4d. Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven, raadsvoorstel nr. 0033/12
De raad wordt voorgesteld: Het college toestemming te geven tot het treffen van de Gemeenschappelijke
Regeling PAUW Bedrijven overeenkomstig bijgevoegde (concept) statuten. De Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap “Het Westelijk Gebied van Utrecht”(opererend onder de handelsnaam
PAUW-Bedrijven) 2001 op te heffen conform artikel 41 van de huidige regeling en dit besluit in werking te laten treden op het moment dat de GR PAUW Bedrijven door de colleges van de deelnemende gemeenten is
vastgesteld en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
4e. Wijziging beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen m.b.t. gebruik van glas voor grafmonumenten, raadsvoorstel 0028/12.
Indien de gemeente het mogelijk wil maken om grafmonumenten van glas toe te staan op de begraafplaats
dient de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 op dit punt te worden aangepast. Het aanpassen van de beheersverordening is een bevoegdheid van de raad.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting

*Gevraagd:
Heeft u karton of oud papier, inleveren kan achter Oosteinderweg 204. Ingang Mach.weg op
de Hoge dijk.
Tel: 06-51094994
*Gevraagd:
de nieuWe meerbOde
bestaat volgend jaar 125 jaar.
Heeft u nog oude foto’s van het
personeel en/of oude kranten.
Neem even contact op via:
redactieaalsmeer@
meerbode.nl
*aangeboden:
Zwarte kater ±6 jr zoekt ivm
verhuizing een nieuw huis met
lekkere tuin. Kan niet wennen
op de flat. Is rustig en lief en zit
graag bij je. Tel. 06-20029197
te koop:
Kinderzitje zwart met rugl.
€12,50. Honywell termostaat werkt nog goed
€15,-. Tel. 0297-533198
te koop:
Damesfiets 26 “ € 35,-.
Tel. 0297-565445

STOOP
Kijk voor meer informatie op: WWW.EDVANSCHIE.NL

te koop:
Eetkamerstoelen 6 stuks, blank
eiken + stof. Klassiek model.€450,-. Tel. 06-20990809

Mega

Magazijn
UiTver-

kOOP

te koop:
Orig. prachtige 6 armige kristallen kroonluchter jaren 50 vaste pr. €175,-. Tel. 06-22885528

Kofferset Regent 2 st. afm
75 x 58 cm zw. hard kunstst.
m. wiel. en cijfersl. samen
€40,-. Tel. 0297-522251

Open dOnderdag
t/m zaterdag
van 10.00
tOt 17.00 uur
in mijdrecht
ingang aan
achterzijde

Dorpsstraat 35 Mijdrecht
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AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 16.300
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. 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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

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

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

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

*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
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.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week,
24 uur per dag mobiel bereikbaar
voor bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

dOkTERSdIENSTEN

Inzamelactie voor roomskatholieke kerk van start
zoals meubels, kleding en schoenen ) dan kunt u deze inleveren bij
de garage van de R.K. kerk aan de
Kerklaan 2 en wel op zaterdag 30
juni van 10.00 tot 12.00 uur, zaterdag 21 juli van 10.00 tot 12.00 uur
en zaterdag 4 augustus van 10.00
tot 12.00 uur.
De opbrengst is bestemd voor de
restauratie van de kerktoren.

Samenwerking de ronde venen
Stichting Ontwikkelings
amenwerking de ronde venen
S
GRENZELOOS
De Postbus
bouw van
de verbetering
van het onderwijs in de Derde
54 -scholen
3645 ZKenVinkeveen
- www.sosderondevenen.nl
Wereld
samen met het geven van
voorlichting en educatie
aan de bevolking
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening:
45.91.18.994
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking
zijn devan
belangrijkste
van SOS De
Venen. Als
De bouw
scholen endoelen
de verbetering
vanRonde
het onderwijs
in de
de school
Derde
er
eenmaal
staat
is het
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aan devan
leerkrachten,
en de
om
Wereld
samen
met
voorlichtingdeenleerlingen
educatie aan
deouders
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iets van
maken:
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binnen
de te
eigen
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vanvoorzieningen
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Met doelen
hulp vanvan
onze
donateurs
gaat
dit lukken!
king zijn dekinderen.
belangrijkste
SOS
De Ronde
Venen.
Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

‘Onze’ school in Nepal (2)

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

Stichting Ontwikkelings

INVESTEREN
GRENZELOOS
IN
ONDERWIJS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

ApOTHEEk

Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Vinkeveen - In Vinkeveen wordt op
zaterdag 11 augustus nu al voor de
zesde keer een rommelmarkt gehouden op het plein vóór de R.K
kerk. In de kerk zelf zal o.a. weer
een groot aantal boeken aangeboden worden. Heeft u nog boeken,
speelgoed en overtollige, mooie,
gekke maar vooral hele spulletjes
die overbodig zijn (geen attributen

Mijmeringen

Door Flavoring

PAADJES
We komen ze allemaal tegen. Lang, kort, kronkelig, recht, met uitzichten en ga zo maar door. Ik heb het hier over paadjes. De paadjes in
ons leven, letterlijk en figuurlijk. Ga je voor de snelste route naar je
bestemming of neem je de toeristische route en geniet je van alles
wat je onderweg tegen komt?
Elke dag als ik mijn kinderen naar school breng, neem ik het standaardpad en verbaas ik me over de gewoontes van de mensen. Je
probeert je kinderen netjes op te voeden zoals dat ze op de stoep
moeten lopen, niet zomaar moeten oversteken zonder te kijken en
ook dat ze niet dwars door de groenperken gaan stampen. Maar altijd als ik op dat ene punt kom, zie ik dat net ingezaaide grasveld, de
stoep loopt er keurig langs, maar alle mensen snijden hier een stuk af.
Eindresultaat hiervan is een uitgesleten spoor door een vers grasveld.
En zeg dan nog maar eens tegen je kinderen dat ze niet mogen afsteken en netjes op de stoep moeten blijven, terwijl iedereen om hen
heen dat ene paadje wel neemt.

De school in Nepal, gebouwd met Rondeveens geld en een financiële
bijdrage van de Nederlandse overheid, doet het geweldig!
De school is inmiddels opgewaardeerd van secondary school naar
high school. Daardoor kwam er een grote toeloop van leerlingen op
gang. Die toeloop van leerlingen maakte het noodzakelijk een extra
verdieping op de school te bouwen. Met de financiële hulp van de
overheid in Nepal, Wilde Ganzen en OntwikkelingsSamenwerking De
Ronde Venen is die extra verdieping er gekomen. De school ziet er
schitterend uit. Ik heb dit met eigen ogen mogen aanschouwen enkele maanden geleden. Zie ook de foto.
Een ander initiatief van de school is het ontwikkelen van een biogasinstallatie ten behoeve van vooral de schoolkeuken, die op eigen gas
draait. De toiletten zijn op deze installatie aangesloten. Ook de boeren uit de omgeving leveren mest voor dit doel. Het werkt! milieuvriendelijk ook.
Het schoolmanagement, de leerkrachten en de leerlingen zijn enorm
enthousiast over de ontwikkeling van hun school. Wij, van de OntwikkelingsSamenwerking in De Ronde Venen, ook.
Het bruist in ‘onze’ school!
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

Er blijkt dus een speciale naam te zijn voor dit fenomeen, namelijk
een olifantenpaadje. Het gaat dus om een niet-officieel fiets- of wandelpad dat door gebruikers van de reguliere fiets- en wandelpaden in
de loop van de tijd wordt gecreëerd. Meestal ontstaat zo’n olifantenpaadje in een stuk groen, om zo een klein stuk van de officiële route af te kunnen snijden. Olifantenpaadjes zijn vernoemd naar de typische eigenschap van olifanten om altijd de kortste weg te kiezen.
Olifanten hebben ook de neiging om altijd hetzelfde pad te volgen,
waardoor dus een zichtbaar pad uitslijt in de begroeiing. Wij mensen
vertonen dus identiek gedrag aan de olifanten.
Kennelijk willen we als de bestemming nabij is er zo snel mogelijk
aankomen. En ik kan me er aan ergeren, maar ik ben ook maar een
mens. Dus betrapte ik mezelf er van de week op dat ook ik de olifantenpaadjes in het bos nam tijdens een loop. Op een of andere manier
denk je dat het sneller is, terwijl dat helemaal niet te bewijzen valt.
Tijdens deze loop vergat ook ik even te genieten van het onderweg
zijn, want in gedachten was ik alleen maar bezig met hoe ver moet ik
nog? Het mooie was dat er onderweg vrijwilligers aan de kant stonden om het een en ander in goede banen te leiden. Deze vrijwilligers
riepen allerlei bemoedigende kreten naar de lopers. De kreet die mij
een brede glimlach op mijn gezicht bracht, was van een enthousiaste
vrouw met een mooi Surinaams accent: “Goed bezig, jullie ademen,
jullie lopen, maar wel lachen hè, jullie moeten wel genieten van het
gezond bezig zijn!” en mooier kan ik het niet verwoorden.
Kan er in het echte leven ook niet zo’n vrijwilliger op sommige punten
in je leven staan die naar je schreeuwt “ hé, goed bezig maar vergeet
niet te genieten van het onderweg zijn. Voor je het weet, is de mooie
reis alweer voorbij?”

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als uw huisdier wordt vermist.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor
en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is
lang en slank.
- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde 11 maandenoude kater; cypers
met wit befje en witte sokjes.
- Wilnis, Herenweg: cypers-wit-grijs katertje gecastreerd; hij heeft
een wit snuitje en borst met een klein bruin vlekje aan de linkerkant
van zijn neus; hij heeft witte pootjes en zijn naam is Siepie.
Gevonden:
- Mijdrecht/Vinkeveen, N201: cyperse kat; zwart-grijs gestreept.
- Mijdrecht/Vinkeveen, N201: vijf kittens.
- De Kwakel, Kwakelsepad: crèmekleurig-vaal roze kat met witte buik
en witte vlekken op de kop.
- Uithoorn, Irenelaan: rood-zwarte lapjespoes met wit puntje aan
staart.
- Uithoorn, N201 ter hoogte van Pothuizen: rood-witte kater.
- Uithoorn, Weegbree: zwart konijntje.
- Uithoorn, In het Midden t.h.v. 111: zwarte, oude kat met chip.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben;
wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lief zwart katertje van 12 maanden. Hij is ingeënt, gechipt en gecastreerd. Hij heet Donder.

Wie weet waar dit bankje is?
Vinkeveen - Deze week ontvingen
we het volgende bericht: “In onze
tuin in Donkereind hebben wij een
mooi plekje aan het water, waar wij
graag zitten om van het uitzicht te
genieten, er te zwemmen en te vissen. Wij hebben daar een leuk bankje voor gemaakt. Tot onze verbazing
ontdekten wij vorige week dat dit

bankje gestolen was, dat moet per
boot gebeurd zijn.
Er moeten mensen zijn die dit gevaarte voorbij hebben zien varen,
een opmerkelijk gezicht. Staat het
in iemands tuin?? We willen het
graag terug. Ons telefoonnummer is
0627404322.”
Familie Ruhé
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Groep 4
Kon. Julianaschool op
bezoek in Nieuw Avondlicht
Mijdrecht - De zomerhartenwensactie van de
Riki Stichting gaat weer van start. In het kader
van deze actie zijn de kinderen van groep 4 van
de Kon. Julianaschool op dinsdagmiddag 19 juni op bezoek geweest in Zorgcentrum Nieuw
Avondlicht.
Deze middag maakten de kids eerst met elkaar
een prachtige vlinder voorzien van een lekker rolletje smarties. Daarna mocht een aantal
kinderen uit een mand 10 wensen voor de bewoners van Nieuw Avondlicht trekken. De Riki
Stichting maakt het mogelijk dat deze wensen
in de zomer gerealiseerd kunnen worden.
De bewoners zijn heel blij met de kinderen, de
juf van groep 4 en alle mensen die deze middag
mogelijk gemaakt hebben. En daarbij mag zeker de Riki Stichting niet vergeten worden!

Begeleiding van kinderen
die afscheid moeten nemen
De Ronde Venen - Carin van Grieken, psychosociaal werkende bij het
Johannes Hospitium in
Wilnis, vertelt over een nieuw initiatief vanuit het hospice:
“Het komt helaas dagelijks voor dat
kinderen afscheid moeten nemen
van iemand die hen dierbaar is. In
mijn werk kom ik regelmatig in contact met kinderen die dit meemaken. Het is vaak verdrietig en je ervoor afschermen is onmogelijk. Afscheid nemen zit in het leven verweven. Wel kunnen we proberen kinderen te leren hoe je om kunt gaan
met afscheid nemen.
Kinderen willen graag
alles weten
Volgens Carin willen kinderen heel
graag alles weten. Wanneer ou-

ders mij vragen of kinderen betrokken mogen worden in het proces
van afscheid nemen, dan moedig ik
dit bijna altijd aan. Ik denk dat het
heel belangrijk is dat kinderen op de
hoogte zijn van wat er gaat gebeuren. Dit geeft rust bij het kind.

Ook het stellen van vragen aan elkaar is daarbij ondersteunend.
Naast het praten over afscheid nemen, is het voor kinderen ook van
belang dat ze kunnen zien wat er
gebeurt.
Juist wanneer zij bij het hele proces
betrokken worden en daarin ook
een rol kunnen vervullen, helpt dit
in het omgaan met afscheid nemen.
De mate waarin is uiteraard per kind
verschillend.

Afscheid nemen is
ingrijpend voor een kind
Een afscheid doormaken blijft een
ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Want na het afscheid nemen breekt een periode
aan waarin het heel tastbaar wordt
dat de dierbare niet meer aanwezig is. En dat doet zeer. Ouders kan
het opvallen dat hun kind niet lekker in zijn vel zit. Ook de leerkracht
van het kind kan dit opmerken. In
gesprek blijven met het kind en tijd
nemen om samen te zijn, kan al helpend zijn.
Het kan echter ook voorkomen dat
men zich zorgen maakt over het
kind en met een deskundige van
gedachten wil wisselen. Ook daarvoor dan kan men bij ons terecht.
Soms is een gesprek al voldoen-

Muzikaal feest in Johannes
de Doper indrukwekkend
Mijdrecht/Wilnis – Afgelopen zaterdag 23 juni gaf het Christelijk
Mannenkoor Immanuël een concert in de Johannes de Doperkerk
in Mijdrecht/Wilnis. De aankondiging was: ‘Een muzikaal feest’. Nu,

dat was het ook. Het Mannenkoor
deed dat niet alleen. Medewerking
aan het concert werd ook gegeven door het familiekoor Ichtus uit
Katwijk en de panfluitiste Noortje
van Middelkoop en de pianist Jan

Lenselink. Zonder de andere liederen tekort te doen was de uitvoering
van ‘Lenten Meditation’ van een geweldige klasse. Het Mannenkoor
bracht o.a. op zeer gevoelige wijze het ‘Veni Jesu’ van Cherubini ten

Begeleiding in een
vertrouwde omgeving
In de praktijk blijkt dat het voor een
kind heel prettig is wanneer de begeleiding op school kan plaatsvinden. Dit is een vertrouwde plek.
Soms werk ik ook met kinderen in
groepsverband, met als meerwaarde dat zij elkaar tot steun kunnen zijn. De begeleiding verloopt
in overleg met de leerkracht van
het kind. De directeuren/intern begeleiders van alle basisscholen in
De Ronde Venen zijn op de hoogte van dit initiatief. Uiteraard kan de
begeleiding ook plaatsvinden in het
Buurhuis van het Johannes Hospitium dat naast het hospice staat.

de om weer verder te kunnen in de
thuissituatie. Soms is er wat meer
nodig, bijvoorbeeld in de vorm van
persoonlijke begeleiding. Die kan
bestaan uit een aantal bijeenkomsten met het kind waarin we kennismaken en samen praten, tekenen,
schrijven en/of spelen. Tijdens deze

bijeenkomsten kan helder worden
wat het kind het meest bezig houdt
en dwars zit. Vervolgens kijken we
op welke manier we hier aandacht
aan kunnen geven. Gedurende deze
periode van begeleiding onderhouden we telefonisch contact met de
ouder(s)/verzorger(s).

Meer informatie
Voor een gesprek en/of begeleiding
kunt u dagelijks contact opnemen
met het Johannes Hospitium. Dat
kan door te bellen met 0297-230290
of via een e-mail naar info@johanneshospitium.nl.
Ouders/verzorgers en leraren zijn van harte welkom. Een eerste gesprek is geheel
vrijblijvend.

gehore. In de Johannes de Doperkerk met zijn schitterende galmeffecten klinkt dit zeer bijzonder. Zeker door het geluid dat zo eigen is
aan het Mannenkoor. Ook de andere liederen die het Mannenkoor
ten gehore bracht, waaronder ‘Frieden’ en ‘Ich bete an’ klonken in deze
kerk indrukwekkend mooi.

Wist met zijn geweldig pianospel,
soms opzwepend dan weer heel
zacht, de kerkzaal in vervoering te
krijgen. Jan Lenselink improviseert
eigenlijk altijd als hij maar even de
gelegenheid krijgt. Hij weet zijn muziek met veel humor te brengen. Hij
speelde niet alleen solo. Hij begeleidde de koren en ook Noortje van
Middelkoop en dat samenspel pasten als een jas. De Hollandse Medley die beide solisten aan het ein-

de van de avond lieten horen werd
uit volle borst en met veel genoegen door alle aanwezigen meegezongen. Tot slot werd het bekende ‘You’ll never walk alone’ onder
de zeer bezielende leiding van dirigent Jan Verhoef door de beide koren gezongen waarbij het dak er bijna afging.
Kortom: een geweldige avond welke door velen voor herhaling vatbaar werd gevonden.

Verrassing
Een bijzondere verrassing was wel
het optreden van de solisten. Noortje van Middelkoop bespeelde virtuoos diverse panfluiten, waaronder
de grootste panfluit van Nederland.
Een panfluit van een meter. Vooral
het geluid van de langste pijpen van
de toch al lage panfluit was indrukwekkend en deed denken aan de
muziekinstrumenten van de Maori´s
in Australië, maar dan veel harmonischer. Het nummer ‘Crossing Pipes’,
door haar zelf geschreven, op deze panfluit was een geweldige belevenis om te horen. Ook de ‘Israëlsong’ en het ‘Weense vogeltje’ waren muziekstukjes op een heel hoog
niveau en werden door het publiek
met zeer veel gejuich ontvangen.
Uniek
Jan Lenselink is uniek in zijn soort.

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor

www.stichtingdebaat.nl

en deelname aan de samenleving.

acTiViTEiTEN
MaaND juli
MaRia-OORD
Alle activiteiten uit dit programma zijn voor iedereen
toegankelijk. Neem gezellig uw familie mee, ook
zij zijn van harte welkom. Als u nog vragen heeft
over deze activiteiten kunt u altijd terecht bij de
medewerkers van sector welzijn.
Do. 5 juli 14:30 uur: Filmmiddag in de welzijnszaal
Do. 12 juli 14.00-16.00 uur: Accordeonist Wim Holla
Di. 17 juli v/a 14.00 uur: Bingospel
Do. 26 juli 14.00-16.00 uur: Borrelmiddag met Ger
Dijkshoorn

GERaRDuS MajElla
Geen opgave ontvangen

NiEuw aVONDlichT
Geen opgave ontvangen

ZuiDERhOf
Geen opgave ontvangen

SaMENwERKiNGEN
alzheimer café
In juli geen Alzheimer Café
Eetcafé het Pruttelpotje
Op de even weken v/a 16.00 uur in De Fabriek
Open Tafel
Start weer in september
Scootmobiel toertocht
Dinsdag 17 juli

Wanneer je de koppen bij elkaar hebt
gestoken en een goed idee hebt bedacht,
kun je als buurt bij het Oranje Fonds een
bijdrage tot €500 aanvragen om jouw idee uit
te voeren op de Burendag op 22 september!

OVERiGE
Passage Mijdrecht
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
Datum: start weer in september
Passage, afd, Vinkeveen en waverveen
Locatie: Hervormd Verenigingsgebouw
Datum: start weer in september
Ouderenmiddagen
Locatie: Gebouw De Roeping
Datum: start weer in september
Onze Kontakt Morgen
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
Datum: start weer in september
Seniorweb DRV
Internetcafé, Energieweg 107, Mijdrecht.
Elke di. en do. inloop van 10.00-12.00 uur.
aNBO-leden
Soos in de Meijert, wekelijks op woensdag 13.30 u.
wandel mee met Spel en Sport DRV!
Wanneer de meeste sportclubs een zomerstop houden, start bij Spel en Sport de wandelgroep. Ook dit
jaar participeert Spel en Sport weer in het jaarlijks beweegprogramma van sport in De Ronde Venen. Onder
het motto Gezond in Beweging kunnen Ronde Veners
voor een klein prijsje bij verschillende sportaanbieders
naar keuze vier of zes keer meedoen of een introductiecursus volgen. Op deze manier krijgen senioren de
mogelijkheid om kennis te maken met een sport of
beweegvorm, zonder zich direct te verbinden aan een
sportclub. Een van de onderdelen van Spel en Sport is
Sportief Wandelen. Op dinsdagochtend om 11.00 uur
vanaf de parkeerplaats van sporthal Phoenix in Mijdrecht. Geïnteresseerden kunnen in juli zes keer meelopen voor totaal € 15,-. Informatie en aanmeldingen:
06-21918353 of www.sportinderondevenen.nl.
Tip: begint u graag in beweging maar doet u dat liever niet alleen? Schrijft u zich dan in voor een beweegmaatje! Zie: www.stichtingdebaat.nl/nieuws of neem
contact op met Carolien Harbers per mail: c.harbers@
stichtingdebaat.nl of telefoon: (0297) 230280.

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk in De Ronde Venen? Neem een kijkje op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info voor de actuele vacatures.

Tips en tools?
Voor nog meer inspirerende Burendag ideeën
kijk je op www.burendag.nl. Burendag wordt
lokaal ondersteund door Annelies de Hoop,
opbouwwerker bij Stichting De Baat. Zij helpt
u graag verder met het uitwerken van ideeën.
Annelies is te bereiken op 0297-230280 of via
de e-mail a.dehoop@stichtingdebaat.nl.
DE BaaT VOlGT EN iS TE VOlGEN

iNSchRijVEN KuNSTBuS wEER
MOGElijK
Inschrijven voor het nieuwe theaterseizoen 2012-2013 van
de Kunstbus is nu weer mogelijk. Wilt u een theatervoorstelling bezoeken, maar liever niet alleen? Alle inwoners van
de provincie Utrecht van 55 jaar en ouder kunnen gebruik
maken van de Kunstbus. De Kunstbus rijdt alleen als voldoende mensen zich voor een voorstelling hebben ingeschreven. Iedereen die zich heeft ingeschreven, krijgt circa
drie weken voor de betreffende voorstelling bericht over of
de Kunstbus rijdt en zo ja, waar en wanneer er kan worden
opgestapt. Als u een programmaboekje wil ontvangen, kunt
u contact opnemen met mevrouw Rietstap, telefoon: 0297281888. Inschrijven kan via het formulier achter in het programmaboekje. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, raden
wij u aan uw inschrijving zo snel mogelijk door te geven. Bij
voorkeur vóór 6 augustus.

DE OuDERENaDViSEuR

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Abcoude: Kerkgaarde 5
Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

Eén van de vele diensten die De Baat aanbiedt is de ouderenadvisering. De ouderenadviseur geeft informatie, advies,
ondersteuning en begeleiding aan ouderen. Dit kan zijn op
het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer. De ouderenadviseur is uitstekend op de hoogte van allerlei regelingen
en mogelijkheden die de situatie van ouderen kunnen verbeteren. Ook kan zij u advies geven over de verschillende
diensten van de stichting zoals maaltijdvoorziening, alarmering of belastinghulp. Wanneer u graag rustig met iemand
uw situatie wil bespreken, antwoord op uw vragen of ondersteuning bij het maken van keuzes wil hebben, dan kan
de ouderenadviseur iets voor u betekenen. U kunt advies
en begeleiding krijgen die gericht is op uw eigen specifieke
situatie.
Inwoners van de gemeente De Ronde Venen die interesse
hebben in een bezoek van de ouderenadviseur kunnen contact opnemen met Stichting De Baat op het algemene nummer 0297-230280. Aan de hulp van de ouderenadviseur zijn
geen kosten verbonden.

De Baat volgt in sociale media. Het Twitteraccount van De
Baat is nu online. Verschillende medewerkers van De Baat
zullen het account bijhouden. Via het account wordt regelmatig nieuws over evenementen, diensten of andere zaken
gepubliceerd. Ook vragen worden beantwoord.
We zijn te vinden via www.twitter.com/stdebaat
en te bereiken door @stdebaat te gebruiken
in een Tweet.
- www.twitter.com/stdebaat
- @stdebaat

REPaiR café DE RONDE VENEN

28 juni is het Repair café in Mijdrecht weer geopend
Meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed en kapotte kleding krijgt in het Repair Café een tweede kans.
Deskundige vrijwilligers reparen, onder het genot van koffie
of thee, bijna alles samen met u. Elke 2e en 4e donderdag
van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur is het Repair Café
geopend. De hele maand juli is het Repair Café echter gesloten. Vanaf 9 augustus zijn wij weer geopend.
Oproep
Wij zijn op zoek naar een elektronicaspecialist voor het repareren van elektrische apparaten zoals radio’s en Cd-spelers.
Wie komt ons gezellige reparatieteam versterken?
Verder zijn wij op zoek naar een (gebruikte) luchtcompressor voor het schoonblazen van onderdelen en eventueel oppompen van (fiets)banden.
Het Repair Café is te vinden in de Buurtkamer aan de G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. Op de dagen dat het Repair
Café geopend is, zijn wij telefonisch bereikbaar op (0297)
288 466.
De data 2e halfjaar 2012 van het Repair Café zijn:
- In de maand juli geen Repair Café
- 9 en 23 augustus
- 13 en 27 september
- 11 en 25 oktober
- 8 en 22 november
- 13 en 27 december

www.STichTiNGVRiENDENVaNDEBaaT.Nl

hOE ZiET
jOuw
POSTER
ER uiT?
acTiViTEiTEN
MaaND juli
MaNTElZORGSalON
De mantelzorgsalon is een ontmoetingsgroep voor
mensen die langdurige of intensieve zorgtaken hebben
voor een familielid, vriend of kennis. In juli helaas geen
Mantelzorgsalon.

PluSBuS uiTjES EN/Of wiNKElEN
02 juli 17.00 u.
04 juli 09.00 u.
05 juli 09.00 u.
05 juli 13.00 u.
06 juli 09.00 u.
06 juli 17.00 u.
11 juli 09.00 u.
12 juli 13.00 u.
13 juli 09.00 u.
16 juli 17.00 u.
18 juli 09.00 u.
19 juli 13.00 u.
20 juli 09.00 u.
20 juli 17.00 u.
24 juli 09.00 u.
25 juli 09.00 u.
26 juli 13.00 u.
27 juli 09.00 u.
30 juli 17.00 u.

Kookpunt (onder voorbehoud)
Amstelkade Wilnis
Boodschappenochtend
Film in Zuwe Maria-Oord
Winkelcentrum Bisonspoor
Tafelen in het Buurhuis
Dierentuin Artis
Boodschappen/markt
Museum Oranje in Buren
Kookpunt (onder voorbehoud)
Stoomtram Hoorn-Medemblik
Boodschappen/markt
Theetuin Eemnes
Tafelen in het Buurhuis
Restaurant “Kop van de Haven”
Rondvaart IJmuiden
Boodschappen/markt
Strandrups De Vrijheid
Kookpunt in De Fabriek
(onder voorbehoud)

€ 10,€ 3,€ 3,€ 7,€ 5,€ 10,€ 33,€ 3,€ 19,€ 10,€ 43,€ 3,€ 8,€ 10,€ 10,€ 24,€ 3,€ 25,€ 10,-

Rollatorspreekuur
elke 2e donderdag van de maand van 10.00-11.00 uur
Start weer in september
cinema 55+ in Maria-Oord
Prijs: € 4,- of 5 x voor € 15,-. (aanvang 14:30 uur).
Datum: do 5 juli
Kookpunt! in De fabriek, Rondweg 1a Mijdrecht
Op de maandagen op de oneven weken van
17.00-20.00 uur. Data: 2 en 16 juli (onder voorbehoud)
Tafelen in het Buurhuis, Vossestaart 2 wilnis
Op de vrijdagen in de oneven weken
van 17.00-20.00 uur. Data: 5 en 20 juli
Brunchen in De Kweektuin
Geen brunch in de kweektuin i.v.m. de warmte in
de kas. In oktober zal de eerstvolgende brunch zijn.

RaBOBaNKBuS
Dinsdag, even weken
waverveen Cliffordweg, 09.00-09.30 uur
Mijdrecht
Nieuw Avondlicht 09.45-11.45 uur
Mijdrecht
Veenstaete, 11.30-12.00 uur
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Dinsdag, oneven weken
Vinkeveen Maria-Oord, 09.30-09.50 uur
Vinkeveen Zuiderhof, 10.00-10.30 uur
Mijdrecht
G. Majella, 10.45-12.00 uur
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
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Fractie Lijst 8 vraagt collega’s nog eens na te denken:

”Laat De Fabriek open”
Vervolg van de voorpagina:
De fracties Lijst 8 en D66: “In de afgelopen week hebben wij nog eens
goed gekeken naar het besluit dat
ons voor de a.s. Raadsvergadering
wordt voorgelegd tot invulling van
de 5% bezuinigingsopdracht door
stichting De Baat. Hier hebben wij
de volgende conclusie aan verbonden die we graag met u delen. In de
gemeenteraad van 10/11/’11 is door
een ruime meerderheid van de raad
een motie aangenomen, waarin het
college van B&W werd opgedragen
met stichting De Baat in overleg te
treden om de 5% bezuinigingsdoelstelling anders in te vullen dan door
deze alleen ten laste te brengen van
het ‘product’ accommodatiegebonden jongerenwerk, met als gevolg
de sluiting van open jongerencentrum De Fabriek. Een bezuiniging
over het eerder aan stichting De
Baat verleende subsidie ten bedrage van 925.000. De bezuiniging betreft dan 5%, daarvan is een bedrag
groot 46.000. Met het niet verlengen
van de arbeidsovereenkomst van
een jongerenwerker met De Baat en
werkzaam bij De Fabriek, werd m.i.v.
1 januari van dit jaar reeds een bedrag bezuinigd van 40K, daarbij uitgaande van een bruto/bruto bedrag
(incl. werkgeverslasten en werkbudget). Het zal duidelijk zijn dat het ons
verbaast om dan uit de toelichting
van het college te moeten opmaken dat men er niet in is geslaagd
om het restantbedrag van 5.000 op
een andere wijze in te vullen. Des te
merkwaardiger, omdat wij inmiddels
hebben begrepen dat er door stichting De Baat ook op het product Tienerwerkkrant al een bedrag is bezuinigd van 5.000. Mocht er om onduidelijke redenen toch nog een bedrag ontbreken, dan kan met het
geheel schrappen van het toch al
uitgeklede product tienerwerkkrant
(en het onderbrengen van de functie
daarvan op een ‘social medium platform) nog eens 5.000, worden gevonden, waarmee de complete bezuinigingsopdracht naar onze mening ruim voldoende is behaald.

Algemene vrijwilligers activiteiten
-/- 4.000,Activiteitenaanbod de Meijert naar De Fabriek -/- 4.500,Subtotaal:

-/- 9.500,-

Totaal bezuinigd:

–/- 59.500

Met het bovengenoemde resultaat
is ons inziens ruimschoots voldaan
aan de 5% bezuinigingsopdracht
aan stichting De Baat, zonder dat
wij ons op dit moment zorgen hoeven te maken over de kwaliteit van
het accommodatiegebonden jongerenwerk. Een en ander overwegende zal het u duidelijk zijn dat daarmee het geagendeerde besluit voor
onze raadsvergadering van 28-06’12 overbodig lijkt te zijn geworden en daarmee van de agenda gevoerd kan worden. Wij zullen bij de
vaststelling van de agenda daartoe
dan ook verzoeken en graag zien wij
ons daarbij door de gehele raad gesteund. Mocht u nog twijfelen, dan
geven wij u het volgende nog in
consideratie.
- bij eerdere discussies over het
jongerenwerk werd de gemeenteraad door het college t.b.v. de
kaderstelling meermaals werd
verwezen naar de voor 2012 aangekondigde nota Jeugdbeleid. In
de commissie IS van 11-06-12
werd pas duidelijk dat deze nota voorlopig niet wordt vastgesteld ten gevolge van de onduidelijkheid inzake aanstaande stelselwijzigingen (o.m. jeugdzorg).
Beleidskaders ontbreken dan ook
nog, waardoor het nu prematuur
is een besluit te nemen dat tot
gevolg heeft het sluiten van een
accommodatie waar veel jeugd
gebruik van maakt.
- in de raadscommissie IS van
11/06/’12 werd tevens de nota Jongerenwerk door de commissie als onvoldoende voldragen
aangemerkt en voor een nadere uitwerking terugverwezen en
niet eerder dan in oktober dit jaar

De volledige rekensom nogmaals:
Subsidie Stichting De Baat:
Bezuiniging 5% van 924.107 =

924.000,46.000,-

Bezuiniging Formatie jongerenwerk
Totaal dus nog te bezuinigen =

+/- 40.000,+/- 6.000,-

Mogelijke bezuinigingen:
1e Bezuiniging Tienerkrant (uitgevoerd)
2e Bezuiniging Tienerkrant
Totaal
Indien om redenen ons onbekend
toch nog een bedrag te bezuinigen valt, dan komen daarvoor, even
los van het feit dat deze bedragen
ook elders binnen de begroting van
De Baat gevonden zouden moeten
kunnen worden, de volgende producten van het open jongerenwerk
in aanmerking.

-/- 5.000,–/- 5.000,-/- 50.000,-

bezuinigd!

opnieuw zal worden behandeld,
waardoor de kaderstelling t.b.v.
het jongerenwerk ontbreekt en
het daardoor wat prematuur lijkt
om politieke besluiten te nemen,
waaronder de sluiting van zoiets
fundamenteels in deze discussie
als open jongerencentrum De Fabriek;

(aanname)

- in de raadscommissie IS van
11/06/’12 duidelijk werd dat er
nog nader gesproken gaat worden over de organisatorische inbedding van het jongerenwerk en
dan duidelijkheid ontstaat over
functie en doel van het open jongerenwerk, waardoor het nu prematuur lijkt een besluit te nemen
dat de sluiting van open jongerencentrum De Fabriek betreft;
- in de raadscommissie IS van
11/06/’12 werd ook duidelijk dat
stichting De Baat een benchmark
laat uitvoeren, waardoor later dit
jaar duidelijkheid wordt verstrekt
over het rapport van de Rekenkamercommissie inzake stichting De Baat en m.n. de door de
commissie geconstateerde hoge overhead van de stichting. Het
resultaat van deze benchmark zal
ongetwijfeld betrokken worden
bij onze beraadslagingen over de
inrichting van het sociale domein
in onze gemeente, waarbij dan
ook het jongerenwerk kan worden betrokken. Ook in dit geval
is het te snel en te vroeg om een
besluit te nemen waarmee open
jongerencentrum De fabriek zal
worden gesloten;
- in de raadscommissie IS van
11/06/’12 uit de voorjaarsnota werd duidelijk dat er nog verder bezuinigd dient te worden op
het Sociale Domein en het daardoor prematuur lijkt om nu politieke besluiten te nemen, zonder
kaderstelling en zonder de mogelijkheid tot een integrale afweging;
- ook blijft onduidelijkheid bestaan
over een eventuele fusie van 3
welzijnsorganisaties die actief zijn
binnen de gemeenten De Ronde
Venen en Stichtse Vecht en daarmee de mogelijke efficiencyvoordelen die dat biedt en de organisatorische inbedding van het
jongerenwerk, waardoor de sluiting van zoiets fundamenteels als
open jongerencentrum De Fabriek prematuur lijkt;
Wij vragen u deze invalshoek en
argumenten mee te nemen in uw
overwegingen en ons uw steun te
verlenen om het punt Bezuiniging
De Baat van de agenda te voeren.
Wij zijn een voorstel aan het voorbereiden waarmee we het college willen verzoeken de bezuiniging bij De
Baat op de hierboven beschreven
wijze in te vullen en de accommodatie te behouden voor het jongerenwerk “, aldus de fractie van Lijst
8 en D66.

Kinderen Hoflandschool overhandigen
cheque aan De Biezenwaard
Regio - Op woensdag 20 juni heeft
een aantal kinderen van de Hoflandschool uit Mijdrecht een bezoek gebracht aan kinderhospice De Biezenwaard in Uithoorn. Op vrijdag 8
juni werd op de Hoflandschool het
Kinderen helpen Kinderenfeest gevierd en een deel van de opbrengst
van dit feest werd geschonken aan
De Biezenwaard. De kinderen werden hartelijk ontvangen door Manfred Jansen, locatieleider van De
Biezenwaard, en daarna werden zij
rondgeleid door het gebouw. Het
was er groot, mooi en kleurrijk aldus de leerlingen. Na de rondleiding
werd het tijd om de cheque te overhandigen. De kinderen hebben een
cheque met het bedrag van maar
liefst 2150.00 overhandigd aan Manfred Jansen. De medewerkers, maar
vooral de kinderen zijn heel blij met
dit bedrag waar nieuw speelgoed
voor aangeschaft gaat worden.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag,
23 juni, heeft een viertal leerlingen van Brassband Concordia met
succes het HaFaBra examen afgelegd in Kunstencentrum De Hint
in Uithoorn. Na een jaar lang lessen gevolgd te hebben bij de dirigent van Concordia, Stephan Koppelaar, moesten de leerlingen aan
de examinatoren laten zien en horen dat zij de technieken op hun instrument beheersen. Onder het toeziend oog en een luisterend oor van
de voorzitter van Concordia werd
het spits afgebeten door Niels Kramer die op zijn bariton de mooiste
tonen liet horen. Met een eindcijfer
van 7.3 mocht hij zijn A-diploma in
ontvangst nemen. Daarna was het
de beurt aan de leerlingen voor het
B-examen. Gert-Jan van Selm liet
op de trombone horen dat hij een
zeer getalenteerde muzikant is, en
dit werd door de jury dan ook beloond met een eindcijfer 8.8. Vervolgens was het William Leeflang,
die ondanks de zenuwen liet horen hoe mooi een cornet klinkt. Met
een eindcijfer van 8.3 was hij dan

ook heel blij. Als laatste was het de
beurt aan Teunis Both. Evenals William speelt hij cornet, en mede dankzij een mooi duet kreeg ook hij zijn
B-diploma met een eindcijfer 7.6.

Al met al een zeer geslaagde dag
en Brassband Concordia is dan ook
zeer trots op deze leerlingen en
hoopt van hen nog jarenlang plezier
te hebben.

Groep 5 Proostdijschool bezoekt
bewoners van Gerardus Majella
Mijdrecht - De groep 5-kinderen van de Proostdijschool hebben
een bezoek gebracht aan het verzorgingshuis Gerardus Majella. In
het kader van de Hartenwens-week
mochten alle bewoners een wens
doen. De kinderen hebben samen
met de bewoners daarvoor vlinders
gekleurd, zodat de wensen daarop
konden worden geschreven. Dit alles onder het genot van een kopje
koffie en een glaasje limonade. Tijdens het kleuren kwamen er leuke
gesprekken op gang tussen de bewoners en de kinderen. Zowel de
kinderen als de bewoners hebben
genoten van deze gezellige, creatieve ochtend. Aan het eind van de
ochtend gingen de kinderen weer
richting school met als bedankje
een lekker snoepje. En nu maar hopen voor de bewoners dat veel van
hun wensen vervuld kunnen worden.

Dit weekend weer Rap & Ruig race

Leerlingen De Fontein zetten
zich in voor Stichting Opkikker
Mijdrecht - De afgelopen periode
heeft basisschool De Fontein zich
ingezet voor Stichting Opkikker en
een nieuw klimrek voor het schoolplein.
Allerlei activiteiten stonden op de
agenda om zo veel mogelijk geld in
te zamelen. Elke maandag namen
de kinderen kleingeld mee voor
het goede doel. Verder vond er op

Succesvol HaFaBra examen voor
leerlingen Brassband Concordia

woensdag 18 april een inloopavond
plaats voor alle ouders en kinderen.
Tijdens deze avond waren er mooie
kunstwerken te koop die de kinderen in de klas gemaakt hadden.
Sponsorloop
De inzamelingsactie werd woensdagochtend 30 mei afgesloten met
een spetterende sponsorloop. Door

middel van rondjes lopen hebben
kinderen en leerkrachten geprobeerd om zo veel mogelijk geld in
te zamelen. De totale opbrengst van
alle activiteiten werd vorige week
bekendgemaakt en bedroeg ruim
3136,-, waarvan de helft naar Stichting Opkikker gaat.
Al met al een geweldig resultaat!

Vinkeveen - Komend weekend is
er weer de Rabobank Rap & Ruig
race. Ook dit jaar zal dit het mooiste bouw- en vaarspektakel van de
Vinkeveense Plassen worden.

2012’ de bouwlocaties vinden. Deze zijn altijd gezellig en zeker het
bezoeken waard. Sommigen kiezen
voor een snelle boot, anderen voor
een actueel onderwerp.

Aanstaande zaterdag zullen de 30
teams de gehele dag bezig zijn om
een vaartuig te bouwen. Op www.
rapenruig.nl kunt u bij ‘deelnemers

De heer en mevrouw Rap & Ruig
zullen alle bouwlocaties bezoeken
en beoordelen of alles volgens het
reglement verloopt. Zondag bent u

vanaf 12.00 uur welkom bij Eiland 1
voor de daadwerkelijke Rap & Ruig
race. Hier zullen de verschillende
boten het tegen elkaar gaan opnemen. De heer en mevrouw Rap &
Ruig zullen samen met de jury prijzen geven voor de snelste en origineelste boot en ook zal de uitreiking
plaatsvinden van de pech- en de
Rap & Ruigprijs.
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Van Kouwen Automotive:

“Belastingvoordeel op veel
modellen verdwijnt per 1 juli”

Morgenavond, donderdag 28 juni:

VIOS in de wijk Proostdijland
Mijdrecht - Ook dit jaar verzorgt
VIOS in een aantal Mijdrechtse wijken een straatoptreden. Na eerder
Hofland Zuid is op donderdagavond
28 juni de wijk Proostdijland aan de
beurt. Na de zomervakantie volgt
nog de wijk Molenland.
Straatparade en show
Om 19.00 uur vertrekt de Show- &
Marchingband van VIOS vanaf club-

gebouw De Notenkraker aan de
Windmolen via het sportpark van
Argon naar de Proostdijstraat. Vervolgens loopt de band eerst door de
straten ten zuiden van de Hoofdweg.
Halverwege steekt VIOS de Hoofdweg over naar het noordelijke deel
van de wijk. Omstreeks 20.00 uur
komt de band aan bij het grasveld
aan de Joh. Van Renessestraat. Daar
vinden nog diverse showtjes plaats.

Gratis ViosKidz
Met deze rondgang promoot de vereniging de ViosKidz. Naast dat het
voor kinderen alweer een aantal jaren mogelijk is aan de gratis MusicKidz deel te nemen, is het nu voor
kinderen vanaf ongeveer 6 jaar ook
mogelijk een gratis opleiding te volgen bij de VIOS ShowKidz. Gaat het
bij MusicKidz vooral om muziek maken, bij ShowKidz ligt het accent op

Assurantiekantoor Van Wijngaarden
reikt diploma’s uit aan geslaagden
Vinkeveen - Afgelopen donderdagmiddag zijn de diploma’s uitgereikt aan de leerlingen van de

groepen 8 van de drie basisscholen in Vinkeveen die met goed gevolg het Nibud Geldexamen heb-

ben afgelegd. Vanaf april hebben
alle groepen 8 van de Vinkeveense basisscholen OBS de Pijlstaart,

Naschoolse activiteit Power
Girl een groot succes
De Ronde Venen - Acht meiden
van verschillende basisscholen in
Mijdrecht hebben in juni de na-

schoolse activiteit Power Girl afgesloten. Zes weken lang kwamen de
meiden voor sportieve spellen bij el-

kaar in de speelzaal van de Trekvogel onder leiding van Astrid Millenaar.

beweging, ritme en mimiek. Omdat
je na de ShowKidz verder kunt bij
de afdeling majorette wordt ook een
aantal oefeningen met de majorettestok (baton) gedaan.
Voor meer informatie kijk je het beste even op de website www.viosmijdrecht.nl onder ViosKidz.
Wil je meer weten van of je opgeven
voor de gratis opleidingen? Dat kan
voor MusicKidz bij Sabina Hoogerdijk via musickidz@vios-mijdrecht.nl
of telefonisch: (0297)242343 en voor
ShowKidz bij Chantal van Ballegooij
via showkidz@vios-mijdrecht.nl of
telefonisch: (0297)272862.

PCB De Schakel en de Sint Jozefschool lessen gevolgd van het lespakket van het Nibud met als doel
de leerlingen een basis en kennis
van geld meegeven. Assurantiekantoor Van Wijngaarden vindt het van
groot belang dat basisschoolleerlingen goed leren omgaan met geld. In
het begin van deze maand hebben
de leerkrachten het Geldexamen afgenomen en donderdag 21 juni om
13.30 uur ontvingen de ‘geslaagden’
in een feestelijke sfeer een officieel
diploma. Bert van Diemen van OBS
de Pijlstaart stelde zijn aula beschikbaar, zodat de groep 8 leerlingen van alle scholen gezamenlijk in
het zonnetje gezet konden worden.
Na een openingswoord van Bert
van Diemen nam Arnold Oldert van
Assurantiekantoor van Wijngaarden
het woord. Na een kleine testcase,
ging hij over tot het uitspreken van
het verlossende woord dat alle leerlingen waren geslaagd. Iedere leerling kreeg van de eigen groepsleerkracht het officiële diploma overhandigd met een aardigheidje van
assurantiekantoor Van Wijngaarden. Natuurlijk was er ook gezorgd
voor drinken en wat lekkers, zodat
er met elkaar geproost kon worden
op de goede afloop. Assurantiekantoor Van Wijngaarden wenste de afzwaaiende groep 8-leerlingen tot
slot een spetterend en geslaagd optreden van hun musical toe en een
bijzonder goed begin op het voortgezet onderwijs.

Zij kijkt terug op een geslaagde naschoolse activiteit: “Bij Power Girl
word je uitgedaagd om je eigen
kracht te ontdekken. Door middel
van sportieve spellen, oefeningen
en creatieve opdrachten ontdekten veel meisjes dat zij meer kracht
hebben dan zij denken. Kracht zit
niet alleen in je spierballen, maar
ook in je stem, je ogen, je adem en
in je gedachten.
Favoriet
Een favoriete oefening was jezelf
door een poort van stootkussens
heen duwen. In het begin hielden
sommige meisjes zich in, maar later
leerden ze om er met kracht doorheen te stoten. Daar waren ze dan
zelf verbaasd over. Er komen altijd
situaties in je leven, dat je die kracht
nodig hebt en op jezelf moet vertrouwen. Dat maakt deze lessen zo
waardevol. Een van de deelneemsters verwoordde het zo: ”Ik zou
deze lessen wel het hele jaar willen hebben. Want hier kan ik zijn
wie ik ben.” De naschoolse activiteiten in Wilnis en Mijdrecht zijn georganiseerd door een werkgroep van
het samenwerkingsverband ‘Samen
Sterk voor Kinderen’, bestaande uit
een aantal vrouwen die zich hier
vrijwillig voor inzetten. In het najaar doen alle scholen in Mijdrecht
en Wilnis mee en wordt het activiteitenaanbod uitgebreid. Gezien het
succes zal Power Girl ook weer op
het programma komen te staan.

Regio - Voor zowel de particuliere
als zakelijke rijder gaat het een en
ander veranderen vanaf 1 juli. Frank
Vaneman, directeur van Van Kouwen Automotive, licht de maatregelen toe.
“Inmiddels valt 1 op de 3 nieuw verkochte auto’s onder de bekende fiscale vrijstelling. Als er niets verandert, komt in 2015 meer dan 60%
van alle auto’s in aanmerking voor
een vrijstelling. Dat is voor de overheid niet wenselijk omdat dan de
stimulans tot de aanschaf van de
zuinigste auto’s verdwijnt. Daarnaast wordt het systeem dan onbetaalbaar voor de fiscus. Daarom worden de grenzen voor CO2uitstoot met ingang van 1 juli 2012
aangescherpt. Auto’s worden in
zijn algemeenheid zoveel schoner dat de huidige gunstige maatregel voor de consument per 1 juli
dus wijzigt om zo de autofabrikanten te stimuleren nog schonere motoren te ontwikkelen.. De CO2-grenzen in de belasting personenauto’s
en motorrijwielen (bpm) en de bij-

telling worden per die datum aangescherpt. Dit betekent dat de huidige 14% en 20% bijtelling categorie voor een groot deel komt te vervallen op de huidige modellen. Uiteraard heeft dit dus ook grote gevolgen voor de aanschafprijs van
auto’s, omdat de BPM op bepaalde motoren fors wordt verhoogd en
moet er weer wegenbelasting voor
deze modellen betaald worden. Tot
1 juli kan de consument echter nog
profiteren van de huidige situatie.
Als er voor die datum een kenteken
op deze auto’s wordt aangevraagd
dan profiteert de consument nog
van al het belastingvoordeel en ontloopt de belastingverhoging die ook
per die datum wordt ingevoerd. Uiteraard informeren wij u graag verder over deze aanpassingen in onze showrooms, verspreid door groot
Amsterdam”, aldus Frank Vaneman
van Van Kouwen.
Op de website van Van Kouwen is
duidelijk in kaart gebracht welke
auto’s op voorraad zijn en dus nog
voor 1 juli geleverd kunnen worden.

Op zoek naar de VIP!
Wilnis - In de eerste week van de
zomervakantie staat in het Speelwoud in Wilnis weer een grote blauwe tent. Van 10 t/m 14 juli wordt
daarin een VakantieBijbelWeek gehouden. Zit je in groep 2 t/m 8 dan
ben je van harte welkom!
Voor deze week wordt een uitnodiging huis aan huis verspreid. Het
belooft een supergezellige week te
worden met veel activiteiten. Het
VBW-team gaat dit jaar op zoek
naar een VIP, die ergens in Wilnis
woont. De uitnodiging is namelijk
tegelijk ook een poster. Hang deze
voor het raam en wie weet word jij
dan hun VIP. De hulp van inspecteur

Keigaaf, de beste speurneus van De
Ronde Venen, is ingeroepen om de
VIP op te sporen. Hoewel, de beste?

Open tuinendag bij
kunstenares groot succes!
Wilnis - Vorig jaar viel de open tuinendag letterlijk in het water. Afgelopen weekend was het, tussen twee regendagen door, prachtig weer. Wat een cadeau! De tuin
van Akke Feddema-Fokker was omlijst met prachtige schilderijen en
beelden van Akke. Tevens had de
bekende beeldhouwer Els van Foeken uit Nieuwkoop ook nog enke-

le werken ter beschikking gesteld.
De koffie en thee met haar zelfgemaakte cupcakes werd verzorgd
door niemand anders dan Jacolien
Kruiswijk. Heeft u iets te vieren misschien, dan bestel je iets lekkers bij
Jacolien! Het was een drukbezochte kleurrijke en gezellig dag. Voor de
bezoekers en organisatie waren de
open tuinendagen zeer geslaagd!

Zomerpodium in Zwanenpark
met verhalenvertellers en musici
Vinkeveen - ‘BinnensteBuiten’-verhalen organiseert tijdens de zomermaanden in het Zwanenpark achter het winkelcentrum aan de Plevierenlaan een klein en intiem zomerpodium met verhalenvertellers
en musici.
Op de vrijdagavond 29 juni, 20 juli en 17 augustus kunt u van ca
20.15 uur tot 21.45 uur genieten van
het zomerpodium ‘Onder de Linden’. Het is de bedoeling dat u zelf
uw zitplaats meeneemt, evenals uw
drankje, koffie of sapje. Terwijl de
Linde haar geuren verspreidt en een
zomerbriesje zich zacht laat horen
in het ritselen van de bladeren ne-

men verhalenvertellers u mee naar
verre en onbekende oorden en lang
vervlogen tijden. U kunt in uw gedachten daar nog blijven onder de
klanken van de musici, die de verhalen afwisselen en ondersteunen.
De zomerpodia zijn vrij toegankelijk
en er is gelegenheid een bijdrage te
geven om de kosten te dekken van
deze unieke optredens. Op vrijdag
29 juni komen er verhalenvertellers
die hun opleiding hebben gehad bij
de Nationale Vertelschool. Zij nemen hun eigen muzikant mee. Kom
genieten! Info: elza@binnenste-buitenverhalen.nl , tel. 0297-261316 of
06-23150498.
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DANSSHOW DANSCENTRUM COLIJN:

DANCING DOWN
MEMORY LANE!!
In het weekend van 16 en 17 juni hebben de ballet-, zang- en breakdanceleerlingen van Danscentrum Colijn weer
hun beste beentjes voorgezet in een
spectaculaire theatershow in het theater van Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen.
De titel voor de show van dit jaar was
‘Dancing Down Memory Lane’; een reis
door de tijd wat betreft de ontwikkeling van de dans! Bijna alle dansstijlen
van de afgelopen eeuw kwamen voorbij. Charleston, Tap-dance, Clipdance,
Breakdance, Hip Hop, Klassiek ballet,
Jazz, Showdance etc… Al deze dansen waren ingepast in de vele historische momenten. De speech van Martin
Luther King, de grote depressie, de industriële revolutie en daarmee gepaard
gaan de verzakelijking van de wereld.
Dit alles begeleid door prachtige videomomenten en achtergrondfoto’s.
Dansdocente Merel Schrama heeft
weer prachtige choreografieën gemaakt
en de dansers hebben de boodschap op
een geweldige manier overgebracht op
het publiek. De show was drie keer uitverkocht! Er was natuurlijk ook veel humor en er waren hartveroverende momenten met de allerkleinsten!! Sommigen nog geen drie jaar… Jip en Janneke
kwamen langs en natuurlijk de prinses-

sendans! Met een knipoog naar de eerste dansen uit de geschiedenis ten tijde
van de dames in prachtige baljurken en
heren met pruiken in ‘Mag ik deze dans
van u?’ Ook Whitney Houston mocht
natuurlijk niet ontbreken, en een blacklightshow met witte handschoentjes op
Superbass zag er superstrak uit. Heftig
waren de choreo’s die teruggingen naar
de Tweede Wereldoorlog, uitgevoerd op
Die Another Day van Madonna en Yesterday van The Beatles; menigeen pinkte een traantje weg...
Het klapstuk van de show was toch wel
de finale: ‘Putting it all together’ op de
vijfde symphonie van Beethoven in de
uitvoering van David Garrett. Dames in
prachtige tutu’s die klassiek ballet lieten zien gecombineerd met de stoere hiphoppers én daarbij nog de breakdanceboys! Wat een spektakel!!
Nieuw dit jaar was natuurlijk de Gleeclub! Een combinatie van zang en dans
voor meiden en jongens op de middelbare school! Wat betreft de zang zijn
zij begeleid door zangcoach Ireen van
Bijnen (bekend van kinderkoor Xing)
en de choreografieën zijn van Merel Schrama. Zij brachten de nummers
Valerie en Don’t Stop Believin’. Ook zij
hebben het geweldig gedaan en naast
de al bestaande Musicalklas voor kinderen van de lagere school, vormden zij
een prachtige aanvulling op het geheel!

Er werd dus ook veel live gezongen in
Dancing Down Memory Lane!
Ook de Breakers hebben hun beste
beentje voorgezet! De beginners gaven
een geweldig optreden en de gevorderden werkten naast hun eigen optreden
ook nog mee in het finalestuk met de
ballerina’s! De breakdancelessen worden gegeven door Jeffrey Flu!
Langs deze weg willen Axel en Heleen
alle vrijwilligers bedanken voor hun
hulp! Ook dit jaar was het weer een geweldig team en zonder de hulp van deze vrijwilligers is het onmogelijk om een
goede show neer te zetten! Dank jullie
wel! De foto’s zijn gemaakt door Edwin
Onclin van e-lens.
In september begint het nieuwe seizoen
natuurlijk weer maar er kan al weer worden ingeschreven voor de verschillende groepen. Eind augustus komt er een
Bootcamp! Vier zondagen die steeds in
het teken zullen staan van twee dansvormen; hip hop, modern, klassiek, tap,
ballroom, latin, jazz en broadway! Iedereen kan hier aan meedoen, dus houd de
website in de gaten!
De eerste lesweek van het seizoen is
bij Danscentrum Colijn een ‘OPEN LESWEEK’. Een mooie gelegenheid om te
onderzoeken welke groep en dansstijl
geschikt zijn!
Meer info? www.colijndancemasters.nl
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lingen een aantal bedrijven bezocht
om te ervaren wat het ondernemen
betekent.
Ze werden hartelijk ontvangen en
geïnformeerd door de directies van
Business Meal Catering, Multifill,
Brouwer Transport, Drukkerij Verweij, Drost Bouwbedrijf en ICT Microminder. De leerlingen hebben in
de praktijk gezien wat het is om ondernemer te zijn.
Er zijn leerlingen die zichzelf als ondernemer van de toekomst zien, andere leerlingen ontdekten dat het
niets voor hen is. Met dit project zijn
ze een waardevolle ervaring rijker.

Havobrugklassers ondernemen
op het VeenLanden College
Mijdrecht - In het Entreprenasiumproject ‘Jij de Baas’ hebben leer-

lingen uit de havo brugklassen in
Mijdrecht een eigen bedrijf opge-

zet voor een goed doel. Als afsluiting van dit project hebben de leer-

Mijdrechtenaar Martin Troost slaat in Park Krayenhoff een heipaal in de grond voor de nieuwbouw van zeven Liniewoningen

Weer uitbreiding nieuwbouw
in Park Krayenhoff
Uithoorn - Waar vrijwel overal de
huizenmarkt op slot zit en de nieuwbouw van woningen stagneert, verloopt het nieuwbouwproject onder
de noemer ‘Stelling’ in Park Krayenhoff tot nu toe vlekkeloos. Kennelijk is het destijds door de betrokken
partijen die verantwoordelijk zijn
voor de invulling van het voormalige
IBM-terrein en de projectmakelaars
goed in de markt gezet. Afgelopen
vrijdagmiddag werd symbolisch andermaal een heipaal geslagen in de
strook grond langs de Vuurlijn, waar
14 zogeheten Liniewoningen onder de projectnaam ‘Stelling III’ gebouwd gaan worden. Dit keer niet
zoals gebruikelijk door wethouder
Jeroen Verheijen, maar nu door een
koper van een van de woningen,
Martin Troost, thans nog wonende

in Mijdrecht. Hij was samen met zijn
gezin en familie uitgenodigd om aan
deze feestelijke gebeurtenis luister
te geven. Het slaan van de paal ging
hem met de hulp van medewerkers van Vroom Funderingstechnieken goed af. Een en ander onder het
goedkeurend oog van zijn dochter
Beau en zoon Joep, alsook andere
(nieuwe) woningeigenaren en verdere belangstellenden. Het gaat hier
om een volgend nieuwbouwproject
in Park Krayenhoff van zeven tweeonder-een-kapwoningen, waar van
de veertien woningen er inmiddels
elf zijn verkocht. Voornamelijk aan
inwoners van Uithoorn, De Kwakel en uit de regio De Ronde Venen. Toch een opvallend iets dat de
verkoop van woningen hier redelijk
goed gaat. Dit in tegenstelling tot el-

ders aan de andere kant van de rivier, waar het allemaal veel moeizamer gaat. Tussen het contingent in
afbouw zijnde Hofwoningen en de
Stellingwoningen wil men op termijn ook nog een appartementen-

Enkele uitspraken van de brugklassers waren:
- Nu nog niet, later misschien wel.
Dan zou ik ook misschien beter
leiding kunnen geven.
- Er zit een ondernemer in mij, alleen het gedrag van een ondernemer is wel vermoeiend.
- Ik denk niet dat er een ondernemer in mij zit, omdat ik best wel
lui ben, en verlegen.
- Ik denk dat ik het wel kan, maar
goed moet leren plannen. Ik
vond het wel superleuk om te
doen en dingen te ondernemen.
- Ja, vind ik leuk. Ik zou liever niet
onder iemand werken, liever zelf
alles regelen.
- Een van de ondernemers heeft
me zelfs voor over en paar jaar
een baan aangeboden.
- Niks voor mij, ik ben gewoon
geen ondernemer.

gebouw van zes verdiepingen met
12 appartementen realiseren die allemaal een fantastisch uitzicht bieden. Ter afsluiting van ‘De Stelling’,
ter hoogte van het Gezondheidscentrum De Waterlinie, is het plan
hiervoor zogeheten ‘bastionwoningen’ te ontwerpen die in een halve
cirkel het totale nieuwbouwproject
(voorlopig) moeten afronden. Maar
zover is het nog niet. De strook tussen de Cartografielaan en de eerstgebouwde woningen langs de bestaande N201, wordt voorlopig nog
niet in ontwikkeling genomen. Daar
is overigens nog wel ruimte voor
zo’n tachtig woningen, maar het is
nog niet bekend wat voor type dat
zullen worden. De symbolische gebeurtenis behorend bij de bouw van
nieuwe woningen kreeg nog een
feestelijk vervolg in een partytent op
het bouwterrein, waar met een hapje en een drankje in een informele
sfeer de starthandeling werd afgesloten. Belangstellenden voor woningen in Park Krayenhoff kunnen
daarvoor hun licht opsteken bij onder andere EKZ Makelaars (0297567863) en Koop Lenstra Makelaars
(0297-524124) in Uithoorn. Zij hebben een samenwerkingsverband in
dit project. Elke donderdagmiddag
is er standaard ‘open huis’ in een
van de modelwoningen pal tegenover de woontoren. De toegang is
vrij en zonder afspraak.

tus. Als je graag een dier te logeren wilt hebben, laat dit dan zo snel
mogelijk weten om te voorkomen
dat iemand anders je vóór is!! Neem
hiervoor contact op met NME-Centrum de Woudreus. Als je wilt weten welke dieren er bij de Woudreus zijn, kan je natuurlijk ook eens
op een woensdagmiddag binnenlopen om een kijkje te nemen. Naast
het verzorgen van de dieren hebben
zij vaak leuke activiteiten. Ze zijn tot
de zomervakantie op de woensdagmiddag open van 13.30 tot 16.30
uur. NME-Centrum De Woudreus is
in de zomervakantie gesloten van 6
juli tot 20 augustus. Meer informatie kunt u krijgen bij NME-Centrum
de Woudreus, telefoonnummer 0297
273692 of mail ons info@nmederondevenen.nl

Schrijversportretten van
Hilde Streefkerk
Mijdrecht - In de maand juli zijn in
de bibliotheek in Mijdrecht portretten van Nederlandse schrijvers van
de Uithoornse Hilde Streefkerk te
zien. Voor de uitreiking van de P.C.
Hooftprijs van 2012 vorige maand
aan Tonnus Oosterhoff heeft zij
diens portret in grootformaat getekend. Hilde schildert en tekent al 17
jaar. Zij heeft lessen gevolgd aan de
volksuniversiteit in Amstelveen. De
laatste zes jaar tekent zij hoofdzakelijk portretten in zwart-wit of pastelkleuren op verschillende materialen.
De expositie is te bezichtigen tijdens
de openingsuren van de bibliotheek
tot en met eind juli. De werken zijn
te koop. Wilt u meer zien van haar
werk, bezoek dan haar website:
www.homegaleriehildestreefkerk.nl

Help Joyce en Yannick om
te winnen: stem op hen!
Mijdrecht - Waarom zouden wij
op deze twee mensen stemmen en
waar? Even voorstellen: “Wij zijn
Joyce Bakker en Yannick Verhoeven. Joyce woont al haar hele leven
in Mijdrecht en Yannick in Rotterdam. Op een mooie zomerdag, inmiddels twee jaar geleden, hebben
wij elkaar in Rotterdam leren kennen.
Al snel na deze ontmoeting belandde Joyce in het ziekenhuis, waardoor wij nauwelijks van elkaar hebben kunnen genieten. Gelukkig ging
het zonnetje weer voor ons schijnen,
na een juiste diagnose en medicatie konden wij weer samenzijn. Inmiddels zijn we toe aan de volgende stap in onze relatie: trouwen!
Wij hebben meegedaan met een
wedstrijd van een bekend dagblad
waar we een compleet droomhuwelijk mee kunnen winnen. Wij zijn
door de eerste selectieronde heen

gekomen en strijden nu met 14 andere koppels om een plaats in de finale.
De opdracht voor deze ronde is het
maken van een fotoserie, met foto’s van het begin van onze relatie tot nu. We hebben onder andere gekozen voor foto’s van onze eerste date, vakanties en weekendjes
weg en gezinsuitbreiding: onze lieve poes Luna. Om in de finale te komen hebben we uw hulp hard nodig! Tot maandag 2 juli kunt u uw
stem op ons en onze foto’s uitbrengen. Het aantal stemmen is doorslaggevend, de vijf koppels met de
meeste stemmen gaan door naar
de finale. Wij stellen het op prijs als
u op ons wilt stemmen en hiermee
helpt om onze grote droom werkelijkheid te laten worden. Stemmen is
mogelijk via: www.vrouw.nl/sprookjeshuwelijk/12383732/__Joyce_en_
Yannick__.html .”

Daar kan men onder meer een indruk krijgen van de bouwkwaliteit,
gebruikte materialen en energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd bij de woningen. Eveneens
in welke mate de consument (koper) invloed heeft (gehad) op de
wijze van bouw en inrichting. In samenspraak met projectontwikkelaar
en bouwer is een grote mate van
flexibiliteit mogelijk.

Zo zullen de Liniewoningen er uit komen te zien (artistieke impressie)

Tijdens de zomervakantie:
NME-centrum De Woudreus zoekt
logeeradres voor haar dieren!
Wilnis - Vind je dieren leuk maar
heb je zelf geen huisdier? Nou, dit
is je kans. Deze zomer zoeken de
medewerkers van het NME-centrum voor de hele zomervakantie logeeradressen voor hun dieren. NME Centrum de Woudreus
heeft een aantal dieren: konijnen,
cavia’s, muizen en wandelende takken. Ook hebben ze een roodwangschildpad. De dieren zijn gewend
aan kinderen en aan gezelschap.
Kun je maar een deel van de zomer
voor de dieren zorgen, kijk dan of je
een vriendje/vriendinnetje of buurvrouw/man hebt die de rest van de
tijd de dieren zou kunnen verzorgen. Heel misschien kan NME-centrum De Woudreus ook wat regelen.De logeerperiode is van woensdag 4 juli t/m woensdag 22 augus-

Expositie in bieb Mijdrecht:

Botshol-excursies van IVN
komen er weer aan!
Donderdag 5 juli:

Bruidsmodeshow in het
verzorgingstehuis Zuiderhof
Vinkeveen - Op donderdag 5 juli
aanstaande van 14.00 tot 15.00 uur
wordt er een bruidsmodeshow gehouden voor bewoners en familie
van verzorgingshuis Zuiderhof. Maar
natuurlijk is iedereen van harte welkom! Er zijn twaalf bruidjes die zullen lopen tijdens de bruidsmodeshow. Een deel van de bruidskleding dat wordt geshowd is gesponsord door bruidsboetiek Giovanna
uit Mijdrecht. Aansluitend aan de

bruidsshow zal Joppe de Ree zorgen voor een gezellige muzikale omlijsting. Het team Welzijn en Dagbesteding van Zuiderhof zorgt voor de
bruidstaart en een kopje koffie of
thee en gaat er met elkaar een gezellige middag van maken. Bent u
geïnteresseerd in hun activiteit of
wilt u eens kennismaken met het
verzorgingshuis dan nodigt het team
Welzijn en Dagbesteding u van harte uit om een kijkje te komen nemen.

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

van de sloten een doolhof maakt.
Maar met een plattegrond en gidsen erbij hoeft dat niet te gebeuren.
Er zijn nog 2 data waarop de excursies zijn gepland : zaterdag 30 junivertrek om 10.00 uur en woensdag 4
juli-vertrek om 19.00 uur. Het verzamelen is óf bij boer Verweij, Botshol
14 in(1391 HP) Abcoude of, als je de
weg niet weet, 30 minuten eerder op
het Kloosterplein in Vinkeveen. In
verband met de huur van de bootjes
is aanmelden gewenst. Dit kan bij
Marianne v.d. Bosch: (0297)257287
of Patrick Heijne: (0297)230890.
Kosten zijn voor IVN-leden en donateurs vier euro, overige deelnemers betalen vijf euro. Gráág gepast
geld meenemen. Het aantal deelnemers wordt bepaald door beschikbare boten en gidsen.
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Boerenzomerfeest op de
Pr. Beatrixschool

Inschrijving geopend
Open 35+ grastoernooi

Wilnis - Op donderdag 21 juni heeft
de Pr. Beatrixschool haar zomerfeest
gevierd. Het weer deed die dag
goed zijn best. Het team had een
boerenfeestje bedacht en ‘s ochtends kwam er een heleboel boeren en boerinnen het schoolplein op
wandelen.
Groep 1 t/m 3 begon de ochtend in
de klas met leuke spelletjes, kleuren
en knutselen. De hogere groepen
liepen een fotospeurtocht door de
wijk. Onderweg moesten zij op zoek
naar eieren waar vragen op stonden. Halverwege was er een stop
met drinken en lekkere cakejes.
De kinderen van groep 1 t/m 3 vertrokken na het drinken en lekkers
naar de boerderij van de familie
Berk waar het vervolg van het feest
werd gevierd. Daar konden zij lekker gaan spelen en springen op het

De Kwakel - Tennisvereniging Qui
Vive uit Uithoorn/De Kwakel organiseert ook dit jaar weer het Open 35+
grastoernooi, het 35+ Ohlenbusch
Ran & Van der Wurff toernooi. Zoals
ieder jaar wordt er ook dit jaar weer
gespeeld met een troostronde. Het
leuke daarvan is dat alle deelnemers
gegarandeerd minimaal 2 wedstrijden spelen. Het toernooi wordt ge-

springkussen. Een uurtje later kwamen ook de hogere groepen op de
boerderij aan.
Met de hulp van een heleboel ouders waren er stapels pannenkoeken gebakken en daar heeft iedereen lekker van gesmuld. In het weiland waren inmiddels een heleboel
boerenspelletjes klaargezet en onder begeleiding van de leerlingen
uit groep 8 gingen de kinderen hier
in groepjes langs. Naast het springkussen was er een kruiwagenrace,
touwtrekken, boerengolf en nog
veel meer. Voor de dorstige kinderen was ook hier de Ouderraad aanwezig met drinken en lekkers. Een
erg geslaagde dag en het was jammer dat om 14.00 uur de eerste ouders al weer kwamen om de vermoeide boeren en boerinnen terug
te rijden.

Basisscholen Vinkeveen
fietsen voor verkeersexamen
Vinkeveen – Vorige week vrijdag 22
juni hebben de leerlingen van groep
7 van de Schakel, De Pijlstaart en
tevens de kinderen uit groep 8 van
de Sint Jozefschool op de fiets het
praktisch verkeersexamen afgelegd.
Het verkeersexamen is een onderdeel van het verkeersonderwijs op
de basisscholen. De kinderen hebben eerst het theoretisch examen
op school behaald. Daarna mogen
de leerlingen de verkeerslessen in
praktijk brengen tijdens een fietsroute in hun eigen omgeving. Onderweg worden de kinderen beoordeeld door vrijwilligers aan de hand
van een controlelijst. De vrijwilligers
beoordelen of de kinderen goed kijken, hun hand uitsteken, voorrang

ANFA

Uitslag zomerbridge drive

Mijdrecht - De vierde ronde van
het zomerseizoen was wederom
een succes. Een leuke bridgeavond
met 61 paren bij Bridgevereniging

Mijdrecht in de Meijert aan de Dr. J.
van der Haarlaan.
Er is gespeeld in drie lijnen. De uitslag is als volgt:

ANFA
ANFA

verlenen en de andere basisvaardigheden in het verkeer beheersen.
Ondanks dat de meeste kinderen
regelmatig fietsen was er toch enige
spanning te bespeuren bij sommige
kinderen. Met name of ze niet verkeerd zouden fietsen. Maar de route was duidelijk uitgezet met goed
zichtbare bordjes. Het weer zat gelukkig mee. Een week eerder is het
examen nog afgelast vanwege de
enorme stortbuien.
De leerlingen vielen ook dit jaar
weer goed op dankzij de door de
Rabobank De Ronde Venen beschikbaar gestelde fluorescerende
hesjes. Alle kinderen zijn geslaagd
en hebben hun Verkeersdiploma
ontvangen.

MANA

Lijn A:
1. Joop Koeman en
Frans van Vliet
62,27 %
2. Elly Degenaars en
Ans Bruggeman
57,87 %
2. Hen Jan van den Bosch
en Leo Zandbelt
57,87 %

Lijn B:
1. Hans en
Nel Leeuwerik
2. Ada Keur en
Lies Buskens
3. Ellen en
Krijn van Dijke

63,96%
61,67%
60,90%

speeld van 18 tot en met 26 augustus. De inschrijving is geopend! Tot
en met 30 juli is er gelegenheid in
te schrijven maar wacht niet te lang
want de toernooicommissie loot op
volgorde van binnenkomst en op
compleetheid. Inschrijven doet u op
www.toernooi.nl. Informatie over
de hoofdsponsor vindt u op
www.makelaarsuithoorn.nl

Inschrijving RABO Jeugd
toernooi geopend
Mijdrecht - Traditiegetrouw organiseert tennisvereniging All Out ieder
jaar in de eerste week van de grote
vakantie (22 juli t/m 27 juli) de Open
Jeugd Kampioenschappen. Wij zijn
erg blij dat ook dit jaar de RABOBANK zich verbonden heeft aan
het toernooi als hoofdsponsor. Een
toernooi dat ieder jaar weer minstens 125 tennissers trekt van verschillende verenigingen uit de wijde omgeving. Dat maakt het toernooi zo leuk, omdat het altijd spannende wedstrijden oplevert. Naast
Lijn C:
1. Henny en Viviane
v Nieuwkerk
2. Pieter Boogaard en
Rchard van Heese
3. Carla de Goede en
Tineke Venhuizen

MANA
MANA

de hoofdsponsor kent het toernooi
ook nog een aantal subsponsors
die eraan bijdragen dat het toernooi kan plaatsvinden met iedere
dag iets lekkers, een loterij en mooie
prijzen. Zelfs de weergoden kunnen
het feest niet verstoren, want bij regen spelen we in de tennishal.
Schrijf je snel in via www.Allout.nl,
want 11 juli is de sluitingsdatum. Je
kunt je voor de volgende onderdelen inschrijven: jongens en meisjes
enkel en dubbel 10,12,14,17 en gemengd 12, 14 en 17 jaar.

LOUNA

64,61%
58,84%
53,87 %

De volgende ronde is op maandagavond 2 juli a.s. Zaal open om 19.00
uur en aanvang om 19.45 uur. Zowel voor gevorderde als beginnende bridgers met wat ervaring een
leuke en afwisselende avond. Tot
ziens in de Meijert!

LOUNA
LOUNA

ZIJNDAKLOOS
DAKLOOS
ZIJN
ZIJN DAKLOOS

DONEER UW AIR MILES EN BOUW MEE AAN ONS NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS
OF GAAAN
NAARONS
AAP.NL
DONEER UW AIR MILES
EN 0800-1118
BOUW MEE
NIEUWE APENHUIS
DONEER
AIR MILES
EN BOUW MEE
NIEUWE
APENHUIS
BELUWGRATIS
0800-1118
OFAAN
GAONS
NAAR
AAP.NL
BEL GRATIS 0800-1118 OF GA NAAR AAP.NL

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

egistreerd handelsmerk.
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Eerste prijs voor stoere
Mijdrechtse breakdancers
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
werd er gestreden om de titel 1e
breakdance prijs van The Ultimate
Hiphop Jam. Na diverse rondes te
zijn doorgekomen belandden deze 4
stoere boys uiteindelijk in een spannende battlefinale. De breakdancers
Diego uit Uithoorn, Jacob uit Vinkeveen, Rowan & Sem uit Mijdrecht
wonnen eerste prijs, trots laten ze
hun beker zien. Het was geen makkelijke beslissing aldus de jury. De
kinderen zijn leerlingen van Sylvain
Veldkamp, hij is hun breakdance
docent en tevens eigenaar van de

nieuwe dansschool Build Ya Skillz.
Samen met zijn vrouw organiseerde hij de Ultimate Hiphop Jam een
dag waar alle elementen van de hiphop te vinden waren. Zo gaf rapper
Diggy Dex een geweldig leuk optreden, DJ DNS liet zijn kunsten op de
draaitafels zien. Er waren optredens
van de leerlingen in diverse streetdance stijlen en er waren breakdance battles. De dag werd afgesloten met een graffiti workshop. Vele kinderen gingen met een prachtige zelfgemaakte graffiti naar huis.

Zilver en brons op NK acrogym
Mijdrecht - Afgelopen 2 weekenden werden de NK Acrogym gehouden. In het weekend van 16 en
17 juni waren de lagere niveaus aan
de beurt en op 23 en 24 juni de hogere. GVM’79 had zich voor het NK
met vier teams geplaatst, een zeer
goede prestatie op zich. Lorena en
Dana kwamen uit in het pupilniveau
en lieten in het verre Surhuisterveen
een hele mooie oefening zien. De
elementen en de dans waren zeer
netjes. Zelfs de salto achterover
vanuit de toss ging deze wedstrijd

zeer goed. De dames hadden echter
sterke concurrenten en hadden ook
een beetje de pech vroeg in het programma geplaatst te zijn. Met een
25,150 pnt werden zij 7e van heel
Nederland! Het andere damespaar
van GVM’79, Frederike en Kelly ,had
zich geplaatst voor het NK op C-niveau. Zij begonnen met een prachtige balansoefening waarmee zij lange tijd op de tweede plaats bleven
staan. Ook de tempo oefening was
mooi om te zien. De dames dansten de sterren van de hemel. Ech-

ter door het missen van 1 element
en een val in de salto, kwam het cijfer wat lager uit. Een prachtige afsluitende wedstrijd voor deze twee
meiden, die hiermee hun acrogymcarrière afsluiten.
Broertjes
De twee broertjes Mart en Rink
hadden zich ook dit jaar weer geplaatst met hun team. Rink en Emma hebben het hele jaar goede oefeningen laten zien en wilden dat op
het NK herhalen. Ze begonnen heel

sterk met een mooi balanselement.
De oefening zag er verder ook erg
mooi uit. De jury beoordeelde de
oefening met 24,95pnt wat goed
was voor de bronzen medaille! Voor
Mart en Stephan was dit de laatste
oefening die zij samen lieten zien.
De balanselementen waren superstrak en technisch goed uitgevoerd.
In de tempo-elementen zaten nog
wel wat foutjes. De sterkere concurrentie ging er met het goud van
door en Mart en Stephan kregen
het zilver omgehangen.
Milan van Dijk de winnaar

Kinderen en volwassene die meegedaan hebben aan het HEMA jeugdtoernooi

HEMA tennistoernooi voor de
jeugd zeer geslaagd
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was het weer zover. Tijd voor ons alom bekende HEMA-toernooi voor
de jeugd. Uiteraard gesponsord

door HEMA Mijdrecht. Wat houdt
dit toernooi in? Een jeugdlid tennist met een senior (vader, moeder,
oudere broer of zus, oom of tan-

te) Er worden verschillende wedstrijden gespeeld en de gespeelde games worden bij elkaar opgeteld. Het mooie is dat het een echt

Strijd om titel Clubkampioen bij
jeugd TV Wilnis één groot feest

gezelligheidstoernooi is. Niet iedereen kan evengoed spelen, maar
dat maakt niet uit. Je houdt rekening met elkaar. En met elkaar heb
je een hoop lol op de baan. Maar
wat dit toernooi ook speciaal maakt
is dat ieder koppel wat lekkers mee
neemt om op tafel te zetten. En zo
krijg je een heerlijk gevulde tafel
met lekker eten. Er zit voor iedereen
wel wat bij. Zoals pannenkoeken,
kwarktaart, appeltaart, soesjes, hartige taart, kip of Jeugdstokbrood.
De kinderen waren in drie leeftijdsgroepen ingedeeld en in elke groep
kregen een meisje en een jongen
met de meeste games een prijs. Bij
de jongste groep waren dat Zonne
met haar vader Bob en Yannick met
zijn vader Martijn. Bij de middelste
groep waren dat: Sem met haar opa
Cor en Niels met zijn vader Jeroen.
Bij de oudste groep waren dat Martijn met zijn vader Jeroen en Kim
met haar oma Henny. Ook was er
nog een poedel/pechprijs omdat hij
vanwege een blessure eerder moest
stoppen: deze was voor Sven met
zijn moeder Nicole.
De uitgereikte prijzen zijn gesponsord door HEMA Mijdrecht, waarvoor hun hartelijke dank.

Wilnis - Van maandag 4 juni tot
en met zondag 17 juni hebben de
jeugdleden van TV Wilnis in allerlei categorieën gestreden om de titel van Clubkampioen. Zaterdag 16
en zondag 17 juni was het finaleweekend. Deze finales zijn samen
gespeeld met de finales van de senioren waardoor er veel mensen op
het park waren en het een gezellige
boel is geweest. Het weer heeft goed
meegezeten waardoor alle wedstrijden volgens planning gespeeld zijn.
Voor de jongste jeugdleden waren er wedstrijden op miniveld en
op 3/4 veld, in deze categorie waren ze vooral allemaal erg enthousiast en hebben ze veel geleerd van
de wedstrijden. Ondanks dat sommige kinderen dit jaar voor het eerst
tennissen hebben ze toch meegedaan. Voor een paar finalisten leverde dit een mooie beker op waarop
ze trots mogen zijn. Clubkampioen
bij de jongens in de hoogste categorie is Jorik Steen geworden en bij
de meisjes in de hoogste categorie
Kesley Boon. Volgend jaar gaan ze
natuurlijk proberen deze titel te verdedigen. Nu is het bijna vakantie, na
de vakantie kunnen de jeugdleden
van TV Wilnis rekenen op een aantal leuke activiteiten die nog georganiseerd gaan worden.

Mooie prestatie van Tom Veerman
op MiniMeerkampen 2012

Wilnis – Tafeltennisser Tom Veerman heeft een goede prestatie geleverd door afgelopen zaterdag de
finaleronde te spelen van de MiniMeerkampen. Tom kwam uit in Ratingsklasse 7.
Om in deze finaleronde te komen
ging een lang traject vooraf. Hal-

verwege mei speelde Tom zijn eerste ronde in Kockengen. Mede door
tactische aanwijzingen van begeleider Kees Besse wist Tom een gedeelte eerste plaats te behalen wat
hem recht gaf op de halve finales.
Deze halve finale werd in Soest gespeeld en ook hier kwam Tom goed

uit de verf. Hij behaalde hier een
vierde plaats in de poule. Dit resultaat gaf hem recht op de finaleronde die afgelopen zaterdag bij TTV
Bijmaat in Huizen gehouden werd.
In deze ronde meette Tom zich met
de beste spelers van ratingsklasse
7. Opnieuw ondersteund door Kees

Besse wist Tom een zevende plaats
te behalen.
Aangezien Tom nog niet veel competitieve ervaring heeft, is het behalen van de finaleronde een mooi resultaat om trots op te zijn. Aan het
einde van de dag werden alle spelers beloond met een vaantje.

Milan van Dijk wint slijtageslag van Stefan Tichelaar
Mijdrecht - Zaterdag 23 juni om
17.00 uur troffen Milan van Dijk en
Stefan Tichelaar elkaar in de halve finale van het Heren Enkel tennistoernooi bij TVM. Het was een
bijzondere halve finale, niet alleen
omdat de 2 ijzervreters elkaar met
hoogstaand vechttennis bestreden,
maar ook omdat zij elkaar door en
door kennen; samen deel uitmakend van het 1e heren team van
de Ronde Vener, samen dubbelend
in diverse tennistoernooien en beiden speelden het afgelopen seizoen
een vooraanstaande rol in de succesvolle zaterdag selectie van Argon. Het was ook daarom dat op
het terras van TVM vele Argonauten in het publiek te herkennen waren en zij kregen een mooie pot tennis te zien. Met de vermoeidheid
nog in de benen van de daarvoor
gespeelde 3-setter in het herendubbel toernooi, betraden Tichelaar
en van Dijk baan 5. Het was aftasten in de eerste games. Beide spelers name geen risico, maar het was
van Dijk die met meer rust, vastheid
en plaatsing het spel naar zich toetrok. Door te veel wisselvalligheid
kon Tichelaar zijn strijdlust onvoldoende kwijt en de 1e set werd met
6-3 door Milan van Dijk gewonnen.
Het moest daarom voor Tichelaar in
Stefan Tichelaar tweede

de 2e set gaan gebeuren. De ralley’s
vanaf de baseline werden langer,
het tempo versnelde, scherpe korte ballen en harde groundstrokes
wisselden elkaar af en ondanks het
gelijk opgaande niveau, was het Tichelaar die de 2e set met ruime cijfers 6-1 naar zich toetrok. In de 3e
set gaven de spelers elkaar niets cadeau. Het werd een gelijk opgaand
scoreverloop en voor elk punt moest
hard worden geknokt. Beide spelers
toonden zich mentaal hard en conditioneel sterk, maar met het vorderen van de slijtageslag kreeg Tichelaar in de loop van de 3e set toch
te maken met krampverschijnselen.
Ruud van der Helm moest er aan te
pas komen om de kramp uit zijn bovenbeen te masseren en na een onderbreking van 10 minuten werd de
partij vervolgd.
Het was uiteindelijk van Dijk die in
de laatste games het minste toegaf
en onder zijn druk moest Tichelaar
uiteindelijk capituleren. Aldus won
Milan van Dijk de halve eindstrijd
van zijn maatje Stefan Tichelaar met
6-3, 1-6, 6-4.
Voor het publiek een mooi en spannend duel van 2 aansprekende
sporters die het verstaan om tennis
en voetbal op niveau te combineren.
(foto’s: Sportinbeeld.com)
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Veldjesfeest: steengoed, keigaaf!
Mijdrecht - Het Veldjesfeest toerde deze week weer
langs speelveldjes in de drie Mijdrechtse wijken Wickelhof, Molenland en Hofland. De start daarvan verliep ook dit jaar weer zonder een spatje regen. Het
thema is dit jaar ‘steengoed, keigaaf!’ en daar hoorde
ook een themalied bij.
Voor het eerste Veldjesfeest op maandag kwamen meer dan veertig kinderen naar het speelveld langs de Dr. J. van der Haarlaan. Zij kregen bij de aftrap van het programma een figuurlijk warm welkom met het nieuwe startliedje: ‘Welkom!’ en er kwamen nog meer kinderen bij tot er zo’n vijftig waren.
Clown Olleke Bolleke
Het veldje zag er feestelijk uit met de felgekleurde vlaggetjeslijnen die vrolijk wapperden in de wind en de grote lijn die vol kwam te hangen met ingekleurde puzzels. Clown Olleke Bolleke had die namelijk laten vallen en
het lukte hem niet meer om de stukjes op de goede plek te krijgen. Wie de
puzzel compleet en ingekleurd kwam inleveren, mocht direct zelf een prijsje
uitzoeken. Toch was al die hulp met zijn puzzel nog niet genoeg om clown
Olleke Bolleke uit de problemen te helpen. Toen hij een kast in elkaar wilde zetten, had hij ’t stappenplan zomaar weggegooid. De klusjesman moest
erbij komen om hem te helpen.
Konijn Snuffeltje
In de poppenkast werd ook geklust aan een hok voor konijn Snuffeltje. Het
eerste kartonnen hokje had hij zo kapot geknaagd, en van de wilde plannen voor een paleisje kwam niets terecht. Pas met een goed plan kwam er
een stevig hok.
De kinderen deden enthousiast mee, of bleven rustig kijken en luisteren.
Terwijl iemand een verhaal uit de Bijbel navertelde, zagen ze tegelijkertijd
op een bord hoe twee mannen hun huis bouwden. De ene deed dat op een
stevige rots en de ander begon gewoon maar bovenop het zand een beetje schots en scheef te bouwen. Toen ging het stormen en regenen. Door
het noodweer spoelde het zand weg en stortte het huis op het zand in elkaar. Je kunt sterk blijven staan als je op God vertrouwt, ook als ’t moeilijk
wordt in het leven.
Sterke rots
Olleke Bolleke nam dit een beetje te letterlijk in een wedstrijdje wie het beste kon bouwen. Hij koos een rotsje als ondergrond en een meisje kreeg een
hoopje zand als ondergrond. Zij had al snel een toren, maar zijn blokken
gleden van de scheve steen af. Later snapte hij ook dat het een vergelijking
was, dat God zo sterk áls een rots is en dat ‘bouwen op God’ gewoon ‘vertrouwen op Hem’ betekent.
Na afloop was er wat te drinken, koek en pindarotsjes als attentie. De kinderen mochten een deurhanger (zwart met schoolbordverf) versieren met
krijtjes.

Zaterdag 30 juni a.s. swingen
bij Goud van Oud in Uithoorn!

30 JUNI VANAF 21.00 UUR

Vanaf Café Drinken & Zo tot aan Café Herbergh
1883 kunt u een wandeling maken langs verschillende podia:

Herbergh 1883

We starten bij Café Herbergh 1883. Daar spelen
The Surphonics. Zij brengen je terug in de tijd met
de muziek uit het meest legendarische pop-decennium. Beat, Surf, Rock, Rock’ n’ Roll… De band
speelt in de klassieke bezetting met twee gitaren,
bas, drums. Ze zingen alle vier en dat is hard nodig want hun grote specialiteit is het werk van The
Beach Boys! Fun Fun Fun, California Girls, Surfin’
USA: je waant je gewoon op een strandfeest in het
California van de jaren ‘60… Natuurlijk komen ook
andere Amerikaanse én Engelse Oldies voorbij: The
Beatles, The Hollies, The Kinks, Chuck Berry en lekkere instrumentals van o.a. The Surfaris, Shadows
en Dick Dale. Door AVRO’s Steenen Tijdperk werd
The Surphonics uitgeroepen tot ‘Beste Sixties Coverband van Nederland’. De band kreeg de meeste
punten van zowel het publiek als de vakjury. Rarity
Records bracht tot op heden drie Surphonics-CD’s
en één live-DVD uit.

de GEVEL

Bij De Gevel vinden we PartyShift: Deze band
bestaat uit 6 enthousiaste en gedreven muzikanten voor wie muziek maken de grootste passie is.
Ze laten een afwisselend repertoire van groovy
danceclassics tot hedendaagse popsongs horen.
De twee zangeressen Sally en Francis en de backline van Eric op bas, Ron op drums, Guido op gitaar
en toetsenman Louis zorgen graag voor een energiek optreden. De muziek staat niet toe dat je blijft
zitten, maar nodigt je uit tot meezingen en om de
hele avond op de dansvloer door te brengen. Op
Goud van Oud, voor enkele bandleden een thuiswedstrijd, speelt PartyShift 3 sets herkenbare nummers uit verschillende periodes en de band hoopt
daarbij een breed publiek aan te spreken en aan
het dansen te krijgen.

SAUNA AMSTELLAND

Bij het Oude gemeentehuis heeft Sauna Amstelland zijn stek en daar speelt Cartoon Musics. De
meest veelzijdige en flexibele muzikale invulling
van Nederland met vele extra’s! Met deze formatie kan je alle kanten op. Kwaliteit gegarandeerd!
De basis van Cartoon Music bestaat uit Doenja
(zang & toetsen) en Ko (gitaar, toetsen & zang). In
deze samenstelling spelen zij een uitgebreid repertoire van prachtige ballads, popsongs, Nederlandstalige- en Zuid-Amerikaanse nummers. Zeer
geschikt voor recepties, borrels en diners. Maar in
deze bezetting kunnen zij uiteraard ook lekker ‘uitpakken’ en er een compleet feest van maken met
swingend uptempo repertoire…

c1000

CAFE DE GEVEL
CAFE DRINKEN & ZO
CAFE DE HERBERGH
SAUNA AMSTELLAND
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

VISSER C1000 EN AH JOS VAN DEN BERG
Uithoorn - Op 30 juni zal
toch het jaarlijks terugkerend evenement Goud van
Oud plaatsvinden. Het is
lang spannend geweest of
dit wel ging lukken. Eind
vorig jaar is een aantal leden uit de Werkgroep Horeca Uithoorn gestapt. Na
een korte periode van onduidelijkheid of de Werkgroep wel kon worden
voortgezet hebben Café
Drinken & Zo, Café De Gevel en Café Herbergh 1883
de handen ineengeslagen
en besloten de Werkgroep
nieuw leven in te blazen.
Omdat er een aantal cafés
is afgehaakt zal Goud van
Oud wel een andere opzet krijgen. In plaats van
bands in de Julianalaan
zal er een lang lint over
de Wilhelminakade geformeerd worden.

Ook C1000 is dit jaar van de partij. Bij hen vindt
u The Blue Clay. Deze band is ontstaan door een
reeks akoestische optredens van Johnny Roscoe
en Wouter Verhelst zo rond 2006. Daarna werden
ze regelmatig bijgestaan door Old Firm accoreonist Hans van der Werf en Sander Elderkamp op
percussie. The Blue Clay speelde in het verleden in
diverse samenstellingen.
Tegenwoordig bestaat de groep uit vier gedreven
muzikanten. Zij spelen oude blues en hillbillynummers met invloeden uit bluegrass, tex-mex- en
zydeco muziek.

DRINKEN & ZO

Bij Drinken en Zo kunt u gaan genieten van Souk
Ma Lens. In de winter van 2005 werd door Rene den
Heijer (gitaar) het idee geboren om een 50’s, 60’s
Rock ‘n Roll band op te richten. Slechts twee weken
later stonden er 4 gemotiveerde muzikanten met
elkaar te jammen in een plaatselijk café. Zo ontstond de band ‘Mystery Train’, met Rene den Heijer
op gitaar, Johan van Dijk op basgitaar en Bobby
van Essen op toetsen. Na diverse optredens te hebben verzorgd blijkt dat de band toch meer gevoel
kan leggen in een ander genres, waaronder ‘Blues’
en Soul. De band heeft sinds die tijd een metamorfose ondergaan.
Rene, Johan, Bobby en de toenmalige drummer
bleven met elkaar musiceren en er werd kritisch
gezocht naar een nieuwe zanger om een nieuwe
bandformatie mee te vormen. Na een aantal audities werd er gekozen voor de veelzijdige zanger
Patrick Pelka. Ook verving Bob Schimscheimer de
toenmalige drummer en in deze bezetting werd
Souk Ma Lens in 2010 uitgeroepen tot de beste
overband van Utrecht en Flevoland. Het laatste
stukje van de puzzel werd gevonden in de zomer
van 2010 in M`rtijn van Jaarsveld, die definitief de
drumpartij van zijn rekening heeft genomen en
samen met bassist Johan van Dijk een strakke ritmesectie.

Kruising Marktplein/
Julianalaan

Op de kruising Marktplein/Julianalaan vindt u de
band Rockadile. De band staat bekend om de dansbare muziek, het aanstekelijk enthousiasme en
origineel Rock- ‘n Roll dansende fans die vaak bij
de optredens zijn. De band is in 2007 opgericht.
De zanger/gitarist en de bassist waren voor die tijd
fanatieke Rock- ‘n Roll dansers. Geïnspireerd door
de klanken besloten zij zich te storten op Rock- ‘n
Roll muziek en met succes. Binnen enkele weken
voegde zich een drummer bij de band en was
Rockadile een feit. Inmiddels is de band uitgebreid
met een tweede gitarist. Met een bezetting van gitaar, drums en bas kunnen de songs van Rockadile
eerlijk en transparant genoemd worden. Zij hebben inmiddels een uitgebreid repertoire met nummers van o.a. Elvis, Johnny Cash, Johnny Bernettte
en Carl Perkins waarbij Rock -‘n Roll dansliefhebbers hun hart kunnen ophalen.
Al met al kan deze avond niet meer stuk.
Iedereen kan genieten. Als nu het weer ook
nog meewerkt gaan ze knallen in Uithoorn...!
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Succesvol TVM Open 2012
Dames dubbel: 1. Els van Beek en
Liesbeth Klaphake, 2. Bianca van
der Laan en Sabine van Senten
Heren dubbel: 1. Casper Helmer en
Hugo Straver, 2. Vincent Eggerding
en Stefan van der Hoorn
Dames enkel: 1. Nannine van der
Werf, 2. Marieke van Veen
Heren enkel: 1. Yoran Overmars,
2.René Appelman

Jeroen Wichers
Mijdrecht - Tijdens het open
toernooi van Tennis Vereniging
Mijdrecht dat afgelopen week gehouden werd, kon het publiek genieten van prachtige en spannende
wedstrijden. Daarnaast waren er allerlei randactiviteiten zoals een clinic, een wijnproeverij, loterijen en
een feestavond. Het toernooi plus
activiteiten konden dankzij de steun
van tien baansponsoren worden gerealiseerd. Helaas lieten de weergoden het op de finalezondag flink
afweten en moesten alle partijen
noodgedwongen in verkorte vorm
worden gespeeld. De kampioenen
in de hoogste categorieën zijn geworden Erwin Schmitz en Chantal
Reuter.
Dit zijn alle einduitslagen:
Categorie 8
Gemengd dubbel: 1. Nadège Roling
en Matthew Joseph, 2. Nicole Ansbergen en Roel Bakker
Dames dubbel: 1. Alice Vedder en
Dorinde van der Wilt, 2. Marjolein

Gasse en Barbara Marchand
Heren dubbel: 1. Rob van Berkum
en Bram Straathof, 2. Wouter Drubbel en Chester van de Tang
Dames enkel: 1. Berny van Putten, 2.
Marjolein Gasse
Heren enkel: 1. Peter Vedder, 2.
Dennis van Zeijl

Categorie 6
Gemengd dubbel : 1. Debby Geschiere en Jeroen Groenevelt, 2.
Saskia de Jong en Sven Helwes
Dames dubbel: 1. Joyce de Groot en
Sandy Smits, 2. Brenda Bouwmeester en Debby Geschiere
Heren dubbel: 1. Michel van Dijkman en Sander van der Wilt, 2. Jan
Willem Elffers en Erik Schaap
Dames enkel: 1. Sandra de Koning,
2. Monique Roelofsma
Heren enkel: 1. Nik Sol, 2. Tom van
der Kooij
Categorie 5
Gemengd dubbel: 1. Nicky van Es

Categorie 4
Dames dubbel: 1. Christa Hemelaar
en Karin de Vink, 2. Ellen Bodewes
en Maaike Schaap
Heren dubbel: 1. Martijn van Diemen en Vincent van Diemen, 2. Milan van Dijk en Stefan Tichelaar
Dames enkel: 1. Chantal Reuter, 2.
Marion van Oosbree
Heren enkel: 1. Arno Flapper, 2. Milan van Dijk
Categorie 3
Heren dubbel: 1. Koen Berentzen en
Robin Ekholm, 2. Gert Jan Roeleveld en Jeroen Wichers
Heren enkel: 1. Erwin Schmitz, 2. Jeroen Wichers
(foto’s sportinbeeld.com)

Robin Eckholm

Wilnis - Vorige week dinsdagavond 19 juni was het feest in Café Stee-Inn in Wilnis. In de Willisstee
Zaalvoetbalcompetitie 2011/2012
is het team Stee-Inn weer kampioen geworden. In het sportseizoen
2009/2010 zijn zij dit ook al geworden. Deze avond was tevens de
laatste zaalvoetbalavond van het
seizoen en werd daarom ingevuld
met het jaarlijks terugkerend ‘drietegen-drie-toernooi’. De bedrijvencompetitie zaalvoetbal van Sportvereniging Veenland bestaat uit een
enthousiaste groep voetballers die

elke week op dinsdag van 19.15 uur
tot 22.15 uur bij elkaar komt voor
een fanatiek doch fair potje zaalvoetbal, gevolgd door een gezellige
avond in Café Stee-Inn.
De competitie bestaat uit de volgende teams: Tuincentr.Rijdes, Joben
Bouw, Bouwserv.Gommans, Notass,
De Schaduwspitsen (Karsten Zonwering), Veenland (Klaaskleijn.nl),
Van Harberden, Nieuw Deco B.V. en
Stee-Inn.
Ben je geïnteresseerd in deze competitie, stuur dan een e-mail naar:
zaalvoetbal@veenland.nl.

Prijsklaverjassen Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 3 juli organiseert klaverjasclub Onder Ons weer
een zomer-prijs kaartavond voor iedere kaartliefhebber, dus ook vakantiegasten en recreanten zijn
van harte welkom. De aanvang is
20.00 uur in Bar Bistro Gewoon Lekker Proosdijhaven aan de Herenweg 276. Er worden drie partijen gespeeld van zestien gifjes.

Uitslag van de laatstgespeelde wedstrijd:
1. Rob van Achterbergh
5287 pt.
2. Bep Sokke
5198 pt.
3. Neeltje Bosman
5006 pt.
4. Harrie van Schaik
4849 pt.
5. Ricky Kooiman
4789 pt.
De troostprijs ging naar Gerard Snabel met 3550 punten.

Cursus Sportief wandelen

Categorie 7
Gemengd dubbel: 1. Mariska Eggerding en Vincent Eggerding, 2.
Jacqueline Rademakers en Jeroen
Rademakers

groep van GVM’79 ten tonele. Bij de
pre-instap niveau 12, Danique Pappot, Lynn van de Bosch, Daisy Wijtmans en Mandy Niekus. Pre-instap
niveau 11, Jessica Helmer. Instap
niveau 12, Celeste Posdijk en instap
niveau 11, Djeena Warrels. Danique
deed het prima op de vloer, maar
nog beter op de sprong, met een de
3e plaats. Lynn viel dubbel in de prijzen met een bronzen medaille op de
vloer en een gouden plek voor haar
vlekkeloze sprong. Daisy heeft ook
op de vloer en sprong meegedaan
ook niet onverdienstelijk met twee

Zaalvoetbalteam Café
Stee-Inn weer kampioen

Spel en Sport DRV organiseert:

Categorie 7 35+
Gemengd dubbel: 1. Annemiek Winters en Jan de Vries, 2. Nella Rijskamp en Hans Groeneveld
Dames dubbel: 1. Tanje Koch en
Marjan Scholman, 2. Linda van Vliet
en Dorethé Zwemer
Heren dubbel: 1. Ton Kamp en Frans
Spronk, 2. Erik Steggerda en Dennis van Zeijl
Heren enkel: 1. René Appelman, 2.
Michel Haspels

Een medailleregen voor
turnsters van GVM’79

Mijdrecht - Maar liefst 23 turnsters van GVM’79 hadden zich in
de regiovoorrondes weten te plaatsten voor de toestelfinales op 23 juni in Utrecht! Een enorme klus voor
trainster Simone de Jong die helaas
op het eind van dit seizoen in verband met haar studie afscheid gaat
nemen van GVM ’79. De turnsters
gaven haar wel een mooi afscheid
door allemaal mooie turnprestaties
neer te zetten en uiteindelijk met
maar liefst 20 medailles huiswaarts
te keren. In de vroege uurtjes kwamen de jongste en meteen grootste

en Koen Bakker, 2. Lonneke Ykema
en Jacques Marchand
Dames dubbel : 1. Christa Hemelaar
en Lonneke Ykema, 2. Suzan Aantjes en Sharin Blommers
Heren dubbel : Marc Beems en Ramon Smits, 2. Rick Corman en Patrick Kroon
Dames enkel : 1. Marian Hutten, 2.
Nicky van Es
Heren enkel: 1. Luit Elbers, 2. René
de Haan

6e plaatsen. Mandy kwam op hetzelfde niveau uit op de twee andere onderdelen. Ze is fantastisch 1e
geworden op de brug en haalde een
vijfde plek op die moeilijke balk!
Jessica
Jessica deed mee om de prijzen op
balk en sprong en kwam met beide
oefeningen op het ereschavot, met
een 2e plaats op de balk en een 3e
plaats op de sprong. Celeste deed
mee met de zelfde onderdelen, maar
dan bij instapniveau 12. Ze is 1e geworden op de sprong en 5e op de

balk. Als laatste in de eerste ronde
Djeena. Zij verbeterde haar sprong
ten opzichte van vorig jaar toen was
ze tweede, maar nu eerste! En 5e op
de balk. In ronde twee startte bij pupil 1 niveau 10; Lisa van Nobelen
en Quinn Hartsink. Pupil 1 niveau
9, Eva Vergeer en bij instapniveau
10, Madelief Voorbij. Lisa deed het
erg goed op de balk en werd derde
hierop en ook op de vloer behaalde
ze een mooie 3e plek. Quinn deed
het ook goed op de balk en eindigde een plaats lager (4e), maar werd
daarbij ook nog eens fantastisch 1e
op de sprong. Eva zat in een combinatiegroep waardoor ze zich in een
erg sterk deelnemers veld bevond.
Ze behaalde toch nog twee hele
mooie 4e plaatsen op brug en balk.
Madelief was wel wat zenuwachtig,
maar mag trots zijn op haar vijfde
plek op de balk!
Derde ronde
In de derde ronde kwamen we ook
weer veel GVM turnsters tegen. Pupil 2, niveau 9, Maaike van Schaick,
Elise Kop, Tess Geerts. Pupil 2 niveau
8, Babette Veenbrink. Junior niveau
8; Caressa van de Galien en Joline
Twaalfhoven. Maaike was die dag
in topvorm en is zowel op vloer als
op de balk 1e geworden. Elise deed
het ook heel goed met een 2e plaats
op de sprong en een derde plek op
de balk. Tess deed mee op de brug,
turnde een foutloze oefening. Alle turnsters ontliepen elkaar niet en
met minimaal verschil is ze vierde
geworden. Babette zat in een ijzersterk deelnemersveld doordat hier
twee divisies samengevoegd waren.
Hartstikke mooi was dan ook haar
derde plek op de sprong! Caressa
heeft solide geturnd en haalde een
8e plek op de vloer en een 7e plek
op de brug. Joline had last van een
blessure, maar het leek haar niet te
deren, ze behaalde twee hele mooie
3e plaatsen op brug en vloer!
Vierde ronde
In ronde 4 startte op jeugd 2e jaarsniveau 8, Lisanne Helmer. Op jeugd
niveau 7 Saki Kato en op Junior niveau 7 Romy de Kuijer. Lisanne behaalde de 6e plek op de balk, maar
viel ook in de medailles door een
derde plek op de brug. Saki is eveneens 6e geworden op de balk en
viel net buiten de medailles op de
sprong, met een mooie 4e plaats.
Romy is 6e geworden op de balk,
ook zij behaalde net als Lisanne een
bronzen medaille op de brug! Als
laatste in de afsluitende ronde was
het de beurt aan: Owefa en Safae
Asafiati op seniorniveau 6 en Suzanne van der Velden op seniorniveau
7. Op beide niveaus was de concurrentie erg hoog! Owefa is 6e geworden op vloer en 5e op de sprong. En
Safae is op haar favoriete onderdeel
brug 7e geworden. Suzanne turnde
solide, maar viel net buiten de medailles met een 6e plaats op vloer
en balk.

De Ronde Venen - In de maanden
juli en augustus gaat Spel en Sport
DRV een beginnerscursus sportief
wandelen starten. Deze cursus is
voor mensen die graag wandelen en
hun conditie en wandeltempo willen
verbeteren.
En daar gaat het hierom, want het is
een wandeltraining.
Een training sportief wandelen staat
borg voor een gevarieerde en verantwoorde opbouw van uithoudingsvermogen en techniek. Ook
coördinatie en lenigheid komen aan
bod.
Het trainen met elkaar is niet alleen
heel gezellig maar ook een stimulans om de conditie te verbeteren.
Bovendien bent u lekker buiten en
ziet u nog eens wat van de mooie
plekjes in onze gemeente.
De begeleiding van de sportieve
wandelaars gebeurt door een ervaren en gediplomeerde docent, die
erop toeziet dat de krachten goed
worden verdeeld.
Ook dit jaar participeert Spel en
Sport DRV weer in het jaarlijks be-

weegprogramma van Sport in De
Ronde Venen. Onder het motto Gezond in Beweging kunnen De Rondeveners voor een klein prijsje bij
verschillende sportaanbieders een
kennismakingscursus volgen. Op
deze manier krijgen senioren de
mogelijkheid om kennis te maken
met een sport- of beweegvorm, zonder zich direct te verbinden aan een
sportclub.
Spel en Sport doet hier natuurlijk aan mee en biedt deze nieuwe
Sportief wandelcursus aan.
In de maanden juli en augustus
wordt een cursus van 6 keer aangeboden voor 15,-.
Warm gelopen?
Er zal op dinsdagochtend van 11.00
tot 12.00 uur gelopen worden en
er wordt gestart bij de ingang van
Sporthal de Phoenix aan de Hoofdweg 85 in Mijdrecht.
Voor meer informatie en aanmelden:
06-21918353
of www.spelensportdrv.nl

Jimmy Snoek zomerkampioen
tafeltennis Veenland
Wilnis – Jimmy Snoek is afgelopen
vrijdag zomerkampioen geworden
van groep B bij tafeltennisvereniging Veenland. Op de vrijdagavond
kunnen de kinderen kennismaken
met de basistechnieken van tafeltennis. Het tafeltennisniveau is de
laatste maanden omhooggeschoten, wat in een spannende onderlinge zomercompetitie resulteerde.
Jimmy mag zich de terechte kampioen noemen aangezien hij al zijn
7 gespeelde wedstrijden gewonnen
heeft. Hierbij heeft hij 21 games gewonnen en slechts 3 games verloren.
Op de tweede plaats is Milan de
Kruif geëindigd die slechts één
wedstrijd verloren heeft. Hij ontving
hierbij de zilveren medaille. Op de
derde plaats eindigde Jeremy Chakroun met twee verloren wedstrij-

den. De andere deelnemers: Joost
van de Berge, Tim Gräffner, Lars van
Dijk, Dennis van Zwieten, Nick van
Kreuningen, Nick Hoefs, Stijn Nijhoff, Luc Hoefs, Valentino van Leiden en Jochem van Selm kwamen
net te kort voor een plaats op het
podium.
Door dit zomerkampioenschap van
Jimmy betekent dat hij volgend jaar
mag uitkomen in de A-groep, waarbij de tafeltennistechnieken nog
verder worden bijgeslepen.
Afgelopen vrijdag werden de medailles uitgereikt door trainer Marten Nap en Kees Besse.
Na de korte zomerstop zullen de
kinderen zich weer opmaken voor
een nieuwe onderlinge competitie
om te kijken wie zich clubkampioen
mag noemen van 2012.
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AKU sprintsters Linda, Eva en Helen
in vorm tijdens het NK atletiek
Regio - Tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen atletiek hebben
de sprintsters van AKU hun goede
seizoen door kunnen zetten. In het
Olympisch stadion kwamen Linda
van Rossum, Eva Lubbers en Helen van Rossum in actie. Eva Lubbers behaalde in Amsterdam maarliefst twee eremedailles.

Afzwemmen bij De Amstel
Mijdrecht - Zwem- en polovereniging de Amstel uit Mijdrecht heeft
een groep enthousiaste diplomazwemmers. Zij leren in de trainingen
vaardigheden op het gebied van
wedstrijdzwemmen en waterpolo en
bouwen daarnaast een prima conditie op. Afgelopen vrijdag mochten de jongens en meiden bij het afzwemmen bewijzen hoe goed ze deze onderdelen van de zwemvaardigheidsdiploma’s onder de knie hebben. Veertien kinderen zwommen
af voor verschillende Amsteldiplo-

ma’s en ze slaagden allemaal! Marta Cichocka en Robin Gulpers kregen het Amstel-1 diploma. Jayden
Alden, Roos de Jong, Remke Verwoerd, Owen Michels en Jaco ten
Cate haalden Amstel-2. Het Amstel-3 diploma was voor Aïcha Bank
en Jikke ten Cate. Olaf Driessen en
Lina Kruijswijk haalden Amstel-4.
En ten slotte gingen Elke Sannes,
Ilse Kruijswijk en Madelon Klaver
naar huis met Amstel-5. Tot en met
6 juli zijn er nog diverse activiteiten
bij de Amstel zoals het Badeenden-

toernooi, Sponsorzwemmen, Brugtot-Brug zwemmen in de Vinkeveense plassen en deelname aan
De Hoef Sportief. Na de zomerstop
gaat op 20 augustus het nieuwe seizoen weer van start bij de Amstel
met de NPZ-NRZ-Zwemvaardigheidsdiploma’s, wedstrijdzwemmen,
waterpolo en natuurlijk het banenen conditiezwemmen voor 25-plussers bij de masters. Neem eens een
kijkje op www.zpv-de-amstel.nl of
ga eens langs in het Veenweidebad
tijdens de trainingen.

BMX-ers verregenen in Heiloo
Regio - Op 24 juni werd in Heiloo
de 4e Noord-Holland Cup gereden.
Het regende zo erg dat er heel veel
water op de baan bleef liggen waardoor het heel zwaar fietsen was voor
alle rijders. Omroeper Olaf bleef
echter optimistisch, hij noemde het
stabiel weer. Dat was het ook zeker, want het regende aan één stuk
door. Olaf had echter nog wel een
leuke avond voor de boeg, want hij
gaf aan dat hij creatief met papiermaché aan de slag kon gaan met al
zijn natte papieren.
Bij de jongste rijders ging de strijd
tussen Jur de Beij, Bo Versteeg en
Jayden Bregita. Kleine Jur liet zich
echter niet gek maken door de andere rijders. En trok aan het langste
eind. Rens Grömmel, Alec van der
Mast, Joel Rijneker en Jessy Soede gingen er in hun leeftijdsklasse
ook behoorlijk fel tegen aan. Rens
en Alec gaven elkaar voorin het veld
geen centimeter toe. Max de Beij en
Jochem van de Wijngaard reden bij
Boys 9/Girls 10 beide constant voorin. Max was echter de sterkste van
de twee en ging er keer op keer met
de ritwinst van door. Tijdens de 2e
manche moest Tonko Klein Gunnewiek bij het uitkomen van de 2e
bocht en met beide voeten aan de
grond, maar kon gelukkig weer snel
vaart maken. Hierdoor behield hij
deze manch toch nog zijn 2e plek.
Bij de Boys 11/Girls 12 wist Maarten
van der Mast in de 1e en 3e manch
voor Izar van Vliet Garzia te blijven.
In de finale wist Maarten dit helaas niet vol te houden en eindigde
op de 5e plek. Izar eindigde op een
verdiende 2e plaats. Joey Nap, Bart
van Bemmelen en Kevin Boomkens
(Boys 12/Girls 13) streden in de finale om de 1e plek. Bart lag lange
tijd op de 3e plek maar wist op het

Succesvol
Eva dankt haar uitnodiging aan

meer uit handen en behaalde hierdoor een zilveren medaille.
Gemengd
Ondanks de gemengde gevoelens
over de finale 100 meter kan Eva erg
trots terugkijken op het NK. Haar
vechtlust en mentale weerbaarheid
waren symbolisch goed voor een
gouden medaille.
Linda van Rossum liet in Amsterdam zien dat zij ook op het hoogste niveau in Nederland voor topprestaties kan zorgen. De atlete uit
Mijdrecht kende tot aan het NK al
een zeer succesvol seizoen. Op de
100 en 200 meter heeft Linda haar
persoonlijke records al meerdere
malen aangescherpt, daarbij heeft
Linda dit seizoen mee mogen doen
aan de grote nationale wedstrijden.
Linda kende in de series een zeer
goede start en lag tot 40 meter aan
de leiding. Linda kon zich tijdens het
laatste deel van de race goed optrekken aan haar concurrentes en
liep hierdoor naar een nieuwe toptijd van 12,15 seconden. Dit is bijna
een halve seconde sneller dan haar
tijd van vorig jaar. Door deze tijd
staat Linda nu op de 6e plaats op
de junioren ranglijst. De AKU atlete eindigde tijdens haar eerste senioren NK op een knappe 13e plaats.

Horde
Helen van Rossum kwam tijdens
het NK op beide horden nummers
in actie, de 400 meter horden en de
100 meter horden.
Op de 400 meter horden liet Helen
de laatste weken een stijgende lijn
zien in haar prestaties en hoopte in
Amsterdam ook op een verbetering
van haar beste seizoenstijd. De AKU
atlete uit Mijdrecht kende een goede start tijdens de series maar had
gaande weg haar race moeite met
het ritme tussen de hordes, waardoor ze veel snelheid tussen de hordes verloor. Door het moeizame ritme begon de verzuring aardig op
te spelen, waardoor er helaas geen
toptijd op de klokken kwam. Helen
kwam in 67,64 seconden over de finish, wat haar geen tevreden gevoel gaf.
Op de 100 meter horden was de
AKU atlete gebrand op een goede
prestatie. Helen kende een moeizame start en kwam hierdoor niet perfect uit op de eerste horde. Na horde 3 kon Helen goed doorversnellen
na de hordes en liep hierdoor in op
haar concurrentes. Door een goed
laatste deel liep Helen een beste
seizoensprestatie. Helen finishte in
een tijd van 14,85 seconden.

Duivensport

laatste stuk Kevin nog in te halen
en ging er met de 2e plek vandoor.
Het was een zeer spannende finale-rit. Volgend weekend Top Competitie in Rijswijk. Dan graag mooi
weer ter compensatie van deze natte koude dag.
De uitslagen van deze wedstrijd:
Boys 6: Jur de Beij 2e, Jayden Bregita 3e, Bo Versteeg 4e; Boys 7: Rens
Grommel 1e, Alec van der Mast 2e,
Joel Rijneker 3e, Jessy Soede 4e,
Jordi Maijenburg 5e, Luuk van Diemen 8e, B-finale: Bas van der Linden 3e, Jeffrey Zwart 4e, Joost Burgers 5e; Boys 8: Brian Worm 1e,
Sten Fuite 4e, Ian Jonkman 5e; Boys
9: Max de Beij 2e, Jochem van der
Wijngaard 3e, Tonko Klein Gunne-

wiek 5e, Jens van Diemen 6e, B-finale: Sem Knook 1e. Boys 10: Jordi
den Hartog 3e, B-finale: Jesse Versteeg 2e, Svenno van Kleij 5e; Boys
11: Izar van Vliet 2e, Brian Boomkens 3e, Maarten van der Mast
5e, Jimmy van Woerkom 8e, B-finale: Max van der Linden 3e. Boys
12: Joey Nap 1e, Bart van Bemmelen 2e, Kevin Boomkens 3e, Jurre
Overwater 6e, B-finale: Alex van
Driel 7e. Boys 13: Scott Zethof 1e,
Mike Treur 8e, B-finale: Roy Schouten 2e, Max Bouwmeester 3e, David
van der Scheer 4e; Boys 14: Thomas
van der Wijngaard 4e, B-finale: Bas
van Kuijk 3e, Mitch Bruns 4e, Lisa
Bouwmeester 5e. Boys 15: Roberto
Blom 2e. Cruisers: 1e Mike Veenhof.

AKU atlete Eva Lubbers in selectie
voor Olympische Spelen!
Regio - AKU atlete Eva Lubbers is
door de Atletiekunie opgenomen in
de selectie voor de Olympische Spelen in Londen. Na de Nederlandse
Kampioenschappen heeft bondscoach Wigert Thunnissen de definitieve 6 atletes voor de 4 x 100 meter estafette bekend gemaakt. Vorige maand liep het talentvolle estafetteteam al een nieuw Nederlands record tijdens een internationale meeting in Geneve. Kadene
Vassell, Jamile Samuel, Janice Babel
en Eva Lubbers liepen een tijd van
42,90 seconden, waarmee ze op dit
moment de 9e plaats op de wereldranglijst bezetten. Om definitief naar
de Olympische Spelen uitgezonden
te worden moet de nationale ploeg
een plaats binnen de top 16 van de
wereld behouden. Teams hebben tot
4 juli de tijd om zich te kwalificeren.
Naast Eva zullen ook Dafne Schippers, Jamile Samuel, Marit Dopheide, Kadene Vassell en Esther Akihary uitgezonden worden naar Londen.

Eva Lubbers kende in Amsterdam
een dubbel gevoel, waar vooral de
mentale veerkracht van Eva naar
boven kwam. De AKU atlete stond
vooraf aan het NK op beide onderdelen als tweede op de startlijst, wat
hoge verwachtingen met zich mee
bracht. Tijdens de series had Eva
weinig moeite om zich te plaatsen
voor de finales op zondag. Door lichte knieklachten moest Eva twee weken voor het NK even wat gas terug
nemen om haar lichaam wat rust te
geven. Door goede en gerichte medische begeleiding van fysiotherapeut Stefan Verheijen (Plexus Uithoorn), waren de knieklachten tijdens het NK onder controle. Hierdoor miste ze in de series 200 meter
helaas wel wat inhoud, waardoor de
laatste zwaarder waren dan ze verwacht had. Ondanks een moeizaam
laatste deel plaatste de Uithoornse
zich voor de 200 meter finale.
Tijdens de 100 meter finale liet Eva
zien hoe mentaal sterk zij is, door
vanuit een verslagen positie toch de
bronzen medaille te behalen. Na de
start had Eva een struikelpas waardoor ze bijna gestrekt op het tartan
lag. Na een aantal corrigerende passen, moest Eva een behoorlijke achterstand goedmaken. Met een verbeten gezicht knokte Eva zich langs
haar concurrentes en kwam heel
knap als 3e over de finish. De gevoelens waren na de race erg dubbel. Een bronzen medaille behaald
maar door de struikelpas een zilveren medaille verloren. De eindsprint
van Eva was erg indrukwekkend en
dat gaf haar uiteindelijk een goed
gevoel, wat ze mee kon nemen naar
de finale 200 meter. In de finale 200
meter liet Eva zien dat zij de echte
nummer twee was en liep vanaf de
start op de tweede plaats. Vooral de
bocht was zeer goed waardoor zij
met voorsprong op de overige concurrentes de bocht uitkwam. Deze
voorsprong gaf de AKU atlete niet

een zeer succesvol seizoen. De Uithoornse, die naast haar sport de
studie geneeskunde volgt, verbeterde dit jaar haar persoonlijk record
op de 100 meter tot 11,58 seconden.
Vorig seizoen kwam Lubbers tot
een tijd van 11,91. Ook op de 200
meter liet Eva een grote progressie zien, door een nieuwe persoonlijk record te lopen van 23,51 seconden. Op beide afstanden staat Eva
3e op de nationale ranglijst. Komende week zal Eva, die gesponsord wordt door Intersport DUO en
Schiedon schoenenspecialist, met
de nationale ploeg deelnemen aan
de Europese Kampioenschappen
in Helsinki. Nederland bezet vooraf
aan het EK, achter Oekraïne de 2e
plaats op de Europese ranglijst. De
4 x 100 ploeg loopt vervolgens in juli
twee Diamond Leauges in Monaco
en Londen. Hier kan de ploeg zich
met de absolute wereld top meten.
Eind juli zullen alle Nederlandse atleten die in Londen in actie komen
naar Barcelona afreizen om daar
een trainingsstage te beleggen als
voorbereiding op Olympische Spelen in Londen!!!

Henk Snoek en Hans Half
klokken de eerste duif
Regio - Het waren drukke dagen de
afgelopen week voor de duiven en
duivenliefhebbers van PV Rond de
Amstel. Er stonden namelijk 2 marathonvluchten, een dagfondvlucht en
de eerste vlucht voor de jonge duiven op het programma. De duiven
die de dagfondvlucht moesten vliegen werden ’s ochtends om 07:30
uur gelost in de Franse plaats Tours.
Met een flinke staartwind werden
de duiven richting hun hokken geblazen. Volgens deskundigen in de
duivensport toch minder gemakkelijk voor de diertjes dan het lijkt. Het
is namelijk zo dat ze door de enorme snelheid ook weer makkelijk uit
koers raken en als gevolg daarvan
ver voorbij hun hokken worden geblazen door de wind en dan weer
tegen de wind in terug moeten vliegen. Na 616 km. landde om 14:36
uur de eerste duif bij Hans Half in
de Amstelhoek op het hok. De duif
had een snelheid gemaakt van 1446
m. p/min wat neerkomt op ruim 86
km. p/uur. Tweede op deze vlucht
werd Martin v.d. Hoort uit Uithoorn.
Hij werd tevens eerste in de B Poule en derde werd Good-old Piet van
Schaik uit Uithoorn. De duif van
Hans Half werd in Rayon F 58 van
1206 duiven en over heel Noord Holland 256 van 6721 duiven. De eerste
jonge duivenvlucht werd gevlogen
vanuit het Belgische Meer en ging
gemiddeld over een afstand van
83 km. Deze vlucht werd met voorsprong gewonnen door een duif van
de fam. Snoek/Govers uit De Kwakel. De duiven werden om 08.55 uur
gelost en om 09.46 landde de eerste
bij Henk en Liesbeth Snoek op het
hok. Deze jonge duif had de afstand
afgelegd met een snelheid van ruim
96 km. p/uur. De duif werd in Rayon
F 37e van 3160 duiven.
Tweede op deze vlucht werd Theo
Kuylenburg uit Amstelhoek en derde Hans Half ook uit Amstelhoek.
Eerste in de B poule op deze vlucht
werd Co Oussoren uit Vinkeveen.
Tours
1. Hans Half,

Amstelhoek

2. Martin v.d. Hoort,
3. Piet v. Schaik,
4. Cor v. Bemmelen,
5. Ton Duivenvoorde,
6. Verweij / Castricum,
7. Peter Bosse,
8. Wim Wijfje,
9. Leo v.d. Sluis,
10. Hennie Pothuizen,

Uithoorn
Uithoorn
De Hoef
De Hoef
Mijdrecht
Uithoorn
De Kwakel
Uithoorn
Vinkeveen

Meer
1. Snoek / Govers, De Kwakel
2. Theo Kuylenburg, Amstelhoek
3. Hans Half, Amstelhoek
4. Co Oussoren, Vinkeveen
5.Ton Duivenvoorde, De Hoef
6. Verweij / Castricum, Mijdrecht
7. Ron den Boer, Uithoorn
8. Piet v. Schaik, Uithoorn
9. Cor v. Bemmelen, De Hoef
10. Martin Bosse, Uithoorn
In P.V. Rond de Amstel zijn een aantal lange afstand specialisten die
zich kunnen meten met de absolute top, ja zelfs die van Nederland!
Op de klassieker van het zuid franse
plaatsje St. Vincent (afstand 1.060
km.) lieten zij van zich horen, deze klassieker werd gewonnen door
Paul Baas uit Uithoorn. Hiermee
werd hij 42e over West Nederland.
Op de op vrijdag geloste vlucht van-

uit Cahors werd het nog beter, Richard van de Berg uit De Kwakel had een zeer snelle duif die de
930 km in 10 uur afraffelde en daarmee alles won. Uiteraard eerste in
de club, eerste in Rayon F, eerste in
Noord-Holland en eerste over West
Nederland tegen 5.600 duiven, gewoon topklasse. Niet eerder vertoond in Rond de Amstel!
Op slechts 1 minuut gevolgd door
een 1-jarige duif van de combinatie Michel Verweij/Jan Castricum uit
Mijdrecht die daarmee 5e van West
Nederland werden. Wat een luxe
voor de club uit Uithoorn.
Uitslagen:
St. Vincent:
1. Paul Baas
2. Rob vd Wal
3. Verweij/Castricum
4. Harrie Hendriks
5. Willem Wijfje
6. Richard vd Berg

Uithoorn
Mijdrecht
Mijdrecht
Vinkeveen
De Kwakel
De kwakel

Cahors:
1. R. vd Berg
2. Verweij/Castricum
3. Harrie Hendriks
4. Rob vd Wal
5. Paul Baas

De Kwakel
Mijdrecht
Vinkeveen
Mijdrecht
Uithoorn
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Veteranenwedstrijd UWTC
Regio - Zondag 24 juni zijn er voor
de veteranen 50+ en 60 + op het
UWTC parcours wielerwedstrijden
verreden. Helaas een regenachtige dag. Als eerste stonden de veteranen 60+ aan de start met voor
de UWTC Leen Blom. Vanaf de start
werd er volop gedemarreerd zonder
dat er iemand echt weg kon komen,
uiteindelijk ontstond er een kopgroep van 4 renners en zij bouwde een voorsprong van 1 minuut op.
De wedstrijd werd gewonnen door
Piet Gruteke uit Rotterdam voor Jan
van de Tang uit Voorhout. Leen Blom
eindigde op een verdienstelijke 13e
plaats.

Dertig geslaagden bij Horangi examens
Aalsmeer - Mijdrecht - Het einde
van het seizoen komt in zicht en dat
betekent dat het weer tijd was voor
de Horangi examens. ’s Morgens
vroeg staan zenuwachtige taekwondoka’s samen hun fans (ouders,
broertjes, zusjes en opa’s en oma’s)
klaar voor de examens.
De fans, examenkandidaten en de
trainers werden deze dag beloond
doordat iedereen een goed examen
liet zien en dat dus iedereen is geslaagd! Maar voor een hogere band
moesten de examenkandidaten wel
wat laten zien. Het eerste examenonderdeel is poomse, dit is een stijlvorm waarbij verschillende technieken in een vaste volgorde worden gedaan. Bij het sparren moet

de examenkandidaat laten zien dat
er wedstrijdinzicht is. De sparringsvormen zijn van non-contact tot en
met full-contact met beschermers,
dit is afhankelijk van de graduatie.
Tijdens een stapsparring valt een
persoon aan en de ander maakt een
verdediging en tegenaanval. Hierbij
moeten alle technieken op een correcte afstand goed uitgevoerd worden. Voor de hogere banden moeten de examenkandidaten verschillende realistische zelfverdedigingen
laten zien tegen vastpakken. Voor
deze hogere graduaties staat er ook
een breektest op het programma,
waarbij een houten plankje met een
schop moet worden gebroken.
De trainers Bas Bokkes, Remko van

Gerven, Charly Hendriks en Lotte Besseling kunnen terugkijken op
een geslaagde dag, waarbij iedereen heeft laten zien dat zij op het
juiste trainingsniveau zit. Tijdens de
examens werden de trainers geassisteerd door Jaimy Ponder als examinator, Casper Bulterman als fotograaf en Attilla de Groot die in de
pauze een deel van zijn zwarte band
examen heeft laten zien.
Hieronder een overzicht van de geslaagden:
Geslaagd voor gele slip:
Christian van Dort, Tamara Meijer,
Lucas Juressen, Mats Rammers,
Jenna Schreurs
Geslaagd voor gele band:

Mohamed Elmourabit, Tarik Chemlaki, Joy Husmann, Lukas Ooms, Esther Verbruggen
Geslaagd voor groene slip:
Ashraf Tawfik, Tom van Strien, Ravi Schreurs, Guido de Jongh, Wesley
de Jong, Daniel Flederus
Geslaagd voor groene band:
Adil Tawfik, Kai Schreurs, Thomas
Juressen, Kim Fokker, Sophie Hoogkamp, Aukje Hoogkamp
Geslaagd voor blauwe slip:
Zara Legger, Patrick Bon
Geslaagd voor blauwe band:
Pascal de Jongh, Tobias van Bruggen
Geslaagd voor rode slip:
Farah Faiq, Rumen van der Woude,
Victor van der Most, Dylan de Jongh.

Daarna stonden de 50+ renners aan
de start met daarbij de UWTC renners Gijs Kostman en Rene Wiebes.
Ook hier vanaf de start veel activiteiten, maar het duurde tot de in
de tiende ronde voordat er een serieuze ontsnapping ontstond. Met
nog 10 rondes te gaan sprong Peter Adelaar uit Houten uit het peloton weg en nam een voorsprong van
25 seconden.
Vanuit het peloton probeerde Rene
Wiebes nog wel een sprong te wagen naar de koploper maar dit lukte niet. De wedstrijd werd gewonnen door Peter Adelaar voor Hans
Lap uit Hendrik Ido Ambacht. Rene
Wiebes won de sprint van het peloton en behaalde hierdoor een mooie

8e plaats, Gijs Kostman eindigde als
14e.
Jeugdwedstrijden
Zaterdag 23 juni met lekker weer
wedstrijden bij de Bollestreek in Lisse.
Cat 1: Britt Buijs 10e
Cat 3: Tristan Geleijn 11e
Cat 4: Owen Geleijn 4e
Cat 6: Leon Buijs 20e
Zondag 24 juni een natte wedstrijd
bij Olympia in Amsterdam
Cat 3: Tristan Geleijn 7e
Cat 4: Owen Geleijn 4e
Cat 6: Leon Buijs 12e
Nieuwelingen
Zaterdag 23 juni reed Rick van Wieringen naar de 28e plaats in Sliedrecht.
Koen de Best, Rick van Wieringen
en Niels Ruijter reden zondag 24 juni in Warmenhuizen, in tegenstelling
wat die naam doet vermoeden was
het er heel nat, winderig en koud.
Rick werd 31e en Koen 25e. Bij Niels
zat de schrik van zijn valpartij bij het
NK nog in de benen. Regen betekent vaak valpartijen... Na een voorzichtige start in de staart van het peloton, lukte het Niels om bij te blijven. Hij finishte uiteindelijk keurig in
het peloton, ondanks al zijn schaafwonden, op de 15e plaats. Daarmee
bleef hij de nummers 1 en 2 van het
NK voor!

turnden Eva Turk, Kimberly Bouman
en Kelly Klinkhamer. Eva turnde een
prachtige vloeroefening en ook op
sprong een mooie overslag maar
toch niet genoeg voor een medaille.
Kimberly turnde op brug een mooie
oefening en helaas ging het op balk
mis, ze werd 2x vierde en ook bij
Kelly ging het op brug prima maar
op vloer turnde ze een mooie overslag en dacht toen ‘nu ben ik gelijk klaar’, maar oepsie, er moesten
eigenlijk nog twee onderdelen geturnd worden. Dus helaas ook voor
haar dit keer geen medaille. In de
derde ronde turnden Sascha Stam
en Kimberly Moeliker. Voor Kimberly
was het al een mooie dag want het
was haar verjaardag! Ook bij hen
ging het zoals de ronden ervoor, ze
turnden prima oefeningen maar helaas geen medailles.

Behoorlijke pechdag voor turnsters
van Veenland op de toestelfinales
Wilnis - Zaterdag 23 juni vertrokken de turnsters om 07.15 uur richting Utrecht voor de laatste wedstrijd van het seizoen, de toestelfinales. De beste zes turnsters van
de voorronde hadden zich geplaatst
op een van de toestellen. Zij konden

zich plaatsen op 2 toestellen.
De Veenlandturnsters hadden 24
plaatsen bij elkaar geturnd. Als eerste mochten Femke van de Molen,
Annique Herngreen en Muriel Coppens. Femke turnde op sprong en
vloer uitstekende oefeningen maar

net geen medaille. Ook Annique
turnde op brug en vloer prima oefeningen maar ook niet in de prijzen.
Muriel had echt haar dag niet op de
brug, zij maakte een knieval en ook
op vloer wilde de handstand doorrol niet lukken. In de tweede ronde

Horangi-leerling Attilla de Groot
behaalt eerste dan taekwondo
Mijdrecht - Horangi Taekwondo had een bijzonder geslaagd
weekend. Naast de clubexamens deed Horangi leerling Attilla de Groot examen voor zijn
zwarte band.
Taekwondoclubs mogen hun leerlingen opleiden tot de zwarte band,
dat zijn 9 examens. Om de zwarte
band te halen moeten de leerlingen
naar een speciaal examen dat door
de taekwondobond georganiseerd
en afgenomen wordt.
Deze keer was het de beurt aan Attilla de Groot om te laten zien wat hij
kon. Een Danexamen (zwarte band
examen) bestaat uit 6 onderdelen.
Men begint met een schriftelijke
toets, waarbij de kandidaten vragen
moeten beantwoorden over Koreaanse benamingen van technieken,
lichaamsdelen en wedstrijdregels.

Dan volgen de stijlvormen, waarbij
men individueel laat zien technieken
te beheersen in een universele volgorde. Daarna volgen de stapsparringen waarbij getoond wordt dat
de technieken ook beheerst worden ten opzichte van een aanvallende tegenstander die telkens met 1
stoot naar voren komt. In een meer
gevarieerde en dynamischere vorm
wordt vervolgens zelfverdediging
getoond tegen verwurgingen, grepen en klemmen. Dan laat de examenkandidaat een vrij gevecht zien
tegen een tegenstander, uiteraard
volledig beschermd. Het gaat hier
vooral om het tonen van inzicht en
timing. Als laatste onderdeel moeten de kandidaten een breektest laten zien, waarbij door middel van
een haarscherpe techniek plankjes
worden gebroken.
Attilla deed alle onderdelen bijzon-

der goed. Hij heeft de afgelopen periode zeer veel getraind, de laatste
weken 6 keer per week. Het harde
werken wierp zijn vruchten af. Hij
liet een zeer goed en krachtig examen zien. De individuele onderdelen waren goed voorbereid en zagen er strak en indrukwekkend uit.
Voor de onderdelen waar een partner voor nodig was, was het Horangi trainer Charly Hendriks die Attilla hielp. Ook Charly heeft veel tijd
en energie in het examen gestoken,
wat het geheel naar een hoog niveau heeft geholpen.
Er waren op 23 juni 50 examen kandidaten, waarvan er slechts 23 met
een diploma naar huis gingen, de
rest is gezakt. Attilla heeft terecht
zijn zwarte band toegewezen gekregen, en kan trots zijn op zijn prestatie.

Nieuwe ronde
Nieuwe ronde, nieuwe kansen in
ronde 4. Nu turnden Mariska Rijkmans en Julie Postma en Naomi Bouman hun toestellen. Mariska turnde een mooie overslag maar
omdat er maar 4 turnsters waren
werden er maar twee medailles uitgereikt en helaas werd Mariska 3de.
Julie turnde een mooie balkoefening maar viel helaas met de koprol
en ook op vloer turnde ze een prima
oefening maar het zat hen niet mee,
ook zij vielen net buiten de prijzen. Naomi het hele jaar 1 op brug
en zij sprong dus: ‘dat moet lukken’ dacht men. Maar met een hele mooie sprong had ze met plaats
4 toch net geen medaille. Gelukkig op brug maakte ze haar reputatie waar en werd daar zoals het hele
seizoen 1ste. Keurig op tijd begonnen ze aan de laatste ronde waarin
Celine de Boer turnde op sprong en
brug en Tanja Kamp op brug. Celine turnde ondanks een grote blaar
een uitstekende brugoefening en
die was goed voor goud en ook op
sprong een mooie zilveren medaille voor haar.
Tot slot zorgde Tanja voor een mooie
verrassing door een bronzen medaille te verdienen op brug.

Richard van den Berg
schrijft geschiedenis
Regio - Dit jaar bestaat de Postduiven Vereniging Rond de Amstel
90 jaar, en uitgerekend dit weekend werd er geschiedenis geschreven. Het hoogst haalbare in de Postduivensport werd afgelopen weekend door Richard van den Berg uit
De Kwakel behaald.
Na een goed resultaat op de eerste
Marathon vlucht (Overnacht fond
voor duivenliefhebbers)vanuit Bergerac kwam er een lichte teleurstelling op de vlucht vanuit St. Vincent
vorige week dinsdag. De vlucht voor
duiven op St. Vincent werd drie dagen uitgesteld vanwege het slechte weer in Frankrijk, België en Nederland. Vorige week dinsdagavond werden de klokken uitgelezen, en was Comb. Verweij-Castricum de morele winnaar. Dezelfde avond werden de duiven voor
de vlucht vanuit de Franse losplaats
Cahors ingemand, en dit keer stond
er een ochtendlossing op het programma, dat betekend dat de duiven voor 10.00 uur gelost worden,
anders wordt het een dag uitstel.
Maar vrijdagmorgen was het weer
goed op de vlieglijn, er stond wel
een matige tot krachtige wind vanuit het Zuid Westen, maar dat was
alleen maar gunstig voor de duiven.
Maar! Er komt bij dergelijke harde
wind wel wat meer kijken dan hard
vliegen voor de duiven, ze moeten zich heel goed kunnen oriënteren want ze worden van de vlieglijn weggedrukt. Om 07.00 uur werden de 5571 duiven die in concours
stonden in Cahors vrijgelaten, en
na 10 uur 5 minuten en 36 seconden vliegen lukte het de duif van Richard als eerste met een gemiddelde snelheid van 1537,477 meter per
minuut als eerst in het klassement
te eindigen. Richard had maar twee
duiven mee, en ook zijn tweede duif
wist zich te klasseren. In de duiven-

sport zeggen wij weleens: aan elke duif zit een verhaal. Ook bij deze Nationale winnaar. Vorig jaar wist
deze duif ook vanuit Cahors het hok
niet op tijd te bereiken, en werd opgevangen bij een liefhebber in Gouda. Deze liefhebber (Richard weet
de naam niet meer) belde naar Richard, en nog dezelfde avond ging
Richard de duif halen. Gevreesd
werd dat de duif niet meer voor de
vluchten geschikt was, dus werd
deze extra verzorgt, en de beloning
die hij hiervoor kreeg was de eerste
Nationale overwinning die hij mag
bijschrijven bij de vele Kampioenschappen (waaronder het Kampioenschap van de Afdeling in 2011)
die hij in zijn Postduiven loopbaan al
behaald heeft, en dus ook voor P.V.
Rond de Amstel die haar eerste Nationale overwinnaar kreeg. Zaterdag werd Richard door Afdelingsbestuurslid Wim Wijfje in het zonnetje gezet, deze bracht de felicitaties namens het Afdelingsbestuur
over, en overhandigde een prachtige plantenbak voor op het balkon
als aandenken voor deze prachtige overwinning. Richard! Nogmaals
onze felicitaties.
De uitslagen van de
Marathonvluchten
van vorige week:
St. Vincent. 18 juni 37 duiven en
6 deelnemers;
P. Baas
R. v.d. Wal
Verweij-Castricum
H. Hendriks
W. Wijfje
R. v.d. Berg
Cahors 22 juni 55 duiven
en 5 deelnemers;
en Nationale winnaar R. v.d. Berg
Verweij-Castricum
H. Hendriks
R. v.d. Wal
P. Baas.

