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Auto ramt
lantaarnpaal
Mijdrecht - Vorige week donderdagmiddag reed een auto
tegen een lantaarnpaal op de
Dr. J. van der Haarlaan. De auto reed richting de Oosterlandweg toen hij voor een bocht
rechtdoor tegen een lantaarpaal reed en uiteindelijk tegen
een boom tot stilstand kwam.
De bestuurder bleef ongedeerd.

Vermist kater
Diesel
Mijdrecht - De vacht van de
vermiste Diesel is vaalrood/
crèmekleurig met wat wit. Hij
is rond de negen jaar oud en
is gechipt. Hij gaat vaak op
jacht in de weilanden en blijft
lang weg, alleen nu wel te lang.
Diesel wordt vermist uit omgeving Hofland-Noord in Mijdrecht. Weet u waar hij is, bel
dan: 0610578038.

Danny Versluis onthutst over alle verhalen:

”Olifant Circus Renz werd
niet mishandeld”
Wilnis - Danny Versluis uit Wilnis,
die afgelopen zaterdag een filmpje plaatste op facebook, waarbij te zien was dat er in Wilnis bijna
een olifant ontsnapte van het veldje waarop het dier stond en waarbij een zeer onervaren oppasser de
olifant een paar tikken gaf om hem
of haar netjes op het daarvoor afgezette veld te houden, is geschrokken van alle Wild West-verhalen die
er daarna in diverse media zijn verschenen. Hij heeft het gehad met de
aandacht. Op facebook heeft hij het
al uitgelegd en aan onze krant wilde hij ook graag vertellen wat er gebeurd is en daarna hoe het is afgelopen:
“Ik wil gewoon even iets rechtzetten. Die olifant werd helemaal niet
mishandeld. Ik begrijp ook niet dat
zo’n krant als De Telegraaf zomaar
iets in de krant zet zonder contact
met mij op te nemen. Om in de krant
te zetten dat dat beest werd geslagen met een stok met haken, kom
nou toch, het was gewoon een soort
pvc buis en het was niet hard, het
waren een paar corrigerende tikken
om het beest terug te laten lopen,
hetgeen ook gebeurde. Niks mis-

handeling, echt niet”, aldus Danny
Versluis.

hij liep gewoon rustig achteruit terug naar zijn plek.

Wat is er gebeurd?
“Toen ik zaterdag met mijn kinderen
even bij de olifanten ging kijken zag
ik dat een van de olifanten door het
eerste afzetlint was gebroken. De
jongen die op de dieren paste kreeg
het pas door toen de olifant al bijna over het laatste afzetlint stapte
en hij raakte zichtbaar een beetje in
paniek. Hij riep naar omstanders om
mensen van het circus te halen, dat
een aardig eind verder zijn tenten
had opgeslagen. Het is op mijn filmpje ook duidelijk te zien dat hij paniekerig was. Hij had een soort pvc
buis in zijn hand en daarmee gaf hij
de olifant een paar corrigerende tikken om hem achteruit te laten lopen,
wat ook lukte, ook dat kon je goed
op mijn filmpje op facebook zien. En
dan staat er in De Telegraaf opeens
groot dat de olifant werd mishandeld en met een olifantenhaak werd
geslagen. Dat is pertinent niet waar.
De tikken die die olifant kreeg, daar
heeft hij met zijn dikke huid denk ik
weinig van gevoeld. Dat beest werd
ook niet bang, niet agressief, niks,

Doel
Dat ik dat filmpje op facebook
plaatste was niet omdat ik wilde laten zien dat die beesten mishandeld
werden, maar meer om te laten zien
wat onverantwoordelijk het is van
dat circus om die grote beesten te
laten bewaken door zo’n onervaren
jongen. Dat vond en vind ik gevaarlijk. Wat denk je dat zo’n grote lobbes voor een schade kan aanrichten
als hij vrij gaat ‘wandelen’. Dat wilde ik bekendmaken. Ik vind het jammer dat het zo is opgepakt door de
media. Ik heb het ook per mail uitgelegd aan het circus. Ik wilde hen
hier geen moeilijkheden mee bezorgen. Ik ga graag naar een circus
en hou van een circus. Ik ben met
mijn kinderen ook naar de voorstelling geweest en ik heb weer genoten. Alle dieren zagen er goed uit en
worden voor zover ik dat kan beoordelen, goed verzorgd. Ik hoop dat
iedereen nu weet wat er echt is gebeurd en ik zal voorlopig niet snel
meer wat op facebook plaatsen, wat
een gedoe zeg!

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
facebook.com/

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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College blundert bij
toepassing regels
De Ronde Venen - De pannenkoek geniet grote populariteit, zowel thuis als bij het eten buiten de
deur. Voor de bestuurders van de
gemeente De Ronde Venen ligt dat
heel anders. Keer op keer - over een
reeks van jaren - verslikken raad en
college zich in het onderwerp “Pannenkoekenrestaurant Herenweg 1
Vinkeveen”.
In de raadsvergadering van deze maand gebeurde dat opnieuw.
Raadslid Ernst Schreurs (PvdAGL-LokaalSociaal) droeg het college van b en w op een vergunning
te verlenen voor de bouw van het
pannenkoekenrestaurant. De PvdAvoorman moest echter constateren
dat hij daarvoor geen enkele steun
kreeg van de drie andere coalitiepartijen. Ook drie raadsleden van de
VVD stemden tegen. De motie van
Schreurs bleef daardoor een papieren tijger. Er was geen meerderheid

voor in de raad. We zetten alles nog
eens op een rijtje:
Chronische verstopping
Meer dan tien jaar geleden bleek dat
het bouwplan in strijd was met het
bestemmingsplan. Er zou pas een
bouwvergunning verleend kunnen
worden als bedenkingen tegen de
bouwplannen ongegrond verklaard
zouden zijn. Diverse omwonenden
dienden echter in totaal twintig bedenkingen in. Die varieerden van
bezwaren tegen het volbouwen van
achtertuinen, vrees voor geluids- en
stankoverlast, het niet houden van
vooroverleg, het risico van omzetderving van andere bedrijven, planschade en verstoring van de rust en een
gebrek aan parkeerplaatsen. Juist
dat laatste punt is nog steeds actueel en zorgt voor chronische verstopping in de besluitvorming.
(Vervolg elders in deze krant)

Aan welke straat wilt u wonen?

zie onze site:
meerbode.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
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Besluitvorming pannenkoekenhuis stroperig

Auto ramt
lantaarnpaal
Mijdrecht - Vorige week donderdagmiddag reed een auto
tegen een lantaarnpaal op de
Dr. J. van der Haarlaan. De auto reed richting de Oosterlandweg toen hij voor een bocht
rechtdoor tegen een lantaarpaal reed en uiteindelijk tegen
een boom tot stilstand kwam.
De bestuurder bleef ongedeerd.

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Komt er in De Lindeboom na
de opknapbeurt een ‘Action’?
Mijdrecht - Het ziet er nu echt
naar uit dat winkelcentrum De Lindeboom haar huidige uiterlijk de
langste tijd heeft gehad en dat na
de verbouwing de grootste trekker
van dit winkelcentrum de Action zal
worden. Tenminste, als de gemeente een beetje (snel) wil meewerken
aan de plannen die de nieuwe eigenaar Hoorne Vastgoed uit Uitgeest
afgelopen donderdagavond tijdens
een (besloten) bijeenkomst aan de
winkeliers ontvouwde. Daar werden
ook ontwerptekeningen getoond
hoe De Lindeboom na een fikse opknapbeurt eruit zal gaan zien. Dat
is over het algemene gezien meer
‘industrieel’. Dit in de geest van de
voormalige Biscuitfabriek ‘De Lindeboom’ Wed. B. van Doesburg,
eerst als winkeltje opgericht in 1826

in het centrum van Mijdrecht, maar
later uitgegroeid tot een ‘echte fabriek’. Later werd het de ‘Drogerijen
Maatschappij’. Dat pand, daterend
uit het begin van de vorige eeuw,
is de voorloper is geweest van het
huidige winkelcentrum. Maar de
toekomstige uitvoering wordt in een
modern jasje gestoken met een andere uitstraling dan het aanzien van
een ‘sporthal’ zoals de zijkant door
sommigen wordt gezien. Het mag
ook wel eens een keer. Het huidige winkelcentrum dateert in deze
hoedanigheid van 1976 en viert volgend jaar zijn 40-jarig bestaan. Het
is al lang over zijn economische levensduur heen en zowel binnen als
buiten aan een goede opknapbeurt
toe. Dat kan nu gebeuren dankzij de
nieuwe eigenaar.

Mooiere zichtlijn
Behalve de buitenkant wordt het
binnen ook anders. De passage
ter hoogte van Bart Smit en Mondria krijgt een rechte vorm, zonder
de ‘knik’ tussen de boekhandel en
de winkel van Banketbakker Mens/
Westerbos. Dat stukje is inmiddels al verbouwd waardoor het nu
een ‘pleintje’ is geworden met een
brandvertragend tussenschot. In de
drie openingen kunnen branddeuren bij eventuele calamiteiten het
winkelcentrum in twee delen afsluiten. Samen met de asbestverwijdering was dat een voorwaarde voor
de vergunning om De Lindeboom
op (korte?) termijn verder te kunnen verbouwen.
(Vervolg elders in deze krant)

De Ronde Venen - De gemeente
gaat opnieuw inwoners betrekken
bij het vastleggen van de straatnamen voor de nieuwe buurt de Maricken in Wilnis. Zij ontving honderden reacties op haar eerste oproep
eerder dit jaar aan inwoners om
mee te denken over de straatnamen. Dit leverde goede suggesties
met verschillende thema’s die allemaal passen bij Wilnis. Met veel verwijzingen naar het rijke dorpsverleden en de omliggende natuur. Toekomstige bewoners en omwonenden kunnen stemmen op hun favoriete set straatnamen op www.demaricken.nl/straatnamen. Stemmen
is mogelijk tot woensdag 1 juli 2015.
De week na het sluiten van de stembus, wordt bekend gemaakt welke
set de meeste stemmen kreeg. Deze namen zullen op de straatnaambordjes van deze nieuwe buurt gaan
prijken bij oplevering van de eerste
woningen in de loop van 2016. Dit
zijn de sets waarop gestemd kan
worden:
1. Waterplanten Botshol
Zonnedauw, Marickenlaan, Engelwortel, Koninginnekruid, Waterviolier,
Kievitsbloem, Watermunt, Biezenknop, Koekoeksbloem, Wateraardbei, Kamperfoelie, Veenmos.
Deze straatnamen refereren aan de
waterrijke landelijke omgeving. Alle namen zijn plantjes die groeien
in de moerasrijke omgeving van het
nabijgelegen natuurgebied Botshol.
2. Vogels Bovenlanden Wilnis
Smient, Marickenlaan, Boomvalk,
Groenling, Oeverloper, IJsvogel, Buizerd, Veldleeuwerik, Putter, Kuifeend,
Zwarte Stern, Tjiftjaf.
Deze straatnamen verwijzen naar
de landelijke omgeving. Alle namen

zijn vogels die voorkomen in het natuurgebied de Bovenlanden in Wilnis. Een gebied waar veel Wilnissers
recreëren.
3. ‘Typisch Wilnis’
Mandenmaker, Marickenlaan, Langhuis, Waterpeil, De Vergulde Wagen,
Droogmakerij, Veendijk, Weidemolen, Veenmolen, Spoorzicht, Klompenmaker, Benedenland.
Deze straatnamen refereren aan
de unieke dorpshistorie van Wilnis.
Met deels nog bestaande en deels
verdwenen molens, landschappelijke elementen, een spoorverbinding,
het veenverleden, horeca en ambachten die hier gevestigd waren.
De namen van ambachten sluiten
bovendien aan op de straatnamen
ten westen van de nieuwe buurt.
Marickenlaan is de centrale verticale as die door de wijk loopt, een
naam die onmisbaar is in een wijk
die de Maricken heet en daarom in
alle sets voorkomt. Per persoon mag
maximaal één stem worden uitgebracht. Een stemming zoals deze is
een uniek proces in Nederland: voor
zover bekend hebben inwoners nog
nooit gestemd over de straatnamen
van een buurt.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Ouderen De Hoef in
de boot
De Hoef - Op uitnodiging van de
Stichting Hoefse Belangen, vertrok
afgelopen donderdag een bus vol
ouderen uit De Hoef. Eerst een kort
bezoek aan Kasteel De Haar. De reis
ging verder onder Utrecht door naar
het prachtige terras bij Fort Rijnauwen. De koffie met appeltaart ging
er goed in.
De rondvaartboot lag al klaar in
de Kromme Rijn, voor een tocht
naar Utrecht. De natuur liet zich
op zijn mooist zien onderweg, wat
is Utrecht prachtig groen zo langs
de singels. Na een kop soep met
broodjes bij het Spoorwegmuseum, volgde een interessante rond-

leiding. Machtige stoomtreinen en
ook de fraaie koninklijke trein werden bewonderd. Een aantal durfals
waagden zich aan de nieuwe attractie `De Vuurproef. Heel spannend!
Buiten stond de bus weer klaar
voor de terugreis. Deze ging via een
mooie route, langs Westbroek, Tienhoven en Loosdrecht. De gids wist
onderweg vele interessante wetenswaardigheden te vertellen. De dag
vloog voorbij, waarna bij de Strooppot in De Hoef de dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd.
Veel dank aan iedereen die heeft
bijgedragen aan deze zeer geslaagde uitgaansdag.

Deze foto maakte Joke Landstra–Claus uit Uithoorn, vorige week in
haar vijver. “ Misschien mooi als natuurfoto in uw krant”, zo schreef zij.

Candy Dulfer met Larry
Graham in Patronaat

118 gratis parkeerplaatsen erbij op parkeerdek

Parkeren en winkelen bij Zijdelwaard
Uithoorn - Vanaf woensdag 24 juni
is het nieuwe parkeerdek van winkelcentrum Zijdelwaard geopend.
Dat betekent dat er 118 gratis parkeerplaatsen bij zijn gekomen. Vanaf het parkeerdek is het winkelcentrum via een tapis roulant en een lift
te bereiken. De oprit naar het parkeerdek bevindt zich aan de Heijermanslaan. Ook is supermarkt Jumbo open vanaf 24 juni. Ter gelegenheid van de opening van het parkeerdek en de Jumbo is het op zaterdag 27 juni feestelijk winkelen en
parkeren in Zijdelwaard. Van 12 tot
16 uur zorgt een carwashteam ervoor dat de auto’s die op het parkeerdek parkeren mooi schoon worden. In het winkelcentrum is er gratis koffie, thee en een lekkernij en
een DJ zorgt voor gezellige muziek.

Regio – Op maandag 6 juli speelt
Larry Graham (de bassist en zanger
van de legendarische Woodstockband Sly & the Family Stone!) met
zijn huidige formatie Graham Central Station een exclusieve show in
Haarlems poptempel Patronaat.
Dat is al heel bijzonder, maar het
wordt nog mooier: niemand minder
dan Candy Dulfer komt het gehele optreden als ‘special guest’ haar
partijtje koele sax meeblazen!
Larry Graham beleefde in zijn carrière drie grote successen: als bassist en zanger van Sly & the Family
Stone, als frontman van de hit scorende funkgroep Graham Central
Station in de jaren ’70 en als solo ar-

tiest in de jaren ’80. In de jaren ’90
deelde de muzieklegende het podium met artiesten als Prince en Larry
treedt tegenwoordig nog altijd over
de hele wereld op met zijn Graham
Central Station. Ook Candy ‘Saxuality’ Dulfer is bekend met een paar
van deze grote namen, en zal deze
avond natuurlijk van een flinke dosis extra funky stuff voorzien!
De voorverkoop is nu van start gegaan. Het optreden gaat op 6 juli van start om 20.30 uur terwijl de
deuren van Patronaat al openen om
19.30 uur. Kaarten kosten 27,50 in
de voorerkoop en 30,- aan de deur.
Patronaat Haarlem vind je aan de
Zijlsingel 2. Info: 023-5175858 of
www.patronaat.nl

Zondagmiddag 28 juni in Wilnis

Kunst Rond de Venen
organiseert Open Dag

Stichting De Bovenlanden
viert 30-jarig jubileum
De Ronde Venen - Het regende
soms, maar de stemming was prima.
Gistermiddag vierde stichting De Bovenlanden zijn 30-jarig jubileum op
de schapenakker langs de Gagelweg. Circa 80 mensen kwamen op
het festijn af. De gasten kregen een
lunch aangeboden en konden daarna kiezen uit een gevarieerd pro-

Prachtig toch....

gramma. Varen en verhalen beluisteren van Elza Vis en Ineke Bams. Of
wandelen met agrariër Joost Samson
die vertelde over boer en natuur. Of
van een IVNgids leren welke planten uit de natuur je kunt eten. Stichting De Bovenlanden werkt al jaren
samen met de jonge ondernemers
van De Ronde Tafel 169 uit De Ron-

de Venen. Jaarlijks komen zij helpen
met het knotten en snoeien van bomen. Tijdens het jubileum boden de
ondernemers een buitenboordmotor
aan voor de boot de stichting die bij
het Veenwater (Hoge Dijk, De Hoef)
ligt. Deze komt goed van pas voor
het onderhoud van het gebied en het
rondvaren van relaties.

Voorzitter Antoine van Scheppingen van De Ronde Tafel (l) overhandigt de buitenboordmotor aan voorzitter Otto van
Asselen van stichting De Bovenlanden.

Wilnis - Kunst Rond de Venen
maakt sinds de start vorig jaar een
enorme groei door. Zo is het sinds
kort, naast ons al ruime aanbod,
ook mogelijk om musical, bewegingstheater, cello- en vioollessen
te volgen. De Open Dag op zondag
28 juni is voor iedereen die interesse heeft in dans, theater en muziek. Vanaf 11.30 uur kunnen kinderen van 5-6 jaar tot en met jongeren
meedoen met de dansworkshop.
Om 13.30 uur gaat de Open Dag van
start met hun optreden op het plein.
Ze hoeven zich daarvoor niet op te
geven. Ze kunnen gewoon komen in
blauwe spijkerbroek en wit T-shirt.
Om te kunnen uitproberen wat er
mogelijk is (je kan kijken, luisteren
of meedoen), organiseren we vanaf 14.00 uur open lessen en workshops in acht verschillende ruimtes.
Als je zo’n les/workshop hebt bijgewoond verdien je een sticker. Als je
zeven stickers hebt verdiend mag je

grabbelen in een ton voor je cadeau.
Voor de ouderen onder ons wordt er
in een aparte ruimte een concert
gegeven door het professionele blazerskwintet Frangipani. Tip: leuk om
dit concert bij te wonen terwijl je
kinderen de workshops volgen. Later op de dag is er een podiumpresentatie van muziek- en dansleerlingen in onze grote zaal. De theaterleerlingen treden op in hun eigen
leslokaal. Bij mooi weer zijn er ook
buitenoptredens van o.a. leerlingen
lichte muziek.
En tenslotte is er om ongeveer
16.30 uur een optreden van de docentenband. Deze band richt zich
op optredens op basisscholen.
Het wordt een bruisend programma, gonzend van muziek, theater, dans en avontuur en met voor
elk wat wils. Dit mag u niet missen! Adres: Kunst Rond de Venen,
Wagenmaker 99 in Wilnis. zie ook
www.kunstronddevenen.nl

Nieuwe winnaars
Slimness Mijdrecht
Mijdrecht - Afvallen in groepsverband bij Slimness Mijdrecht was
weer een succes! Hier zijn de winnaars van de ochtend en avondgroep weer het levende bewijs
van. Renzina uit Aalsmeer (foto)
verloor maar liefst 14,2 kilo en Mischa uit Mijdrecht 13,3 tijdens de
cursus van 10 weken. De meeste
resultaten van de groepen met de
voor en na foto staan op de website. De nieuwe cursussen starten
weer op 9 september en er zijn nog
enkele plekjes zowel in de ochtend
als avondgroep. Opgeven kan via de
website slimness.nl ga naar afvallen
in groepsverband en vul daar het
aanvraagformulier in. 16 september starten de vervolggroepen. De
avond zit al vol.
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OP DIT MOMENT ZIET DE LINDEBOOM ER ZO UIT

Komt er in De Lindeboom na
de opknapbeurt een ‘Action?’
Vervolg van de voorpagina
Een winkelier wijst ons op de tekeningen wat de vervolgplannen
daarvoor zijn. De ruimte van de huidige leegstand wordt beter
verdeeld over de winkels op de begane grond. Die liggen in een
strakke lijn aan een rechte gang die het ‘lange deel’ vormt van de
L-vorm; het ‘korte stuk’ wordt het deel tussen de Boni en Primera
De Jong. De Boni mag van de gemeente niet naar de zijkant
uitbreiden en daar om is gekozen voor een uitbreiding naar de
achterkant richting het Kerkplein. Daardoor verdwijnt de uitgang
naast banketbakkerij Mens/Westerbos. Wat eveneens verdwijnt
is het deel van het gebouw aan de kant van de Ringvaart waarin
nu nog het kantoor van FDM is gevestigd. Dat krijgt kennelijk een
andere plaats want op die hoogte ‘eindigt’ het winkelcentrum en
komt er een doorsteek naar de Janskerk naast het Janskerkhof.
Eigenlijk is dat meegenomen uit het idee van het ‘Veerhuisplan’
wat vorig jaar in de media verscheen en waarin gepleit werd voor
een kleiner winkelcentrum en het betrekken van het kerkplein en
de Janskerk bij de RO-plannen.

ZICHT VANAF HAITSMAPLEIN

Daardoor zou er een veel mooiere zichtlijn ontstaan. Het kerkplein
met in het verlengde daarvan de Kerkstraat en de Helmstraat wil
men updaten tot een meer gezellige en aantrekkelijke locatie. Dus
ook de achterkant van het winkelcentrum zal een ander aanzien
krijgen. Althans volgens de ontwerptekeningen. Opgemerkt zij
hierbij dat er dus nog niets vastligt! De gemeenteraad moet zich
er dit jaar nog over buigen en het bestemmingsplan worden
aangepast. Maar met een beetje goede wil moet het lukken dat in
januari 2016 de volgende en definitieve verbouwingsfase van start
kan gaan. Dan moet wel alles meezitten!
Actie voor Action?
Gewezen wordt ook op de rigoureuze verbouwing over de hele
lengte van de bovenverdieping van De Lindeboom. Daar wordt
1.000 vierkante meter extra winkelruimte gecreëerd voor een
gegadigde die in de wandelgangen een ‘publiekstrekker’ wordt
genoemd. Voor de realisatie hiervan blijkt een vergunning voor
het vestigen van detailhandel te zijn. Daarbij wordt telkens de
naam ‘Action’ genoemd. Die zou naar alle waarschijnlijkheid wel
voelen voor een vestiging op die plaats. De bereikbaarheid wordt
mogelijk door het aanbrengen van een rollenbaan (tapis roulant)
vice versa naar de eerste verdieping op de plaats waar ooit het
kinderkledingwinkeltje was tussen Café De Lindehof en Hans
Winter Brillen. Het verhaal doet de ronde dat men met Action in
overleg is om die te bewegen naar Mijdrecht te komen. Als dat
lukt zou dat een geweldige trekker zijn en meer mensen naar het
winkelcentrum lokken.

ZICHT VANAF DORPSSTRAAT

Daar zullen de winkeliers dus heel blij mee zijn want dat brengt
veel meer loop met zich mee. De meeste winkeliers zeggen dan
ook opgetogen te zijn over de plannen en hopen dat dat spoedig
in realiteit zullen worden omgezet. Ze zien de toekomst met meer
vertrouwen tegemoet dan een poos geleden toen de leegstand
alleen maar toenam. Er staat nu immers wat positiefs te gebeuren!

BETREKKEN VAN KERK BIJ CENTRUM MIJDRECHT

ZICHT VANAF DE KERK
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Besluitvorming pannenkoekenhuis stroperig

College blundert bij
toepassing regels
Vervolg van de voorpagina.
In de loop van 2006 verleende het
college de benodigde vrijstelling en
bouwvergunning dat werd in 2007
goedgekeurd. Daarmee begon een
juridische strijd, waarbij bleek dat
het college niet de juiste procedures en wetsregels had gevolgd.
Zij had duidelijk geblunderd bij de
toepassing van regels. Dit leidde
tot een door de gemeente verloren
rechtszaak, want de bestuursrechter in Utrecht vernietigde de besluiten van de gemeente.
De gemeente is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak. Niet alleen
de bestuursrechter in Utrecht boog
zich over de zaak. Ook de Raad van
State zag in mei 2013 nog geen reden om groen licht te geven aan de
gemeente. De Raad van State vond
dat de gemeente ten onrechte verzuimd had de parkeersituatie te betrekken in de ruimtelijke afwegingen. Ter zitting werd namens de
raad tevergeefs naar voren gebracht
dat de mogelijkheid zou bestaan om

voor de benodigde parkeerplaatsen
een perceel in de omgeving te kopen of te huren. De Raad van State oordeelde dat uit niets bleek dat
dit argument een reële mogelijkheid
was. Het raadsbesluit van 20 december 2012, dat de bouw van het
pannenkoekenhuis mogelijk maakte, werd daarom door de bestuursrechter van de Raad van State geschorst.
Negen of elf
Tegen die achtergrond heeft de gemeente een onderzoekbureau opdracht gegeven te inventariseren
hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Wat bleek uit dat onderzoek? Er zijn 9 vrije parkeerplaatsen
in de omgeving beschikbaar zijn,
terwijl er minstens 11 parkeerplaatsen nodig zijn voor de toekomstige
bezoekers van het pannenkoekenhuis. Overigens werd in 2007 nog
aangegeven dat er 17 parkeerplaatsen moeten zijn. Volgens Schreurs
was gewerkt met te starre rekenmethoden. Door ruimere afstandscrite-

ria te gebruiken voor de loopafstand
tussen parkeerplaats en pannenkoekenhuis zouden de vrijstelling
en een bouwvergunning voor het
pannenkoekenhuis alsnog verleend
kunnen worden Schreurs constateerde dat er sinds de uitspraak van
de rechtbank in Utrecht acht jaar
voorbij zijn gegaan. Hiermee verwoordde hij in ieder geval de “stroperigheid” van de besluitvorming.
Sinds het vonnis van de rechtbank
zouden zowel de raad als het college diverse malen hebben aangegeven positief te staan tegenover
de komst van een pannenkoekenrestaurant. Schreurs gaf het college
in zijn motie drie weken de tijd om
de langslepende kwestie voor eens
en altijd goed te regelen. Begin juli
zou de raad daarover geïnformeerd
moeten worden.
De fracties van D66 en Lijst 8 Kerken steunden de motie. De VVDfractie stemde verdeeld. Twee VVDraadsleden - Frans Lugtmeijer en
Maarten van der Greft - wilden dat
het college de komst van het pan-

nenkoekenhuis nu voortvarend in
besluitvorming zouden omzetten.
Onder de rechter
Drie VVD-raadsleden, waaronder de juridisch onderlegde dames
Van den Heerik en Welter - beiden
zijn advocaat - stelden zich terughoudender op en stemden tegen de
motie. De raad zou geen besluiten
moeten nemen over zaken die nog
onder de rechter zijn.
Ook de fracties van het CDA en van
Ronde Venen Belang stemden tegen. Namens het CDA benadrukte
Van Diemen dat de expertise van de
onderzoeker niet ter discussie gesteld moet worden. Verder vond hij
het ongepast om achteraf “bijstellingen” aan te brengen in rapporten,
als onderzoeksresultaten niet overeenkomen met wensen die er zijn.
Wethouder Moolenburgh zei dat de
gemeente groot belang hecht aan
parkeervoorzieningen van bedrijven
op eigen terrein.
Hij benadrukte daarbij dat de gehanteerde indelingscriteria bij het
uitgevoerde parkeeronderzoek absoluut niet in het nadeel van het
pannenkoekenrestaurant waren.
Ook hij wil nu eerst een uitspraak
van de rechter afwachten. Vast staat
dat het onderwerp niet voor de laatste keer in de raad is besproken. De
aanvrager van de bouwvergunning
geeft het niet op. Ook van hem zullen we in de toekomst vast nog horen.

Mijmeringen

CIRCUS
Laatst zette circus Renz zijn tenten op in
onze regio. Een fascinerend gezicht om te
zien hoe het hele circus aankomt, langzaamaan vorm krijgt en hoe alle mensen
van het circus gewoon doorgaan met hun taken en hun leven, ook al is
het dan weer in een andere omgeving. Het circus is eigenlijk een minisamenleving, een kleine democratie waarin alle taken helder zijn verdeeld en iedereen zijn aandeel levert.

Vogelvrij Festival
presenteert timetable
Regio - Nog twee weken tot het Vogelvrij Festival 2015! Met het vogelvrij omgedoopte festivalterrein en
een line-up zo divers als de spikkeltjes op je ijsje weten we het zeker:
Zaterdag 4 juli is nu al de perfecte zomerdag! Internationale en nationale topartiesten maken hun opwachting bij het Fort bij Uithoorn
te Amstelhoek. Omdat er dit jaar
voor het eerst twee stages zijn, is
de timetable spannender dan ooit.
Hoelaat ga je waar ga je staan en
welke artiest wil je sowieso niet missen? Bij de Beatbird stage kun je in
de openlucht genieten van de vetste
EDM en house muziek.
Bij de compleet met circustent omgedoopte Raveraaf stage komen de
liefhebbers van minimal, deephouse
en techno helemaal aan hun trekken. Over de twee area’s verspreidt
vind je 12 UUR LANG van 14.00 tot
02.00 de crème de la crème van de
hedendaagse EDM/house en technoscene. De Raveraaf stage wordt
’s middags opgewarmd door Andrew Worth en In De Diepte Soundsystem. Daarna gaan we langzaam
de avond in met de lekkerste minimal/ deephouse van Skylab en Meneer Marcel. Als iedereen is opgewarmd wordt het hoog tijd dat
de grote mannen de Raveraaf tent
gaan overnemen. Kevin Duane en
Luuk van Dijk shinen in de laatste
lichte uurtjes. Na het invallen van de
duisternis nemen technobazen Man
With no Shadow en Secret Cinema
de Raveraaf stage over. Dit wordt
raven totdat je er bij neer valt! De
Beatbird stage wordt geopend door
Beatshunter en District B, gevolgd
door Mesto en Mike Williams in de
namiddag. Daarna wordt het festival
echt helemaal losgemaakt door de

boys van Kris Kross Amsterdam. Zij
zijn getipt als dé festival-hit van deze zomer en hebben onder andere
een eigen stage op Mysteryland! La
Fuente neemt het stokje van ze over
en met zijn energieke en uplifting
sound wordt het dansen geblazen.
Na hun legendarische optreden in
2013 komen DJ Jean en MC Maron Hill terug op het Vogelvrij Festival om weer een te gekke show af
te leveren.
Als de zon is ondergegaan gaat
Kenneth G anderhalf uur knallen.
Hij draait de “Hardwell sound” met
de lekkerste Revealed recordings
tracks. Als afsluiter van de Beatbird
stage heeft de organisatie Benny
Rodrigues weten te strikken. Benny vertegenwoordigd het beste van
beide werelden en met zijn eigen
stijl weet hij zowel Beatbird als Raveraaf liefhebbers te plezieren. Benny Rodrigues is een afsluiter van
wereldformaat en zorgt voor de ultieme climax op het Vogelvrij Festival
2015! Met de verschillende muziekstijlen op de twee stages zal dit jaar
iedereen aan zijn trekken komen en
kun je naast de vogeltjesdans als
bezoeker nu dus ook een ‘konijnendansje’ doen. Ook het festivalterrein
ondergaat dit jaar een metamorfose.
Twee stages, een circustent en een
samenwerking met een nieuw productie (licht en geluid)-bedrijf. Over
de verdere indeling van het terrein
laat de organisatie nog niet te veel
los, alleen dat het een knotsgekke
bende gaat worden waarin niets te
gek is en (bijna) alles mag.
Er zijn alleen nog “Late beslisser”
tickets voor 22,- (ex fee) beschikbaar. Tickets zijn verkrijgbaar via
www.vogelvrij-festival.nl en Primera.
Ben jij er klaar voor?!

Realiteit
Als ik het circus zie en met mijn kinderen langs loop en naar de dieren
kijk, zie ik de romantische kant van het circus. De kamelen en de olifanten die je zo van vlakbij kan zien, de rijdende school voor de circuskinderen, de was die buiten hangt om te drogen. Voor mij ziet het eruit als een grote magische camping. Wat voor mij een droombeeld is,
is voor hun de gewone wereld. Het is net hoe je het wilt bekijken, zie
je alleen het gedoe en de overlast of zie je de glitter en glans van een
mooie circusvoorstelling?
Vlucht
We zijn allemaal op zoek naar ontspanning, rust en plezier. De een
vindt dit in het kijken van een goeie serie of film, de ander door sport
of hobby en een volgende door theater of in dit geval circus. Het liefste
zoek ik de afwisseling op, de ene keer ontspan ik door vroeg naar bed
te gaan, een andere keer door juist iets buitenshuis te doen en mensen te ontmoeten. Laatst was dat dus door op een druilerige zondagmiddag met mijn kinderen naar het circus te gaan. En aldaar hebben
we genoten en verbleven we een goeie twee uur in een andere wereld.
Ontspanning
Het leven is soms ook net een circus. Die uitdrukking wordt vooral gebruikt om aan te duiden dat het leven druk kan zijn en heel anders kan
lopen dat je had verwacht. Afgelopen tijd voel ik me ook af en toe een
circus artiest in het midden van de piste. De spotlights staan op me gericht en kan ik de voorstelling tot een goed einde volbrengen? Ik voel
me het meest verwant met de act van de draaiende bordjes. Een voor
een worden alle porseleinen bordjes op een stokje gezet en wordt er
een draai aan gegeven. Vervolgens is het meestal een clownesk spektakel van iemand die heen en weer blijft rennen om de bordjes draaiende te houden. Zo voel ik me af en toe ook. Een ander eufemisme
is het jongleren, alle ballen in de lucht houden. Vergelijkbaar met de
draaiende bordjes, alleen net even anders.
Mishandeling
Soms gaat er even iets mis. Is het niet in een act, dan is het wel in iets
anders. Afgelopen weekend was er veel commotie omdat een verzorger van ditzelfde circus een olifant zou hebben mishandeld. Deze verzorgers is inmiddels ontslagen. Hoe kan dit nu gebeuren? Worden de
dieren altijd zo behandeld? Is dit normaal? Vrijwel iedere drie maanden komen er nieuwe werknemers bij het circus en er is dan te weinig ervaring in de omgang met wilde dieren. Ik persoonlijk had niet het
idee dat de dieren slecht verzorgd werden, en ik denk dat menig dier
beter af is in het circus dan in de dierentuin. Een goede voorstelling,
een goed functionerend circus (of huishouden) valt of staat met respect en zorg voor elkaar. Het is duidelijk na dit bericht dat mijn romantische kijk op het circus, niet meer dan dat is, want alles is anders dan
het lijkt. Het circus moet zorg dragen voor een goede voorstelling en
vooral goede zorg voor hun dieren. Ook zij moeten figuurlijk hun bordjes draaiende houden. Ik ben er heilig van overtuigd dat je elke dag
opnieuw kan beginnen met het maken van een mooie voorstelling, letterlijk en figuurlijk.

Muziek en schoolfeest op
OBS Molenland
Mijdrecht - Om het muzikale jaar
op OBS Molenland af te sluiten,
werd er voor ouders, opa’s en oma’s
en omwonenden afgelopen woensdag op het schoolplein een groot
concert gegeven. Onder leiding van
Ferdinand Beuse (dirigent en eigenaar van het muziekproductiebedrijf
Vocal Company uit Uithoorn) hebben alle kinderen zich van hun beste muzikale kant laten zien. Iedere
groep zong een liedje alleen en verzorgde een lied, waarbij alle andere

groepen ook een deel meezongen.
Op het repertoire stonden onder
andere liedjes als ‘Sexy als ik dans’,
‘een Kinderen voor Kinderen medley’ en ’Uptown Funk’.
Ook het publiek werd aan het werk
gezet en kon meezingen en meebewegen met verschillende liedjes.
Een en ander werd aan elkaar gepraat door ‘Tante Sjaan’, een buurtbewoonster die de Amsterdamse Jordaan zo’n 20 jaar geleden
had verruild voor de rustige maar

o zo gezellige wijk Molenland in
Mijdrecht. Met het liedje ‘Vrolijk’‘Lalalalalala, Wie kan mij iets maken als ik lach, lalalalalala, Niets kan
mij nog raken als ik lach’, gezongen
door alle groepen, leerkrachten en
aanwezig publiek, kwam er een einde aan een geslaagd muziekfestijn.
Na het concert was er nog tijd voor
een hapje en het drankje en konden de kinderen zich vermaken met
spelletjes op het plein en een rad
van fortuin.

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

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Koekoek brengt
bliksembezoek
Regio - Natuur kan soms vreemde dingen doen met een mens.
De laatste weken ren ik regelmatig naar buiten om, met beide handen aan mijn mond, het
geluid van de koekoek te imiteren. Ik hoor het beestje regelmatig in de buurt en probeer hem
te verleiden wat dichterbij te komen, zodat ik hem eindelijk eens
van dichtbij kan zien. Daar is hij
tot dusver echter nog niet ingetrapt. Ik moet u bekennen dat ik
een lichte obsessie voor deze gevederde vriend heb. Vanaf eind
april hoor ik hem vrijwel dagelijks.
Soms verbreekt hij in alle vroegte de weldadige stilte met zijn
afgemeten “koekoek”, met een
korte pauze tussen beide koeken. Gedaan is het dan met mijn
ochtendrust. Klaarwakker ben
ik door dit bijzondere dier dat ik
vaak hoor maar slechts hoogst
zelden zie. Of denk te zien, want
zeker weten doe ik het nooit. Zou
ik hem zittend zien, dan is de
kans op herkenning nog redelijk
groot. Zo groot als een houtduif
met nauwelijks zichtbare pootjes,
afhangende vleugels en een lange staart. Als ik hem denk te zien
dan is het echter vliegend: een
vogel met een lange staart maar
wat onhandig snel fladderend,
sterk gelijkend op een sperwer.

en staat hij al weer bijna op het
punt om te vertrekken. Zijn, of liever gezegd haar, taak is volbracht.
Een groot aantal eieren (tot wel
meer dan twintig aan toe) is gelegd in vreemde nesten, waar
graspiepers, karekieten, heggenmussen of roodstaarten hun eigen kroost verdreven zien worden door het koekoeksjong. Een
vrouwtjeskoekoek is gespecialiseerd in één soort gastgezin, omdat haar eieren sprekend lijken
op die van het slachtoffer. In ons
geval zal haast wel een heggenmus de uitgekozen waardvogel
zijn, omdat er daar veel van in de
buurt broeden. Het jong kruipt al
na twaalf dagen uit het ei en nog
geen drie weken later kan het al
het nest verlaten. Omdat vader en
moeder koekoek de opvoeding
hebben uitbesteed, kunnen zij al
weer vroeg de kuierlatten nemen
richting het zuidoosten van Afrika. De ene bron zegt dat de trek
half juni begint, andere bronnen
houden het op half juli. In augustus is de jonge spruit pas klaar
om op eigen houtje de genetisch ingebakken weg te vinden
naar het winterverblijf in Afrika.
Om het volgend jaar weer voor
een bliksembezoek terug te keren naar zijn geboorteplek. Fascinerend, die koekoek!

Geen broedvogel
Technisch gesproken is het, zoals
u ongetwijfeld weet, geen broedvogel. Wel is het een zomergast,
al is hij is maar kort in ons land

Sep Van de Voort, IVN-natuurgids
www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn
Foto Hans Niekus

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Vrijdagavond huurdersavond
Mijdrecht - Op vrijdagavond 26 juni organiseert Ruijgrok Makelaars
in samenwerking met De Hypotheekshop een huurdersavond, speciaal voor mensen die op dit moment huren en interesse hebben
om een koopwoning te kopen. Uit
onderzoek blijkt dat 75% van alle huurders nog nooit een vergelijking heeft gemaakt tussen de kosten voor een huur- en een koopwoning. Hier willen wij graag verandering in brengen!
Zoals u vast wel heeft gelezen, worden de huurprijzen per 1 juli in een
aantal gevallen flink verhoogd. Veel
huurders denken dat kopen altijd
duurder is dan huren, maar gelukkig is dat niet altijd waar. Sterker
nog: vaak is er meer mogelijk dan
je denkt! Dankzij de gedaalde huizenprijzen en de historisch lage

rente neemt de betaalbaarheid van
een koophuis steeds meer toe. Voor
huurders dus een ideale periode om
over te stappen. Tijdens deze speciale avond gaan wij dieper in op
de voordelen die het kopen van een
woning met zich mee brengt ten opzichte van huren. Daarnaast wordt
er het één en ander verteld over het
kooptraject, van begin tot eind. Tot
slot zal Frans Claessens van De Hypotheekshop u wat meer vertellen
over het financieringstraject en zet
hij alle kosten voor u op een rijtje.
Al met al een leerzame avond! Bent
u geïnteresseerd en wilt u de huurdersavond bijwonen? Kom dan op
26 juni om 19:30 uur naar Ruijgrok
Makelaars, Hofland 19 in Mijdrecht.
Meldt u van te voren nog even aan
via info@ruijgrok.nl of bel 0297283375.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

08 Nieuwe Meerbode

• 24 juni 2015

Groep 6 van de Hoflandschool
op excursie naar het strand
Mijdrecht – Vorige week heeft
groep 6 van de Hoflandschool een
excursie op het strand gehad. Voor
schooltijd stonden de kinderen op
het schoolplein te wachten met hun
strandspulletjes; de schepnetten,
zeefjes, scheppen en emmers waren ruimschoots aanwezig. Net nadat de schoolbel ’s morgens ging,
zijn de kinderen en begeleiders met
auto’s naar Langevelderslag vertrokken. Eenmaal daar aangekomen
verzamelde iedereen zich op het

parkeerterrein om vervolgens met
de excursie georganiseerd door juf
Stephanie te kunnen starten. Nadat
er een geschikte plek op het strand
gevonden was kon de eerste leerzame activiteit beginnen; het zoeken
van schelpen met behulp van zoekkaarten en speciale strandwaaiers waarin informatie stond over
de schelpen, zeedieren enzovoorts.
De eerste activiteit werd opgevolgd
door verschillende andere leerzame
activiteiten, zoals het vissen van he-

remietkreeftjes en het bouwen van
kunstwerken met natuurlijke materialen. Tussen de activiteiten door
was er nog tijd voor te lunchen,
voetballen, vliegeren en ‘zwemmen’.
Al met al hebben de kinderen, de
begeleiders en de juf genoten van
deze leerzame dag. Door de organisatie van juf Stephanie en de begeleiding van de ouders, is deze excursie een groot succes en is het een
dag wat de kinderen zich nog lang
zullen herinneren.

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat
Rollator spreekuur
Op 19 augustus in de Kom, Mw. van Wieringenplein,
Mijdrecht. Bent u niet in de gelegenheid om naar het
spreekuur te komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt
u contact opnemen met Angélique Davis van TympaanDe Baat. Tel. 0297-230280.
Alzheimer Café Vinkeveen
Start weer op woensdag 9 september in Zorgcentrum
ACTIVITEITENOVERZICHT JULI 2015
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. Zuiderhof, Futenlaan 50, Vinkeveen van 19.30-21.00
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kij- uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Onderwerp: “Deken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 0297- mentie? Wat bedoel je?” Gastspreker: Manon Beutinck,
230280. Voor onderstaande activiteiten kunt zich aan- geriater in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis.
melding via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 Mantelzorgsalon De Ronde Venen
op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders Start weer op maandag 28 september. Waar? Buurtkavermeld.
mer Mijdrecht G. van Aemstelstraat 5. De middag begint om 13.30-15.30 uur.
25, 26 en 27 september 2015
Open tafels
Starten weer op 24 september. Maandelijkse Eetgroep
bijeenkomst op de laatste donderdag van de maand
voor 55 plussers. Een warme maaltijd met inloop vanaf
12.00 uur en aan tafel om 12.30 uur in “het Paradijs”,
adres: Hoﬂand 33 (achter de Paddestoel), Mijdrecht.
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij het
Klanten Contact Centrum.
Brunch in de Kweektuin
In de zomermaanden is er geen brunch. U bent weer
van harte welkom op zondag 4 oktober vanaf 11.30
uur bij De Kweektuin, Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Op de 1e zondag van de even maanden is er voor
65+ers uit De Ronde Venen gelegenheid om te brunchen bij de Kweektuin in Mijdrecht. Men dient zelf voor
vervoer te zorgen. De brunch duurt van 12.00-14.00
uur. Kosten € 5,- zonder vervoer, € 8,- met vervoer.
Repair Café Mijdrecht
Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Donderdag 9
en 23 juli is het Repair Café van 14.00-16.00 uur open
om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer Mijdrecht.
G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of koﬃe staat voor u
klaar!
Repair Café Vinkeveen
BURENDAG 2015
Maandag 20 juli. Elke 3e maandagochtend van de
Op 25, 26 & 27 september 2015 is het weer Burendag,
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 en
het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je
duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U
buren en de buurt. Het is een dag waarop men gezelhoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
lig samen komt voor een kopje koﬃe en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want
buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.
In 2014 vierden ruim 1 miljoen mensen Burendag. Ook
in De Ronde Venen werd Burendag op meer dan twintig
verschillende locaties burendag gevierd.
De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
Heeft u een idee? Doe mee!
- Wandel-, ﬁets-, of creatiefmaatje (v) gezocht in MijdWat voor hobby’s hebben uw buren? Kan uw buurt
recht, Tympaan-De Baat (14455)
wel wat opﬂeuring gebruiken? Ga samen met uw bu- - Wandelmaatje voor mevrouw Smaragd (67 jaar) uit
ren gezellig onkruid wieden en stop daarna alvast de
Mijdrecht gezocht. Tympaan-De Baat (14456)
bollen voor het voorjaar in de grond. Organiseer een - Activiteiten Mijdrecht, Gerardus Majella Bejaardenteleuke knutselmiddag voor de buurtkinderen of een ophuis (14529)
schoondag zodat uw straat er weer netjes uitziet! Uw - Assisteren in restaurant Mijdrecht, Gerardus Majella
buurt barst van de creativiteit! september lijkt nog ver
Bejaardentehuis (14533)
weg, maar het is juist nu al, voor de zomervakantie, - Assisteren in restaurant Vinkeveen, Zonnehuisgroep
belangrijk na te denken over de ideeën en/of activiteiAmstelland, Zuiderhof (14530)
ten die u met uw buren kunt ondernemen op Buren- - Vrijwilliger voor de spelletjesmiddag op dinsdagmiddag 2015. Zo weet u zeker dat u een geslaagde dag
dag Vinkeveen, Careyn Maria-Oord (14534)
zal beleven met uw hele straat! Voor meer informatie en - Wandelvrijwilliger voor bewoners van Maria-Oord
inspiratie kijkt u op www.burendag.nl.
Vinkeveen, Careyn Maria-Oord (14536)
Facebookpagina Burendag in
Voor ruim 200 vacatures voor vrijwilligerswerk in de
De Ronde Venen online!
Ronde Venen of Uithoorn kunt u terecht op onze webSociale media mag in deze tijd natuurlijk niet ontbre- site: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u overleg
ken! Voor het uitwisselen van ideeën, inspiratie, mooie over de vacatures en / of uw mogelijkheden? Neem
ervaringen van Burendag vorig jaar hebben wij een dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via
Facebookpagina met de naam Burendag in De Ronde d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.
Venen online gezet. Op deze manier kan iedereen gebruik maken van elkaars expertise rondom Burendag, BUURTKAMERS DE RONDE VENEN
dus neem eens een kijkje en deel de berichten naar je - Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
eigen pagina, zodat iedereen het weet: Burendag is er
(55 plussers).
voor en door iedereen!
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koﬃe/thee,
Geld aanvragen bij het Oranje Fonds
info & activiteiten
Een goed idee moet natuurlijk worden uitgevoerd! Het - Buurtkamer eettafels, menu €5,-/€7,Oranje Fonds stelt voor elk goed plan geld beschikbaar
opgave op locatie
om het uit te voeren op Burendag. Let op: houdt u zich Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
aan de voorwaarden! Het aanvraagformulier, de voor- Algemene info:
Coördinator Pim Jongsma
waarden en richtlijnen staan op www.burendag.nl. Er
(Wilnis/De Hoef/Mijdrecht),
is een beperkt budget, dien uw aanvraag zo spoedig
0297-230280
mogelijk in.
Coördinator Annemarie Keja
(Vinkeveen), 0294-284824
U wilt meedoen, maar hoe nu verder!
De opbouwwerkers bij Tympaan-De Baat, helpen u Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
graag verder met het uitwerken van ideeën. Zij zijn te Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
bereiken op (0297) 230 280 of via e-mail info@stdb.nl Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13.15 uur (€5,-)
Ook dit jaar hebben gemeente De Ronde Venen, Politie, Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
GroenWest, Stichting Tympaan-De Baat en de dorps- Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
en wijkcomités samen de handen ineen geslagen om er Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
een groot succes van te maken. Deze organisaties wer- (€8,50 met drankje)
ken nauw samen in het kader van Wijkgericht Werken.
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
tel. 0297-250692
AGENDA
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eetcafé het Pruttelpotje
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
Start weer na de zomervakantie
Het begint om 17.00 en duurt tot ± 20.00 uur. We gaan De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie)
om 18.00 uur aan tafel. Het Paradijs (achter de Padden- tel. 06-57125450
stoel), Hoﬂand 33, 3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via: Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
06-12888962/hetpruttelpotje@gmail.com.
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 uur (€5,-)

De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in:
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en
Amstelhoek.
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Haringhappen levert 5600
euro op voor goede doelen
Mijdrecht-Wilnis - De traditionele Haringparty, die dit jaar voor de
veertiende achtereenvolgende keer
in Mijdrecht werd gehouden, heeft
5600 euro opgebracht voor het goede doel.
Het bedrag is bestemd voor de
Stichting Jongeren Actief en de
Stichting De Rondeveense Uitda-

ging. Na afloop namen Raymond
van Bergen en Karin Wateler elk een
cheque van 2800,- in ontvangst.
Vele liefhebbers van de Hollandse
Nieuwe kwamen donderdag 18 juni jl. naar het Raadhuisplein om de
maatjes van Smit Volendammer Visdelicatessen (Adelhof) te proeven.
De opbrengst van de haringproeve-

rij werd door de organiserende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis ter beschikking gesteld aan twee lokale
goede doelen.
Dit jaar waren dat de Stichting Jongeren Actief (www.stichtingjongerenactief.nl/) en de Stichting De
Rondeveense Uitdaging (ww.derondeveenseuitdaging.nl/).

De veilingmeester Peter Forsthövel staat hier met de winnaars van de veiling en de vertegenwoordigers van de Goede
Doelen: Karin Wateler en Raymond van Bergen en het team van haringleverancier Smit Volendammer Visdelicatessen.

Groep 8 Driehuisschool
behaalt eHbo diploma
De Ronde Venen - De meivakantie
is voorbij, nog 8 weken tot het eindfeest, wat gaan we nog doen?
Je boek uitwerken?....ook belangrijk,
maar als groep 8ter wil je actie! Je
hebt al 7 jaar je boek uitgewerkt, de
cito is ook al gedaan, i.p.v. een musical oefenen doen we een film, ook
leuk maar die is al in 1 dag opgenomen.
Dus dacht een moeder, EHBO hartstikke belangrijk in het dagelijkse leven, maar de leerkracht heeft
geen ruimte over in zijn schema om

dit te doen. Dan op zoek in je netwerk en daar is een moeder van
oud leerlingen en geen onbekende van de Driehuisschool. Zij heeft
immers al vaker praktijklessen verzorgd. Samen met een moeder van
een groep8ster die op haar vrije dag
ook nog wel voor de klas wil staan.
Die wil de theorie voor haar rekening nemen, uit nieuwe boeken die
nog op school liggen. 5 Lessen later
is daar het theorie-examen, dat je
hiervoor moet leren is voor een aantal kinderen wel duidelijk geworden

maar als je 2 dagen later het praktijkexamen krijgt en je weet de vragen alsnog te beantwoorden is er
niets aan de hand.
De kinderen weten nu de 5 belangrijke punten te benoemen, de Rautek, als iemand op een gevaarlijke
plek ligt bij een ongeval, de heimlichgreep, bij verslikking, de stabiele zijligging en wanneer noodzakelijk 112 te bellen en de bij bijbehorende handelingen. Ze kunnen knie
en arm verbinden, steriel werken en
de mitella omdoen.

WAT DOE JIJ OP BURENDAG?
KERNENBELEID
Dat maak je samen!

En de dorps- en wijkcomite’s

PROGRAMMAOVERZICHT JULI 2015
datum
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli
Dinsdag 7 juli
Woensdag 8 juli
Donderdag 9 juli
Vrijdag 10 juli
Maandag 13 juli
Woensdag 15 juli
Donderdag 16 juli
Vrijdag 17 juli
Woensdag 22 juli
Donderdag 23 juli
Vrijdag 24 juli
Maandag 27 juli
Woensdag 29 juli
Donderdag 30 juli

activiteit
bestemming
ophalen v/a
Boodschappen + markt
Mijdrecht
13.00 uur
Vislunch Kop van de Haven
IJmuiden
10.30 uur
Toeristenmarkt
Katwijk aan Zee 10.30 uur
PlusBus Diner De Fransche Slag
Uithoorn
16.30 uur
Boodschappen + markt
Mijdrecht
13.00 uur
Strandrups De Vrijheid
Noordwijk
09.00 uur
Bibliotheek
Mijdrecht
10.00 uur
Bezoek Oudewater
Oudewater
10.00 uur
Boodschappen + markt
Mijdrecht
13.00 uur
Pannenkoekenboerderij De Schaapskooi
Alphen a/d Rijn
11.00 uur
PlusBus Diner Brasserie De Waard
Wilnis
16.30 uur
Boodschappen + markt
Mijdrecht
13.00 uur
Rondvaart over de Vecht
Maarssen
09.45 uur
Bibliotheek
Mijdrecht
10.00 uur
Lunchen in Haarzuilens/Kersenboomgaard
Haarzuilens
10.30 uur
Boodschappen + markt
Mijdrecht
13.00 uur
In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.

kosten
€ 3,€ 20,€ 24,€ 5,€ 3,€ 27,€ 3,€ 14,€ 3,€ 10,€ 3,€ 3,€ 30,€ 3,€ 12,€ 3,-

10 Nieuwe Meerbode
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Weer duizenden bezoekers en veel verrassingen
in dorpscentrum van Mijdrecht

23e Straattheaterfestival DRV:

genieten met een grote G!

Mijdrecht - Met veel plezier en voldoening kan worden teruggekeken
op de 23e editie van Straattheaterfestival De Ronde Venen. Dankzij alle artiesten, bezoekers en vrijwilligers was het zaterdag 20 juni opnieuw ‘genieten met een grote G’ in
het Mijdrechtse dorpscentrum! Volgend jaar wordt het festival gehouden op zaterdag 18 juni.
Ook deze 23e editie kan de festivalboeken in als een heerlijke dag, zonder enige wanklank. ‘s Morgens was het weliswaar nog wat bewolkt en viel er een enkele spat regen, maar vanaf het moment
dat de leerlingen van Dansschool Nicole met hun jazz- en showballet traditiegetrouw het festival openden werd het
alleen maar beter… Dat het in de loop
van de dag steeds aangenamer werd op
het Raadhuisplein en in de Dorpsstraat
had natuurlijk ook alles te maken met de
hartverwarmende optredens van alle artiesten. Samen met de straattheatervrijwilligers bezorgden zij de vele duizenden
bezoekers een geweldige festivaldag!
Voorzitter Aldert Kamp: “Bijzonder was
het om te merken dat buiten de vele
‘vaste’ bezoekers van ons festival ook
heel veel nieuwe liefhebbers zich ditmaal
verbaasden over en vermaakten met alle
acts in het dorpscentrum van Mijdrecht.

Die grote belangstelling geeft iedereen
die bij de organisatie van het festival is
betrokken extra energie bij de voorbereidingen voor de volgende editie!”
Humor en spektakel
20 juni was een dag vol humor en spektakel. Veel bewondering ging onder anderen uit naar het Duitse duo ‘Die Maiers’, met hun slapstickachtig trapezewerk hoog in de lucht en de show met
hoepels van Wietske Vogels en Milan
Seegers. Maar ook Stefano di Renzo, die
zijn weg zocht in zijn nieuwe vaderland,
de Italiaanse komiek ´McFois´ en de verrassende show met viltpoppen van Ola
Muchin oogstten veel applaus. Net zoals de flamboyante dames van ‘La Guardia Flamenca’, de vertederende clown
Luca Bellezze, de gebodypainte steltlopers, de ontwapenende Tom en Tom met
hun bombardon en ‘Bettie en Beppie’,
die met hun scootmobiel en rollator het
dorpscentrum onveilig maakten.
Eigen unieke sfeer
Veel aandacht was er eveneens voor de
pop-up-wegwerkers, de dromerige uitvinder Eddie Only, ‘Les Tantes Déviantes’,
Jonas & Friends die op hun geheel eigen
wijze The Blues Brothers lieten herleven
en, zeker niet te vergeten, het bijzondere draaiorgel van ‘Muziektheater Sen-

timento’ en de ‘Muzikale Verhalen’ van
Emma van Dobben.
Aldert Kamp: “De combinatie van professionele artiesten en lokale gezelschappen geeft ons festival elk jaar z’n
eigen unieke sfeer. Dit jaar werd dat mogelijk door medewerking van de VIOS
Twirlafdeling, het ROM-koor, De Turfschippers, Da Capo’s Popkoor, Build Ya
Skillz en Sister Act, de schminkartiesten van ‘Kinderen voor kinderen’, Kunst
Rond de Venen, Dansstudio Sietske, De
Turftrappers en de percussiegroepen
‘Negunya’ en ‘Opgetrommeld’.”
Straattheaterfestival zoekt vrienden
Aldert Kamp: “Met alleen subsidies en
sponsorgelden, de basis van ons festival,
redden we het niet meer. We letten erg
op de uitgaven, maar moeten toch op
zoek naar extra financiële bronnen om
ook in de toekomst een mooi straattheaterfestival in De Ronde Venen te kunnen organiseren. Niet groter, niet kleiner, maar zoals het nu is. Daarom wil ik
iedereen die ons festival een goed hart
toedraagt, vragen om voor €10 per jaar
ook ‘Vriend van Straattheaterfestival De
Ronde Venen’ te worden.”
Op www.straattheaterdrv.nl is, onder
het kopje ‘Vriend worden’, het speciale Vrienden-aanmeldformulier te vinden.

Provinciale Staten Stellen
kadernota 2015 vaSt

Provinciale Staten
debatteren over
geldverdeling

De voorzitters van de elf statenfracties,
van links naar rechts: Mirjam MaasdamHoevers (CDA), Rob van Muilekom (PvdA),
Arne Schaddelee(ChristenUnie), Ad Meijer
(SP), Mieke Hoek (50Plus), Florian Bekkers
(GroenLinks), Gijs van Leeuwen (SGP), Arthur
Kocken (VVD), Niels Hoefnagels (D66), René
Dercksen (PVV) en Hiltje Keller (Partij voor de
Dieren)
Foto: Huisinga Fotografie

Speciale editie Provinciale Staten - Provincie Utrecht - 29 juni 2011

de kadernota is uitgangspunt voor de
Begroting 2016. de kadernota maakt

rovinciale Staten debatteren over verdeling van het geld

et

de financiële stand van zaken van de

provincie inzichtelijk. ook wordt hiermee

duidelijk welke keuzes de provincie maakt

voor het aankomend jaar. in de kadernota
doen Gedeputeerde Staten voorstellen aan
Provinciale Staten over de onderwerpen
waaraan zij extra geld willen uitgeven
of juist op willen bezuinigen. Provinciale
Staten stellen hiervoor de kaders vast. Het

Speciale editie
Provinciale Staten Utrecht

is aan Provinciale Staten om dit, al of niet
gewijzigd, vast te stellen en Gedeputeerde
Staten op de uitvoering van het beleid te

controleren.
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rofijt, ook toees.’

◀ De fractievoorzitters van de politieke partijen van

Provinciale Staten van Utrecht.

Onzorgvuldig, onnodig en onacceptabel
De VVD vindt het belangrijk dat de lasten laag
blijven. Het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting is het een na laagste van Nederland. Ook volgend jaar wordt dat niet verhoogd,
ook niet met inflatiecorrectie. In plaats daarvan
zet de provincie een verantwoord deel van het
spaargeld in om te investeren in het verder

versterken van de Utrechtse economie. Het
financiële toekomstperspectief ziet er gezond
uit. Om te zorgen dat dit allemaal goed blijft
gaan, wil de VVD dat de provincie samen met
bedrijven, gemeenten en inwoners zorgt dat
we onze Europese economische toppositie
versterken. Bedrijven willen zich hier nu graag

De nieuwe coalitieperiode is net van start.
De komende jaren ons richten op de uitvoering van ingezet beleid. Voor het CDA is het
belangrijk dat dit gebeurt samen met betrokkenen. Burgers, maatschappelijke organisaties,
ondernemers. Betrokkenen weten immers
wat de problemen zijn en hebben ideeën over
oplossingen.
Voor het CDA is verkeersveiligheid op de pro-

vinciale wegen een groot goed. Zo fietsen veel
jongeren dagelijks grote afstanden naar school,
door weer en wind. Voor hen is het belangrijk
dat de fietsroutes die zij gebruiken veilig zijn
en er aandacht is voor de punten waar veel
scholieren oversteken.
De leefbaarheid in kleine kernen en dorpen
staat onder druk. Het CDA vindt het belangrijk
dat zowel de steden als dorpen in onze pro-

vestigen door een goede bereikbaarheid, lage
lasten, goed wonen in het groen en cultuur en
erfgoed. Dat moet zo blijven. Voor de Utrechtse
inwoners betekent dat meer kansen op een
baan, zelf bepalen waar het verdiende geld aan
wordt uitgegeven en investering in een eigen
huis loont.

vincie vitaal blijven, waarbij behoud van goede
basisvoorzieningen voorop staat. Ook de aanpak van leegstand hoort daarbij. Een sfeervol
stads- of dorpscentrum is immers essentieel
voor de leefbaarheid.
Maar het probleem van leegstand is breder en
betreft ook kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, agrarische opstallen, (zorg)voorzieningen,
scholen en kerken.

Meer banen en een duurzame toekomst

Coalitie en oppositie verdeeld over de financiële keuzen

Kees de Kruijf: ‘Het nieuwe provinciebestuur, bestaande uit VVD,
CDA, GroenLinks en D66, wil fors
bezuinigen. De PvdA vindt dat de
discussie over die bezuinigingen
onzorgvuldig is gevoerd. In Provinciale Staten is het onderwerp
nauwelijks aan de orde geweest
en de organisaties die nu gekort
worden, hebben niet de kans gekregen om weerwoord te geven.
En dat terwijl het om zeer ingrijpende bezuinigingen gaat.
Kunst Centraal bijvoorbeeld (ver-

eropaf en aanpakken!

Veranderingen beginnen vandaag

zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De overige partijen vormen de oppositie.

Extra geld moet terug naar burger

financiële zorgvuldigheid die zij al jaren heeft
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slagvaardiger overheid. Deze stap ook op de eigen kracht van orallemaal extra taken heeft bedacht
dienen aan te pakken. Zo investeren we in een
De financiële kaders zijn in Utrecht niet royaal.
natuur en landschap blijft voortgezet. De gedekost tijd, maar de eerste stappen ganisaties om voor meer eigen
om dat geld aan uit te geven. Dat
gezonde en groene provincie Utrecht!
GroenLinks ziet daarin een bevestiging van de
puteerden zijn nu een dikke maand van start en
worden nu gezet; landelijk, maar inkomsten te zorgen; om onder- René Dercksen: ‘De Voorjaarsnota ciële huishouding niet op orde moeten we dus niet doen. Het
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Geloof niet alleen een stem geven…

Maatwerk ov is structureel busvervoer waar dat nodig is!

Cultuur geen kerntaak van provincie

Wim van Wikselaar: ‘De SGP
vindt dat de provincie zich strikt

Bezuinigingen naar draagkracht
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jeugdzorg naar de gemeenten is zodat vooraf duidelijk inzichtelijk
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maken van woningen
Provinciaal stageactieplan voor o.a. (V)MBOers, opheffen tekort stageplekken opdat
opleiding kan worden afgerond
Opzetten leerwerkbedrijf voor natuurbeheer
en landschapsonderhoud; een vak wordt
geleerd en goed voor het buitengebied
Breng de woningbehoefte in de gehele
provincie in beeld en maak afspraken met
regiogemeenten, pensioenfondsen, corporaties en bouwers, gericht op:
Voldoende betaalbare woningen en verlaag

-

woonlasten met energiezuinige woningen,
sociaal, vrije sector
Passende woningen voor zelfstandigwonende ouderen en stimuleren zelfbouw
Aanpak locaties met hoge waarde fijnstof in
de steden
Versterk mobiliteit fiets en OV en snelheidsverlaging verkeer bij slechte luchtkwaliteit
stimuleren schone energie, ambitie 14%
energieneutraal 2020
toegankelijk aantrekkelijk natuur en landschap

nieuwe wijn in oude zakken

Rijk is nu aan zet, daarna provincie
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Meer banen, betaalbare woningen en gezonde leefomgeving

kadernota 2015: aan de top blijven!

verkeersveiligheid, vitale steden en dorpen, aanpak van leegstand

Jacqueline Versteeg: ‘D66 staat
achter de keuze die is gemaakt
om te focussen op taken die echt
bij de provincie horen en om die
taken dan ook goed te kunnen
doen. Deze taken zijn: de verbetering van bereikbaarheid en leefbaarheid, het behoud van natuur
en landschap, een krachtige en
innovatieve economie en duur-

Deze pagina is een uitgave van Provinciale
Staten van Utrecht ter gelegenheid van de Kadernota 2015. Heeft u vragen naar aanleiding
van deze pagina, dan kunt u contact opnemen
met de statengriffie van de provincie op telefoonnummer: 030-2582522 of per email naar
statengriffie@provincie-utrecht.nl.
Meer informatie over Provinciale Staten:
www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl

voor Kamp Amersfoort. Zodat onze jongeren
kan worden verteld over de verschrikkingen van
de Tweede Wereldoorlog en het antisemitisme.
Er was geen meerderheid voor te krijgen.
Liever plaatst het college snellaadpalen voor
Tesla-rijders of begint het met een nieuwe taak:
energiebeleid.
Ook gaat het college door met het door het
kabinet gesloten energieakkoord dat ons allen

vele tientallen miljarden gaat kosten. Gaat
men met nog meer windmolens ons landschap
verzieken en zullen nog meer mensen letterlijk
wakker liggen van de geluidsoverlast.
En de automobilist die het grootste deel van de
begroting op mag hoesten? Daarvoor is niets
extra gereserveerd om de grootste knelpunten
op te lossen, zoals bij de Loenerslootsebrug.
De automobilist mag slechts betalen.

Zet inwoners eens voorop!

Petra Doornenbal: ‘Op dit moment is er nog zo veel onduidelijkheid over de mogelijke effecten
van de Rijksbezuinigingen, dat
wij het verstandig vinden dat er
een ruime buffer is om mogelijke
tegenvallers op te vangen. We
willen niet dat de inwoners meer
belasting moeten gaan betalen
dus moeten we keuzes maken.
Het college heeft gekozen om
die taken uit te blijven voeren,

‘De dingen die
we doen, doen
we goed’

De SP zal dan ook een aantal constructieve
voorstellen indienen om de meerderheid
van de Statenleden zover te krijgen dat de

maatschappelijke belangen van de inwoners
eindelijk eens voorop komen te staan.
In de afgelopen statenperiode heeft de coalitie
– dezelfde als nu – bijna niets gedaan aan de
problemen van sociale huurders, werklozen en
mensen die van buslijnen afhankelijk zijn. Als
de coalitie werkelijk de samenwerking zoekt
dan is hier een uitgelezen kans.

Burgerparticipatie en behoud van voorzieningen in kleine kernen

Vertrouwen in de toekomst
Bas Nugteren: ‘Wij zijn een provincie met een rijk verleden en
een veelbelovende toekomst.
Utrecht behoort tot de sterkste regio’s van Europa. Als provinciale
organisatie draag je daaraan bij
door gericht beleid te voeren, en
een realistisch financieel beleid.
In de Voorjaarsnota zien we het
Coalitieakkoord vertaald. Hierin
staan de bezuinigingen en de investeringen die de provincie wil
uitvoeren. We kunnen niet alles,

Provinciale Staten zijn kort geleden weer
aan een nieuwe statenperiode begonnen. De
coalitie heeft nu gezegd dat zij meer met oppositiepartijen als de SP wil samenwerken. Dat
is mooi, want tot voor kort was dat anders.

immers dichter bij de burger. Wat wij willen, is
dat de provincie bij ruimtelijke plannen altijd
en verplicht alle belanghebbenden én (lokaal)
aanwezige kennis eerst consulteert voordat de
planvorming aan de Staten wordt voorgelegd.
Het behoud van voorzieningen in de Kleine
Kernen kan niet meer met een algemeen kader
af. Het vraagt maatwerk. Niet iedere kern is
gelijk. De ene kern zal vanwege de ligging meer

gebaat zijn bij het realiseren van kleinschalige
woningbouw voor eigen inwoners terwijl het
voor een andere kern weer belangrijk is om
qua infrastructuur bereikbaar te zijn voor de
omgeving.
Tot slot willen we graag een lans breken voor
het ‘klassieke’ erfgoed. Naast kerken ook
lokaal erfgoed als de botterwerf in Bunschoten.

dieren, natuur en milieu zijn de grote verliezers

‘Met optimisme
naar voren kijken’

heeft alleen maar oog voor economische
groei, terwijl ecologische groei in de provincie Utrecht van veel grotere waarde is. Dus:
stoppen met plezierjacht, geen ganzenvergassingen, uitvoering van de ecologische
hoofdstructuur, geen huizenbouw in Hart van
de Heuvelrug, vergroting van de biodiversiteit,
grote hoefdieren welkom in de provincie,
veilige N-wegen voor mens en dier, geen

megastallen, schonere lucht, stimuleren van
biologische landbouw en geen verbreding van
de A27.
Onze boodschap van de Partij voor de Dieren
aan GS is: dieren, natuur en milieu zijn van
onschatbare waarde. Hoe lang nog blijven jullie
echt denken dat natuur minder belangrijk is dan
de economie?
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Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor
centrum Vinkeveen?

Informatiecentrum De Uitvlucht
opent haar deuren
Vinkeveen - Wethouder David
Moolenburgh en Richard Bredewold (namens ontwikkelaar AHV/
Timpaan) heten u zaterdag 4 juli
2015 tussen 10.00 en 13.00 uur van
harte welkom in het informatiecentrum De Uitvlucht in de oude kantine van de betonfabriek De Adelaar
aan de Herenweg 186 in Vinkeveen.
Dan hebt u de kans te zien en horen

wat de ideeën zijn voor het centrum
voor Vinkeveen en zelf ook uw idee
of suggestie mee te geven. Ook kunt
horen hoe het proces tot nu toe gelopen is, wat de volgende stappen
zijn en wanneer er besluitvorming
plaats gaat vinden. Richard Bredewold: “In het informatiecentrum zijn
beelden, kaarten, schetsen te zien
uit de verkenningsfase.

Het zijn nog geen vastomlijnde
plannen maar varianten van wat
eventueel mogelijk is rond de Herenweg - van net ten zuiden van de
N201 tot aan de Baambrugse Zuwe. Wethouder Moolenburgh vult
aan: “Vinkeveen is een prachtig
dorp met de Vinkeveense Plassen
als uniek oogmerk voor zowel bewoners, ondernemers als recrean-

ten. Toch zijn er voldoende verbeterpunten te bedenken, zoals een centrum met dorpsplein en dorpshaven,
de zichtbaarheid en beleefbaarheid
van de Vinkeveense Plassen vanuit
het dorp, een goed verblijfsklimaat
voor voetgangers en fietsers op de
Herenweg, het toegankelijk maken
van de dijk-terreinen ten behoeve
van recreatie.”
Haalbaarheid
In deze fase verkennen de gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan namens Mark van Vliet (eigenaar van De Adelaar) de financiële
en ruimtelijke haalbaarheid van de
ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen. De gemeente en ontwikkelaar doen dit
vanuit het informatiecentrum De
Uitvlucht als centraal informatie- en
communicatiepunt, in nauw overleg met de klankbordgroep waarin
een groot aantal+ betrokkenen zitten. Omdat er veel en hoge ambities staan in de dorpsvisie, kost het
veel tijd en onderzoek om te komen
tot een concreet en haalbaar plan.
In deze fase is het van groot belang
dat iedereen die direct of indirect te
maken met dit deel van Vinkeveen
kennis kan nemen van en kan reageren op de ideeën en verkenningen tot nu toe. Inzet is een breed
gedragen en succesvol plan voor
Vinkeveen. De dorpsvisie Centrum
Vinkeveen is een wensbeeld over
hoe het dorp er in de toekomst uit
zou moeten komen te zien. Vragen
die in de visie in de visie centraal
staan, zijn: Hoe kan de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen worden verbeterd? En hoe kan de aansluiting van Vinkeveen op de N201
worden verbeterd? Meer informatie
via www.vinkeveen.nl.

Jubileumfeest, Muziek en showkorps Triviant

De Ronde Venen - Muziek en
showkorps Triviant bestaat 25 jaar
en dit willen we vieren tijdens een

groot Jubileumfeest op zaterdag 27
juni. U bent van harte uitgenodigd!
Deze dag staat in het teken van mu-

ziek. We hebben daarom 4 korpsen
uit de omgeving gevraagd om er samen met ons een muzikale dag van

Geen Mijdrecht meer op
verkeersborden in Uithoorn
Regio - Sinds begin mei is de gemeente Uithoorn bezig (geweest)
met de vervanging van de oude
blauwe verkeersborden door nieuwe die minder doorgaand verkeer
naar het centrum moeten leiden.
Dat is inmiddels duidelijk waarneembaar. Waar tot voor kort bijvoorbeeld op de Zijdelweg en de
Koningin Máximalaan (N196) nog
de aanduiding Mijdrecht, Utrecht,
Hilversum en soms Haarlem op de
bewegwijzering voorkwam, is dat
nu verleden tijd. Uitsluitend ‘Centrum’ en ‘Noord’ en ‘Zuid’, ‘Gezond-

heidscentrum’ en ‘Amsterdam’ zie je
op de borden staan. Ook de woonwijken worden niet vermeld. Het
enige bord waar Mijdrecht nog op
voorkomt is dat als men vanuit Uithoorn over de Koningin Máximalaan richting Aalsmeer rijdt. Ongeveer 75 meter voor de kruising met
de Zijdelweg ziet men op het bord
‘Mijdrecht’ dat rechtsaf wordt gegeven (over de Zijdelweg naar de
omgelegde N201). Deze wijzigingen zullen ook merkbaar zijn op
andere wegen en bij kruisingen in
de gemeente. Het is een uitvloeisel

van het gemeentelijk (en provinciaal) beleid om het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te weren uit
het centrum door dit te leiden naar
de rondweg N201. Inwoners van
Uithoorn en veel Rondeveners weten wel dat je ook over de Koningin Máximalaan, via het centrum
van het Oude dorp en de Irenebrug
naar de N201, Mijdrecht en verder
kan rijden. Nu nog wel! Vermoedelijk is dat in oktober niet meer mogelijk als de N196 bij het Amstelplein door de Provincie aan de gemeente wordt overgedragen.

De aangepaste verkeersborden op de kruising bij de Zijdelweg/Koningin Máximalaan. Mijdrecht, Hilversum en Utrecht
zijn niet meer vermeld

te maken. Namelijk Concordia, Abcouder Harmonie, VIOS en Viribus
Unitis. Triviant zal samen met deze
muziekverenigingen optredens verzorgen en ook door verschillende
wijken in Wilnis zult u korpsen zien
lopen. Het jubileumfeest vindt plaats
in het Speelwoud naast de Willisstee in Wilnis. Onder het genot van
een hapje en drankje kunt u lekker
op het terras genieten van de muziek en de kraampjes op het terrein
bezoeken. De kraampjes worden bemand door lokale verenigingen &
stichtingen, hobbyisten en ondernemers. Ook kunt u mee doen aan
het Rad van Fortuin met mooie prijzen gesponsord door de ondernemers van de Ronde Venen. Er is van
alles te doen, ook voor kinderen. Er
is een springkussen, je kunt je laten
schminken, deelnemen aan de ballonnenwedstrijd en knutselen aan
de knutseltafel van ‘Kinderen helpen
kinderen’ (Lillianefonds). Ook kunt u
het jubileumfeest bezoeken op zaterdag 27 juni a.s. wat gebouden
wordt tussen 11.00 en 16.00 uur in
het Speelwoud in Wilnis aan de Pieter Joostenlaan. De toegang is gratis
Wennen
Volgens een woordvoerder van de
gemeente moeten alle weggebruikers in het licht van de overdracht
nu maar alvast wennen aan de
nieuwe situatie dat ze moeten ‘omrijden’. Gemotoriseerd verkeer uit de
richting Aalsmeer over de N196 dat
niet bekend is in Uithoorn blijkt nu
de weg af en toe even kwijt te zijn
als dat richting Amstelhoek en/of
Mijdrecht wil. Het staat niet meer
op de borden. Men wordt dus nu
naar de N201 geleid om bij de kruising met de Tienboerenweg af te
slaan naar Amstelhoek of doorgaan
naar Mijdrecht. Het eerste verkeersbord waarop Mijdrecht, Hilversum
en Utrecht (A2) weer staan aangegeven is komende vanuit de richting
Uithoorn over de Irenebrug op Rondeveens grondgebied, in de bocht
naar de kruising met de Tienboerenweg. Voornamelijk bestemd voor
verkeer afkomstig uit de richting De
Hoef/Nieuwveen. Vanuit De Ronde
Venen is er nu nog wel doorgaand
verkeer mogelijk over de Irenebrug
door het centrum. Op termijn moet
dat om andere locaties in Uithoorn
te bereiken dan het centrum, via het
aquaduct en de Amsterdamseweg,
c.q. Zijdelweg. In het najaar zal dat,
als het aan de gemeente Uithoorn
ligt, ook gaan gebeuren. Dan zullen alle weggebruikers, met uitzondering van het bestemmingsverkeer
voor het centrum, over de N201 en
het Amstel aquaduct v.v. worden
geleid. Het is voor belanghebbende partijen te hopen dat er dan ook
voor het landbouwverkeer een oplossing is gevonden om de Amstel
over te steken.
Punt is wel dat sommige GPS (TomTom) systemen in auto’s en vrachtwagens nog niet zijn aangepast aan
de nieuwe situatie. Dus kan men
hier en daar misschien nog een verdwaalde chauffeur met zijn voertuig
tegenkomen tussen de bebouwing
van Uithoorn.

Multiculturele eettafel in
Abcoude op 30 juni
Abcoude - Elke 5e dinsdag van de
maand wordt er in ontmoetingscentrum de Angstelborgh, Dorpszicht 22 een multiculturele eettafel verzorgd door Tympaan-de Baat
in samenwerking met Vluchtelingenwerk. De eerstvolgende maaltijd vindt plaats op dinsdag 30 juni,
aanvang 18.30 uur. Het thema is nog
een verrassing.
Een team van vrijwilligers uit verschillende culturen zal een heerlijke maaltijd bereiden. Het is de bedoeling om kennis te maken met de

buitenlandse families die in Abcoude wonen en met hun cultuur. Er
wordt halal gekookt en er worden
specifieke kruiden gebruikt. Wilt u
ook eens zo’n ontmoetingsavond
meemaken, dan kunt u zich hiervoor
telefonisch aanmelden bij het Klanten Contact Centrum van TympaanDe Baat op maandag, woensdag
en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
via tel. 0294-283 302 of persoonlijk
op kantoor. Dit kan tot en met vrijdag 26 juni. De maaltijd kost 9,25 inclusief een drankje. U bent welkom
vanaf 18.00 uur.

CDA Fractievoorzitter Rein Kroon is blij met initiatiefvan Derk Boswijk: „ De
Ronde Venen staat eindelijk op de kaart in de Provincie!”

CDA zet doorstroming
N201 op de agenda PS
De Ronde Venen - Afgelopen
maandag heeft Derk Boswijk, CDA
lid van Provinciale Staten een motie ingediend die het college de opdracht geeft om het fileprobleem
op de N201 te onderzoeken en mogelijke oplossingen aan te dragen.
Nu het stof van de verkiezingen is
gaan liggen gelijk een goede reden om wat vragen te stellen aan
Derk. Hoe bevalt het je in de provincie? „Erg goed” is het antwoord
van de enthousiaste Derk. Je maidenspeech was nog al een hit op
youtube, heb je daar veel reacties
op gekregen? Lachend; „Ja, inderdaad, maar het was voor mij gelijk
een moment waar ik mijn visie kon
uitdragen en dat wilde ik niet voorbij
laten gaan.” Veel op pad en kort vergaderen maar dat is niet altijd makkelijk, bleek al bij de eerste vergaderingen.
Motie N201
Welke onderwerpen zitten in jouw
portefeuille? „Als lid van de commissie Mobiliteit Milieu en Economie heb ik veel uiteenlopende
vraagstukken gehad; van bodemvervuiling in Doorn tot de Vinkeveense Legakkers” vertelt Boswijk.
Deze week staat de situatie rond de
N201 op de agenda. Niet alleen in
De Ronde Venen een heikel onderwerp ook aan de andere kant van
de A2 in Stichtse Vecht staat men
dagelijks in de file. Mooi probleem
om gelijk aan te pakken, „jazeker”
zegt Boswijk. „ ik heb een motie geschreven en samen met de VVD ingediend om te onderzoeken hoe
we het fileprobleem kunnen oplossen. Maar ook hoe we in beeld kunnen krijgen wie nou waar over gaat,

want het blijkt dat Rijkswaterstaat
ook een deel van de problematiek
zou moeten oplossen.
Uiteindelijk ben je de enige vertegenwoordiger van deze kant van
de A2 in de staten, flinke druk op je
schouders lijkt me? „Ja dat is best
een uitdaging, het merendeel van
de statenleden komt uit de stad of
meer richting Soest en Zeist. Maar
dat maakt het ook wel weer een
sport om ook voor onze kant van de
provincie aandacht te vragen, zegt
Boswijk strijdvaardig. Tot nu toe is
dat dus best goed gelukt, eerst de
legakkers en nu de N201.
„Dat is te veel eer. Het is inderdaad
moeilijk om als enige uit de Ronde
Venen lokale thema’s onder aandacht te krijgen. Maar wat gewoon
veel heeft geholpen is het DRV debat in de Boei vlak voor de verkiezingen dat staat alle deelnemers
nog vers in het geheugen. Maar
goed, je moet daarna wel doorpakken uiteraard”.
Hoe zit het nou met de
buslijn naar Utrecht?
Tja, verzucht Boswijk „zoals ik in de
campagne al heb aangegeven was
deze aanbesteding helaas al vergevorderd. Maar samen met 2 andere fracties hebben we afgelopen maandag een motie ingediend
waarbij we alsnog om een onderzoek vragen naar de bereikbaarheid
van de kleine kernen. Het is een eerste stapje maar naar de toekomst
toe is het voor mij wel een heel belangrijk dossier waar ik graag mij
tanden in wil zetten. Voorlopig eerst
de situatie rond de gevaarlijke afritten van de A2 en daarna de busverbindingen.”

Adem je fit en vrij
Vinkeveen - Op 1 juli opent Marielle Kirkels haar praktijk Stem- en
Ademcoaching in Vinkeveen. Mensen die kampen met vermoeidheid, somberheid, futloosheid, slapeloosheid, hyperventilatie en andere stressgerelateerde klachten,
kunnen terecht in de gloednieuwe ademcoachpraktijk. De meeste mensen ademen te snel en teveel wanneer ze rustig op een stoel
zitten. Daarmee brengen ze het lichaam in opperste staat van paraatheid met een hoge hartslag en veel
adrenaline, alsof ze in gevaar zijn.
Als je snel ademt gebruik je veel
energie en voortdurend snel ademen kan tot veel klachten leiden zoals pijn in de schouders of nek, gejaagdheid, vaak zuchten of gapen,
snel vermoeid zijn of hartkloppingen.
Brein
Het is algemeen bekend dat je
breinprocessen van invloed zijn
op je hartslag. Denk maar aan iets
spannends en je hartslag zal versnellen. Maar omgekeerd heeft je
hartslag ook invloed op je brein.
Door je ademhaling te vertragen
kun je ook je hartslag vertragen
en daarmee je brein tot rust brengen, wat ook weer van invloed is op
je hormoonhuishouding en dus je
spijsvertering. Je brengt je hart en
je brein met elkaar in balans. Dit is
een puur fysiek proces waar mensen met astma en hyperventilatie

ook baat bij kunnen hebben. Bij de
ademcoach kun je leren hoe je met
gerichte oefeningen je ademfrequentie en dus je hartslag kunt vertragen om zo meer invloed uit te oefenen op je breinprocessen. Je kunt
via ademoefeningen leren om jezelf
tot rust te brengen.
Uitgeput
Wanneer je je uitgeput of depressief voelt kunnen ademoefeningen je ook helpen. Er zijn technieken waarmee je je lichaam en geest
helpt te herstellen. Ook op emotioneel vlak kun je leren om oude patronen los te laten via de adem. De
ademcoach kan je begeleiden bij dit
proces. Mensen voelen zich na een
privé ademsessie vaak ruimer, lichter, vitaler en prettiger. Ook op het
gebied van de keel en de stem kun
je terecht in de praktijk. Wanneer je
stem niet vrij voelt, je niet durft te
zingen, je altijd het gevoel hebt dat
je adem te kort komt of je vaak moet
spreken voor een groep en daarbij
problemen ondervindt kan de stemcoach je wellicht helpen. Als klassiek zangeres beschikt Mariëlle Kirkels over een uitgebreid scala aan
oefeningen waarmee je de spieren rond je strottenhoofd kunt leren ontspannen zodat je meer ruimte maakt om je stem vrij te gebruiken. Ook de adem speelt hierbij natuurlijk een grote rol. Kijk voor meer
informatie op www.mariellekirkels.
nl of bel naar 0297-265621
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Waarom duurt dat zolang?
Mijdrecht - Inmiddels al een week, sinds zaterdag 13 juni, brandt ‘s
nachts de straatverlichting NIET op het eerste gedeelte van de Karekiet in Mijdrecht (van huisnummer 1 t/m 20). Ondanks dat dit direct
gemeld is (en dus bekend) bij CITY-TEC gebeurt er niets, zie je niets,
hoor je niets, lees je niets. Het is behoorlijk donker in de straat, en het
geeft een gevoel van onveiligheid. Het is onbegrijpelijk en niet van deze tijd dat de storing aan de openbare straatverlichting nog steeds niet
verholpen is. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om de storing op te sporen en deze binnen één dag te repareren.

Bridgen? Ja, gezellig!

Onderlinge wedstrijden bij
gymvereniging Atalante!
Vinkeveen - Op zaterdag 20 juni jl. vonden de jaarlijkse onderlinge wedstrijden plaats van gymvereniging Atalante in de gymzaal van
de Boei te Vinkeveen. Alle kinderen
vanaf 5 jaar mochten deze ochtend
in kleinere groepjes laten zien wat ze
het afgelopen jaar geleerd hebben
aan de massaal toegestroomde vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere fans op de tribune. Best spannend
natuurlijk, maar ook reuze leuk! Om
9 uur startten de eerste vier groe-

pen met respectievelijk de ongelijke brug, de lange mat, de sprong en
de balk. De spanning en concentratie
was van de gezichtjes af te lezen; het
is natuurlijk ook best spannend met
een officiële jury en al die ogen vanaf de tribune op je gericht. Nadat alle
kinderen hun prachtige oefeningen
hadden laten zien, was het wachten op de uitslag en de punten van
de jury. Gouden medailles waren er
voor Emily Alden, Eline Idzinga, Kris
van der Stoel en een gedeelde eer-

ste plaats voor Marit Schreurs en Isa
Veenhof. Zianne Zoomer, Elise Zeinstra, Mirte Mons en Maggie de Pijper
mochten een zilveren medaille mee
naar huis nemen en bronzen medailles waren er voor Janna de Vries, Lieke Mur, Maartje de Vries en wederom
een gedeelde derde plek voor Emma
Zeilstra en Robine Janssen.
Laatste
Om 10 uur was het tijd voor de laatste twee groepen om hun kunsten

aan jury en publiek te tonen. Het publiek hield zo nu en dan zijn adem in
bij het zien van de prachtige salto’s
en bijzondere capriolen, het was een
lust voor het oog om de prachtige resultaten te kunnen zien.
Daarna was het wederom tijd voor
de jury om zich terug te trekken, alle punten bij elkaar op te tellen en
de winnaars het podium op te laten
gaan. Goud was er voor Mirte van
der Moolen en Maddie van der Wilt,
zilver voor Danique de Hartog en Pim
Enthoven en bronzen medailles waren er voor Lieve Avezaath en Sofie
Plevier.
Uiteraard ging er niemand met lege
handen naar huis, want voor iedereen was er een mooi vaantje en diploma!

Vinkeveen - Donderdagavond 3
september a.s. begint onze vereniging “De Bridgeboei” het nieuwe
seizoen 2015 – 2016 in dorpshuis
“De Boei” te Vinkeveen.
Wij starten om 19.45 uur en spelen
6 ronden in twee lijnen. Na 6 speelavonden is bekend wie de hoogste
plaatsen innemen en promoveren
de eerste vier paren van de B-lijn
naar de A-lijn. Helaas degraderen dan de vier paren met de laagste score uit de A-lijn naar de B-lijn.
Daarmee start de volgende cyclus

van 6 avonden. Naast serieus bridgen staat bij “De Bridgeboei”ook
de gezelligheid voorop. Met Kerstmis organiseert de club daarom een
Kerst Bridge Diner Drive.
We spelen dan 5 ronden bridge en
tussendoor genieten we van een
heerlijk viergangendiner. Wilt U ook
eens kennismaken met onze club,
dan kunt U vrijblijvend een paar
avonden meespelen en de sfeer komen proeven. U kunt zich opgeven
bij de voorzitter: Thijs van der Meulen, tel.0297-242260.
U bent hartelijk welkom!

Rondje IJsselmeer fietsen voor het goede doel

Foto met deelnemers van links naar rechts: Hans de Best, Wilbert Leppink, Be de Jong, Tobias Dekker, Johan Kroese,
Mark de Wit, Jacco Kroese, Siete Frouws en Margot Kompier.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
hebben een negental fanatieke fietsers uit Vinkeveen het IJsselmeer gerond. De afstand van in totaal 310 km
werd in 14 uur afgelegd. Om kwart
voor 5 in de ochtend zijn ze in Demmerik op de fiets gestapt en om kwart
voor zeven in de avond was iedereen
weer thuis. Het motto samen uit, samen thuis is voor 7 rijders gelukt. 2
Rijders moesten na 200 km opgeven
vanwege te weinig training. De route liep via Noord-Holland, de Afsluitdijk, Friesland en via de polders weer
terug. De deelnemers konden dit jaar
zelf vrijwillig hun inschrijfgeld bepalen voor een goed doel. Dit jaar was
dat voor de Shelter Christian Hostel
te Amsterdam. Dit is een hostel met
zendingsmissie gerund door vrijwilligers voor toeristen en backpackers.

Ryan Hoekman geslaagd
voor 1e dan taekwondo
Mijdrecht - Horangi taekwondoka
Ryan Hoekman heeft op zondag 21
juni 2015 zijn eerste dan taekwondo
behaald, dit is hetzelfde als de bekende zwarte band. Ryan is pas 17
jaar en dit maakt het halen van deze
hoge graduatie extra bijzonder.
Danexamens
De danexamens worden nationaal
georganiseerd en werden deze keer
gehouden in Nieuwegein. De Taekwondo Bond is in Nederland de
enige organisatie die officieel de
eerste dan (zwarte band) en hoger
uit mag reiken. De examens worden
dan ook afgenomen door afgevaardigden van deze bond. Bij de eigen
sportschool kunnen de kleurenbanden geel, groen, blauw en rood
(verspreid over 9 examens) gehaald
worden.
Onderdelen
Op een zwarte bandexamen tae-

kwondo moet de kandidaat bewijzen dat hij of zij een aantal vaardigheden bezit. Ryan begon het examen met het demonstreren van
een aantal stijlvormen, poomse’s.
Dit betekent het individueel uitvoeren van een reeks technieken.
Het gaat hierbij om de lichaamsbeheersing en Ryan liet een uitstekend eerste onderdeel zien. Daarna liet hij samen met Casper Bulterman, zijn trainingspartner, zien
dat hij zijn technieken ook in relatie tot een tegenstander prima beheerst tijdens de stapsparring. Tijdens het onderdeel zelfverdediging
liet hij zien dat hij ook slim en fel kan
reageren op verschillende aanvallen
zoals grepen en verwurgingen. Bij
het onderdeel sparren liet Ryan zien
dat hij het wedstrijdtaekwondo onder de knie heeft. Casper was ook
hier zijn tegenstander en bij dit onderdeel moest Ryan de examinatoren ervan overtuigen dat hij veel va-

holes baan. Vele spelers uit de hele
regio hadden dan ook ingeschreven
voor dit toernooi. Er werd gespeeld
in 2 handicapklassen: bruto strokeplay voor spelers met een handicap
tot 10.0 en een stablefordwedstrijd
voor spelers met een handicap van

De Ronde Venen - Vrijdag 19 en
zaterdag 20 juni deden maar liefst
120 ruiters mee aan de laatste onderlinge wedstrijd van het seizoen.
Na het wassen en vlechten van alle paarden begon vrijdagavond de
wedstrijd. Nivo 7/8 en alle volwassen ruiters van Lucky Stable reden
deze avond de dressuurwedstrijd. De
ruiters konden uit 2 onderdelen kiezen. De dressuurproef die Lucky Stable zelf schrijft en volledig aansluit
bij het nivo van onze ruiters of een
caprilli proef. Dit is een dressuurproef met een aantal springonderdelen erin. Het was een zeer geslaagde avond. Zaterdag 20 juni was het
de beurt aan de jongere ruiters van
Lucky stable. Nivo 2 t/m 6 en de eigen pony`s waren deze dag zeer fa-

natiek. De manegeruiters streden
om de wisselbeker van Lucky Stable. Degene met het hoogste aantal
punten van de dag mag voor het jaar
2015 de wisselbeker in ontvangst
nemen. Het was spannend want echt
alle ruiters hebben een zeer goede
proef gereden en dit maakte het voor
de juryleden niet gemakkelijk. Rosa Mur op haar eigen pony Silvester won met maar liefst 246 punten.
Maar de competitie voor de wisselbeker ging uit naar de ruiters op een
manege pony. De strijd ging tussen
Linde Geurten, Elise Hoefs, Claudia
Tas, Danique van Bommel en Nina
Sacher. Zij behaalde allen de eerste
prijs op hun eigen nivo. Uiteindelijk
won Nina Sacher met 230 punten de
wisselbeker van Lucky Stable.

Duivenvereniging P.V. Rond de Amstel

riatie in huis heeft. Zowel aanvallend door zelfverzekerd en doelgericht te zijn als verdedigend waarbij het gaat om snel en doordacht
te reageren op een aanval. Verder
moet men voor het examen Koreaanse benamingen van technieken en lichaamsdelen kennen voor
het onderdeel theorie. Het examen
werd afgesloten met het spectaculaire onderdeel breektest. Hierbij

Tweede Wilnis Open golftoernooi
Wilnis - Zaterdag 20 juni werd voor
de 2e maal het Wilnis Open gespeeld
op Golfpark Wilnis. Dit is een golftoernooi voor gevorderde golfers boven de 21 jaar. In samenwerking met
Golfclub Veldzijde organiseert Golfpark Wilnis BV dit toernooi op haar 18

Lucky Stable sluit
wedstrijd seizoen af

10.1 tot 25.0. Voor de niet-golfers: bij
strokeplay gaat het om het aantal slagen dat elke speler haalt. Bij stableford wordt rekening gehouden met ieders handicap. Het was prima weer
om te golfen en de baan was in een
topconditie. De deelnemers waren

v.l.n.r. Eef van de Brink, Dennis Teurlings, Ilse van Selm, Martien Reddingius, Robin van Deutekom, Willem Roelen en
Bart van Ulden

heeft Ryan drie houten planken met
precisie en kracht gebroken. Daarna volgde het lange wachten op de
positieve uitslag.
Ryan en Horangi taekwondo kunnen terugkijken op een geslaagde
dag! Voor meer informatie over taekwondo of Horangi kunt u www.horangi.nl of de facebookpagina bezoeken.
zonder uitzondering zeer enthousiast
over het toernooi en de fantastische
baan in het groene hart van de regio.
Vanuit Golfclub Veldzijde hebben vrijwilligers de wedstrijd georganiseerd
om de golfbaan en de vereniging bij
spelers die geen lid zijn bekender te
maken. De geonduleerde 18 holes
baan aan de Bovendijk in Wilnis bewees haar kwaliteiten en bleek lastiger te bespelen dan gedacht. De
meeste spelers hadden nogal moeite
om goede scores neer te zetten. Dat
maakte de sfeer er gelukkig niet minder om en na afloop van de wedstrijd
was het nog lang nagenieten op het
grote terras bij het clubhuis. De strijd
voor de beste spelers in de laagste
klasse (strokeplay) was spannend.
Met 77 slagen werd Robin van Deutekom winnaar van het toernooi. De
tweede plaats was voor Dennis Teurlings en Eef van de Brink werd derde. De stablefordwedstrijd was minstens zo spannend. Bij de dames wist
uiteindelijk Martien Reddingius met
36 punten als eerste te eindigen, gevolgd door Ilse van Selm met 31 punten en Diana van der Wens werd derde met 28 punten. De strijd bij de heren werd uiteindelijk gewonnen door
Willem Roelen met 37 punten, gevolgd door Bart van Ulden en Roland
Hiltermann, elk met 33 punten.

Regio - Deze week weer twee vluchten de Vitesse en de Fond vlucht.
Voor de Vitesse is dit de laatste
vlucht Quievrain 9 deelnemers 150
duiven gelost 09.15 de eerste Duif
om 12.04 uur. 1. Peter Bosse, 2. R.
den Boer om 12.10, 3. A.M. Duivenvoorde om 12.09. De tweede vlucht
Uit Vierzon gelost om 07.45 de eerste duif. 1. H. Half om 15.54, 2. Peter Bosse om 15.56, 3. K. Roelofsen
om 16.01. 12 deelnemers duiven. 205

Uitslag Quievrain
1. Bosse en zoon, 2 R. den Boer, 3
A.M. Duivenvoorde, 4 H.Half, 5 TH.
Kuylenburg, 6 H.C.Pothuizen, 7 M.
v.d. Hoort u
Uitslag Vierzon
1. H.Half, 2 Bosse en zoon, 3. K. Roelofsen, 4. H.C. Pothuizen, 5. R. v.d.
Wal, 6. A.M. Duivenvoorde, 7. TH.
Kuylenburg, 8. M. v.d. Hoort, 9. R.
den Boer, 10. H. Hendriks

TTC de Merel fietst de Bos
en Heide Tocht
De Ronde Venen - Op 28 juni a.s.
zal TTC de Merel haar 3e groepstoertocht van het jaar rijden. Deze
tocht over 150 km naar bos en hei
gaat via Zeist en Doorn naar Driebergen. De koffiestop is in Leersum.
Via de Leusderheide, Soesterberg en
Soestdijk rijden we terug naar Wilnis.
De tocht staat onder leiding van ervaren voorrijders. Er zal worden gereden in 1 groep. Bij grote opkomst
zal er in meerdere groepen worden

gereden. De tocht wordt gereden
met een snelheid van maximaal 30
km/uur. Natuurlijk wordt de snelheid
aangepast aan de deelnemers en
de weersomstandigheden. Er wordt
gestart om 08.30 uur bij Eetcafé De
Schans in Vinkeveen. Het meerijden
van deze rit kost voor niet-Merelleden 3,00. NTFU leden krijgen 1,00
korting. Het dragen van een valhelm
is verplicht. Kijk op www.ttcdemerel.
nl voor meer informatie.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 3 juli 2015
is er in Café de Merel Arkenpark
MUR no 43 te Vinkeveen tel. 0297263562 prijs-klaverjassen om fraaie
prijzen. Het klaverjassen start om
20.00 uur, zowel dames als heren
welkom, aanwezig zijn om 19.45 uur
voor de inschrijving. Er zullen vier
ronden van zestien giffies gespeeld
worden en dan worden de punten
bij elkaar opgeteld en is winnaar of
winnares bekend. Er zijn fraaie prijzen te winnen .Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen.

1 Carla van Nieuwkerk 6870 punten
2 Frans Bierstekers 6665 punten
3 Cees Zaal 6611 punten
4 Gerrit Vink 6432 punten
5 Ria Landwaard 6412 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Chris Verhoef met 4911 punten
De laatste avond van deze competitie is dus op vrijdag 3 juli en is er tevens de prijsuitreiking van het seizoen 2014/2015, op vrijdag 10 juli sluiten we het algehele seizoen
af met een kraak-klaverjas avond
met leuke prijzen aanvang 20.00 uur
aanwezig zijn om 19.45 uur .
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DANSCENTRUM COLIJN SLUIT SEIZOEN AF MET SCHITTERENDE THEATERSHOW:

METROPOLICIOUS!
Regio - Zoals ieder jaar heeft Danscentrum Colijn weer een schitterende voorstelling neergezet met alle leerlingen van de balletafdeling in het Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen. Vanaf januari is er al hard gewerkt aan de voorbereidingen hiervoor. Er wordt een thema bedacht, de docenten maken
de choreografieën, de leerlingen werken hard aan de dansen en de kleding wordt verzorgd. Het is altijd weer een hele klus maar het resultaat is bijzonder
en het is zo geweldig om samen zoiets moois neer te zetten!
THEMA
Het thema van dit jaar was Metropolicious; een reis langs de verschillende grote wereldsteden, de metropolen. Van Parijs tot New York, Beijing tot Kaapstad, Sidney, Minneapolis maar ook fantasie steden zoals
Arondelle uit Frozen. Het was (weer) een zeer veelzijdige show; Danscentrum Colijn biedt een breed scala
aan dansvormen, dit gegeven op zich maakt dat de show al veelzijdig is om te zien maar ook de artistieke
inbreng van de docenten maakte dat het een afwisselende show werd!
MODERN
Modern, Klassiek ballet, Popshow/Streetdance, HipHop, Boys Only en natuurlijk de allerkleinsten van de
ADV/kleuterballetlessen. Moderne dans wordt steeds populairder. Dit komt door TV programma’s waarin
deze dansvorm veelvuldig te zien is. Bij moderne dans dans je vanuit je gevoel. Mooie bewegingen en
prachtige muziek maken deze dansvorm zo populair. Danscentrum Colijn heeft een specialist in huis
met Patty v.d. Vlugt. Zij is afgestudeerd aan Codarts in Rotterdam, toonaangevend in de wereld van
het Moderne Ballet. In het nieuwe seizoen zijn er dan ook een aantal extra lessen ingepland voor deze
mooie dansvorm, waaronder ook selectiegroepen voor de doorgewinterde dansers. Naast Patty zijn er nog twee andere
docenten. Ook zij zijn allen HBO opgeleid.
Dit staat garant voor verantwoorde lessen, een goede lesopbouw en diversiteit.
Ook nieuw zijn de lessen StreetJazz Adults;
leuke choreo’s speciaal voor volwassenen.
In de week van 14-18 september houdt
Danscentrum Colijn een OPEN LESWEEK. In deze week mag iedereen die
belangstelling heeft voor de lessen in
alle lessen van zijn of haar keuze meedraaien.
MEER INFO: WWW.DANSENPARTYCENTRUMCOLIJN.NL
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Aikidoleraar uit Frankrijk verzorgt
training bij Aishinkai Mijdrecht
De Ronde Venen - Vorige week
gaf de Franse Aikidoleraar Léo Tamaki een training bij Aishinkai Aikido. Deze training was onderdeel
van een meerdaagse trainingsstage
in Mijdrecht, Amsterdam en Rotterdam. De leraar van Aishinkai, Dennis Vorster, volgt sinds enkele jaren
de Aikidostages van Léo Tamaki en
samen met zijn leraar Paul Janssen
van Sho Shin Aikido Dojo Amsterdam is hij medeorganisator van dit
jaarlijkse evenement. Het was weer
bijzonder om deze getalenteerde
Franse gastleraar ook in Mijdrecht
te mogen ontvangen.

Er stonden enthousiaste Aikidoka’s
van diverse leeftijden en niveaus op
de mat. Léo heeft diverse Aikidoprincipes behandeld en aandacht
besteed aan efficiënt reageren op
de aanval. Er werd geconcentreerd
en goed getraind en na een intensieve training van ruim 2 uur werd
er onder genot van een hapje en
drankje nog lang nagepraat.
5 Juli Aikido Goededoelenstage
Zondag 5 juli 2015 verzorgt Dennis
Vorster samen met bevriende Aikidoleraren , Patrick van Engelen en
Ron Bakkers, voor de tweede keer

de Aikido GoedeDoelenstage bij
Budovereniging Hikari in Zaandam.
Tussen 10:00 en 13:00 uur verzorgen
zij ieder een uur training onder het
motto “Aikido is fun en draagt bij”.
Aan de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd en de opbrengst
zal dit jaar volledig ten goede komen aan Only Friends, een sportclub voor kinderen en jongeren met
een beperking. In 2014 werd ruim
800,- euro opgehaald en gedoneerd
aan De Lotusbloem in Aalsmeer en
dat succes willen ze graag herhalen! Wil je meer weten over dit eve-

Goud en Jong wint de derde prijs op
het Stratenkorfbal toernooi
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag, 20
Juni, stond het jaarlijks terugkerende stratenkorfbal toernooi bij Korfbalvereniging Atlantis in Mijdrecht
weer op het programma. Net als de
afgelopen jaren was het in de week
in de aanloop naar het toernooi niet
het meest aantrekkelijke weer, maar
het kwam ook deze keer weer goed
met af en toe een lekker zonnetje
maar vooral droog weer. Alle ingredienten voor een gezellige middag
waren weer aanwezig, leuk aantal
teams, grote groep publiek en lekker weer. Dit toernooi wordt ieder
jaar georganiseerd om in teams van
korfballers en niet-korfballers sa-

men een middag leuke wedstrijden
te spelen met als doel gezelligheid
en lekker sportief bezig te zijn.
Ook team “Goud en Jong” had een
combinatie van korfballers en nietkorfballers (van flink uiteenlopende
leeftijdsgroepen) en was voorzien
van een goed aantal dames en heren om allemaal lekker veel minuten
te kunnen maken. Tijdens het toernooi deden er drie teams bestaande uit enthousiaste ouders aangevuld met jeugd- of senioren spelers
mee. Dat deze teams vaak een iets
hogere gemiddelde leeftijd hadden
t.o.v. sommige andere teams mocht
de pret niet drukken en was ook in

veel wedstrijden niet van invloed
op de uitslag. Het “Goud en Jong”
team met als sponsor Profile Car &
Tyrecenter Hogendoorn heeft ook
dit jaar aangetoond mee te kunnen doen voor de prijzen en net als
vorig jaar de 3e prijs gewonnen. Er
zijn tijdens de gespeelde wedstrijden opnieuw meer doelpunten gemaakt dan afgelopen jaren en er
waren een flink aantal mooie acties
op het veld te zien. Naast het plezier
in het veld was het ook het publiek
dat volop genoot en zij wisten met
aanmoedigingen te zorgen dat spelers op bepaalde momenten boven
zichzelf uit wisten te stijgen.

nement, neem dan contact op met
Dennis Vorster via 06-26 020 986 of
via dennis@aishinkai-aikido.nl
Aikido is een moderne Japanse
krijgskunst waarin men leert om op
soepele en ontspannen wijze te reageren op de energie en kracht van
de aanvaller.
Aikido gaat niet over vechten, winnen en verliezen, maar stelt de beoefenaar juist in staat om de eigen
fysieke en mentale conditie te verbeteren, ieder op zijn of haar eigen
niveau. Regelmatige training draagt
eraan bij dat men zich fit, vitaal en
weerbaar voelt.

Finalisten
In de poule fase verloor het team
2x nipt met 1 punt verschil van wat
achteraf de twee finalisten bleken
te worden, werd 1 wedstrijd gewonnen en 1 wedstrijd gelijk gespeeld.
Door deze resultaten werd het duidelijk dat het team in de wedstrijd
voor de 3e prijs terecht kwam. Deze
voor het team laatste wedstrijd van
de dag werd gespeeld tegen het
team van de “F1 Veteranen” die ook
een leuke groep van ouders en spelers bij elkaar hadden gebracht. In
de strijd om de titel voor de 3e plek
was het “Goud en Jong” dat uiteindelijk aan het langste eind trok en
ze wisten met een 5-2 overwinning
deze titel op te eisen.
De finale van toernooi ging uiteindelijk tussen de teams “De Oude
Helden” en “Pinks Wins”. Team “De
Oude Helden” wisten deze wedstrijd
te winnen en hebben de wisselbeker van het toernooi tijdens de huldiging in ontvangst genomen.
We willen namens de teams de organisatie bedanken voor een opnieuw prima opgezet en gezellig
toernooi. Korfbalvereniging Atlantis heeft opnieuw de naam van zeer
gezellige vereniging wat ons betreft
helemaal waargemaakt! Met de mogelijkheid om na het toernooi gezellig te blijven eten (rond de 90-100
personen genoten van heerlijke sate
en hamburgers met friet van Lunchroom Tof) was ook de afsluiting van
de dag weer helemaal goed. Organisatie bedankt namens de spelers van de teams en tot volgend
jaar! Ook uiteraard alle supporters
die hebben geholpen van het toernooi een succes te maken bedankt
voor jullie komst en aanmoedigingen. Ook jullie aanwezigheid is door
alle spelers en speelsters enorm op
prijs gesteld. Ook voor jullie daarom,
graag tot volgend jaar!

Clubkampioenschappen 2015 bij TV Wilnis
Wilnis - Afgelopen week waren de
Clubkampioenschappen Senioren
bij Tennisvereniging Wilnis. Het was
een gezellige week met leuke wedstrijden. In de hoogste heren poules
zelf 2 x een vader en zoon koppel.
Frans en Stan van Loon hebben de
finale gespeeld en zijn wederom
kampioen geworden in deze poule.
In de hoogste mannen poule werd

Frans van Loon kampioen tegen Peter Kompier die 2 jaar geleden de titel behaalde. De damesdubbel titel
ging naar Lydia Leeflang en Dorine
Hofmeester. De gemengd dubbel titel ging naar moeder en zoon Els en
Nick de Vink. Zondag 14 juni zijn er
9 finale wedstrijden gespeeld.
De prijzen waren dit jaar spontaan
en op royale wijze gesponsord door

IJssalon Cadore. Laat nu het mooie
weer maar komen, zodat iedereen
lekker van een ijsje kan gaan genieten.
Namen van de winnaars
Gemengd Dubbel
2e prijs Harry de Vink &
Wilma v.d. Rotten
1e prijs Els & Nick de Vink

Dames Dubbel
1e prijs Lydia Leeflang &
Dorine Hofmeester
Heren Dubbel
2e prijs Erik Regien &
Rene v.d. Kroon
1e prijs Stan & Frans van Loon
Heren Enkel
2e prijs Peter Kompier
1e prijs Frans van Loon

Adfiza wint Bedrijvenleague
De Ronde Venen - Ook dit bowlingseizoen bonden twaalf bedrijven
uit de regio de strijd met elkaar aan
in de Bedrijvenleague. Het door de
Bowling Vereniging Mijdrecht georganiseerde toernooi zorgt al vele jaren voor een gezellig bowlingspektakel op de donderdagavond. In
elf speelrondes knokken de twaalf
teams voor de overwinning. Alle banen zijn bezet en de achtergrondmuziek slaagt er maar zelden in boven het geluid van de denderende
bowlingballen en de getroffen pins
uit te komen.
Het team van Adfiza wordt bestaat
uit Wil Kuijper, Jan van Zijl, Johan
Kuijper, Peter Oudhoorn, Yde Offringa en Piet Geusebroek. Dit illustere zestal had wat goed te maken
dit jaar. Vorig jaar werden zij onverwachts van de troon gestoten door
het huisteam van Bowlingcentrum
Mijdrecht en moesten zij genoe-

gen nemen met een tweede plaats.
Daarmee leek een einde te komen
aan een lange reeks van overwinningen in de Bedrijvenleague.
Maar Adfiza heeft zich dit jaar helemaal herpakt en de grote rivaal met
31 tegen 28 punten afgetroefd. De
trotse kampioenen waren maar wat
blij met de eindzege, want gedurende het seizoen is het lang spannend
gebleven in de Bedrijvenleague.
Uiteindelijk heeft het standvastige en geconcentreerde spel van de
senioren de doorslag gegeven. De
volledige uitslag is te vinden op de
website www.bvmijdrecht.nl
De competitie werd traditiegetrouw afgesloten met een feestelijk 9-strikes toernooi. In september
start het nieuwe seizoen en mogen
de andere bedrijven weer proberen
het tegen Adfiza op te nemen. De
concurrenten zullen er een zware
dobber aan hebben, want de overwinning smaakte Adfiza goed.

Vinkenvoorzitter Frans-Karel de Rooij met Fred Straatman en de tekenende
René Westdorp.

Nieuw trainersduo De Vinken
Vinkeveen - Voorafgaand aan het
zaterdag bij De Vinken gehouden
mixtoernooi heeft het nieuwe trainerskoppel René Westdorp en Fred
Straatman het contract ondertekend. Hiermee zijn zij voor het komend seizoen aan De Vinken verbonden als hoofdtrainers van de
selectie. Voorzitter Frans-Karel de
Rooij is bijzonder gelukkig met het
feit dat beide mannen met de Vinkeveense korfballers in zee willen. Het

trainerskoppel is voor De Vinken
niet onbekend. Enkele jaren geleden stond Straatman al aan het roer
bij de Vinkenselectie en verzorgde
Westdorp al verschillende gasttrainingen.
Op 8 augustus begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen met
een trainingsdag op het eigen veld.
Daarna volgt de oefencampagne en
eind augustus de nieuwe veldcompetitie.
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Prijswinnaars succesvolle

Kwakelaartjes actie
zijn bekend.

Vervolg van de voorpagina
Prijswinnaars:
Fiets naar keuze t.w.v. €580.00 bij Van Rijn Fietsen:
Fam. Nieuwedijk
20 personen Poldersporten voor 2 uur:
Fam. Overwater
10 personen BBQ pakket compleet van Eijk en Veld:
Fam. Hoogervorst
2 personen diner bij BISTRO 9:
Fam. Wahlen
146-delige gereedschapskoffer :
Fam. van Tol
Daarnaast werden velen blij gemaakt met o.a.: gezichtsbehandelingen, fruitpakketten, kappersbonnen, friet-buckets, vaderdag-taarten, gourmetbon-

nen, bloemdecoratie-bonnen, bierkaarten van Anderz en T’ Fort, visschotel-bonnen en De Kwakel is
oké rugtassen.
Gezien de enthousiaste reacties van zowel deelnemers als ondernemers zal de Kwakelaartjes-actie
aan het einde van dit jaar absoluut opnieuw herhaald worden. Onderstaande ondernemers namen
deel aan de actie. Bakkerij Westerbos/Mens, Knipsalon Care for Hair, Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld,
E-Markt Schalkwijk, Cafetaria-eethuis ‘t Trefpunt,
Lek Bloemenservice, Ambulante vishandel Fish-Nederland, Bar ‘t For, Het Fruitpaleis, Bistro 9, Zorgboerderij-winkel Inner-Art, Bonny’s Beauty, Scheepers/Wijfjes zonwering, Poldersport, van Rijn fietsen, Café AnderZ en Reclamebureau A & M Producties

