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Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455
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of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

Afsluiting op- en afritten
A2 tussen Oudenrijn en
Holendrecht
Regio - Van maandag 5 juli tot
maandag 12 juli heeft het verkeer
op de A2 richting Amsterdam tussen Oudenrijn en Holendrecht te
maken met afsluitingen van de open afritten Abcoude (afrit 3), Vinkeveen (afrit 4) en Utrecht Leidsche
Rijn Centrum (afrit 7).
Werkzaamheden
Op de A2 Utrecht richting Amsterdam vinden asfalteringswerkzaamheden plaats tussen Holendrecht
en Oudenrijn. Tevens wordt gewerkt
aan het geluidsscherm bij Abcoude.
Daarnaast heeft het verkeer in de
nachtelijke uren te maken met verkeersstops. Als gevolg van de werkzaamheden zijn onderstaande open afritten enkele nachten afgesloten voor verkeer:
Opritten
Oprit Vinkeveen (afrit 4) richting

Amsterdam is afgesloten:
- van maandag 5 juli 20.00 uur tot
dinsdag 6 juli 05.00 uur;
- van woensdag 7 juli 20.00 uur tot
donderdag 8 juli 05.00 uur;
- van vrijdag 9 juli 21.00 uur tot zaterdag 10 juli 01.00 uur;
Afrit Vinkeveen (afrit 4) Utrecht richting Amsterdam is afgesloten:
- van woensdag 7 juli 20.30 uur tot
donderdag 8 juli 05.00 uur;
- van vrijdag 9 juli 21.00 uur tot zaterdag 10 juli 01.00 uur;
Afrit Abcoude (afrit 3) Utrecht richting Amsterdam is afgesloten:
- van dinsdag 6 juli 20.30 uur tot
woensdag 7 juli 05.00 uur;
- van donderdag 8 juli 20.30 uur
tot vrijdag 9 juli 05.00 uur;
Oprit Abcoude (afrit 3) richting Amsterdam is afgesloten:
- van dinsdag 6 juli 20.30 uur tot
woensdag 7 juli 05.00 uur;
- van donderdag 8 juli 20.30 uur

tot vrijdag 9 juli 05.00 uur;
- op zondag 11 juli van 00.30 uur
tot 05.00 uur;
Afrit Utrecht Leidsche Rijn Centrum
(afrit 7) richting Amsterdam:
- het gehele weekend van vrijdag
9 juli 20.00 uur tot maandag 12
juli 05.00 uur.
Omleiding
Het verkeer wordt omgeleid. De
omleidingen worden aangegeven
met omleidingsborden. Het verkeer
dient rekening te houden met een
langere reistijd. De werkzaamheden
vangen aan na de avondspits en zijn
voor de ochtendspits afgerond.
Weersomstandigheden
De weersomstandigheden hebben invloed op de werkzaamheden.
Hierdoor kunnen werkzaamheden
worden uitgesteld naar zaterdag 10
juli van 23.00 uur tot 01.00 uur.

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
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Bekeuringen
Mijdrecht – De afgelopen weken
zijn twaalf fietsers bekeurd voor het
fietsen over het marktterrein. Door
het verplaatsen van de weekmarkt
naar het Raadhuisplein is het (niet
verplichte) fietspad op donderdag
niet toegankelijk voor fietsers. Fietsers die toch op het fietspad rijden
riskeren een boete van 30 euro. Voor
het uitoefenen van hun taak hebben
agenten (bikers) vrijstelling om in
dat gebied te fietsen.

Eindelijk oplossing voor
Dukaton
Mijdrecht - Een initiatiefvoorstel
van De Combinatie, afgelopen donderdag door de hele gemeenteraad ondersteund, heeft er toe geleid dat de grootste verkeersoverlast op de Dukaton in Mijdrecht binnenkort (grotendeels) uit de wereld
wordt geholpen. Al vele jaren klagen de aanwonenden van de Dukaton en een deel van Hofland over
de (geluids)overlast die vooral door
vrachtauto’s, die de N201 willen vermijden en daarom voor een route via
de A.C. Verhoefweg kiezen, wordt
veroorzaakt. Via vele brieven, in-

spreken bij raadsvergaderingen en
daarnaast ludieke actievoering, die
zelfs de landelijke TV haalde, werd
door de bewoners geprobeerd het
gemeentebestuur te bewegen om
eindelijk eens iets aan het probleem
te doen. Verder dan wat toezeggingen van portefeuillehouder Jac Dekker en wat lapwerk (zoals het weghalen van enkele verkeersdrempels
en het plaatsen van wat adviesbordjes) kwam het echter niet.
Voorstel
Totdat De Combinatie enkele maan-

den geleden een niet vaak door de
raad gebruikt middel inzette, door
met een initiatiefvoorstel te komen.
Een voorstel dat behelsde om alle
vrachtverkeer, dat niet per se op Dukaton of een deel van Hofland hoefde te zijn, te verbieden deze route te
rijden. Er ging nog enige tijd overheen, één keer omdat de portefeuillehouder in een raadsvergadering,
waarin het voorstel op de agenda
stond, niet aanwezig kon zijn. En
eenmaal vanwege de behoefte van
een deel van de raad om de kwestie
nog eens en voor de zoveelste keer

in een RTG (Ronde Tafelgesprek) te
behandelen. In dat laatste overleg
ontstond de gedachte dat wellicht
het rigoureus afsluiten van de A.C.
Verhoefweg ook voor een oplossing
kon zorgen en dus werd het college verzocht die variant eens te laten
onderzoeken. En, jawel hoor, enkele
dagen voor de raadsvergadering lag
er plotseling een memo voor, waarin
de ambtelijke dienst (de verkeersdeskundigen van de gemeente)
daarop voort had geborduurd. Men
kwam nu, na al die maanden, eindelijk met een aantal aanbevelingen
en voorgestelde maatregelen die
mogelijk wel tot de gewenste oplossing kunnen leiden. Dat memo leidde er toe dat De Combinatie in de
aanvang van de raadsvergadering
met een amendement op het eigen
voorstel kwam, waarin het ambtelijke voorstel als een redelijk en aanvaardbaar alternatief werd gekenschetst en dus werd ondersteund.
Meerderheid
Hoewel al snel duidelijk was dat de
meerderheid van de raad dit amendement en daardoor het initiatiefvoorstel zou steunen, moest er natuurlijk weer heel veel spreektijd
worden genomen om o.a. te betogen dat vele partijen de problematiek al jaren geleden aan de orde
hadden gesteld. Verder was kennelijk niemand verder gekomen. Onmiskenbaar was het dus alleen De
Combinatie die de kwestie en de

Vinkeveen – Naar aanleiding van
het toenemende aantal klachten
controleert de politie extra op foutief
parkeren in de wijk Molenland. De
afgelopen week is een waarschuwingsperiode ingegaan. Na twee
weken worden bekeuringen uitgeschreven voor foutief parkeren.
Gevaarlijke situaties
Het is verboden om binnen vijf meter afstand te parkeren van een
kruising, een bocht, een zebrapad of
voor een in-/uitrit. Wanneer er auto’s te dicht bij bochten, uitritten en
kruisingen geparkeerd staan, wordt
de situatie onoverzichtelijk en ontstaan er verkeersgevaarlijke situaties. Daarnaast hebben hulpdiensten te allen tijde voldoende ruimte
nodig om goed te kunnen werken.

Regelgeving
Binnen de gemeente De Ronde Venen gelden de volgende regels: Binnen een woonerf zijn bestuurders
verplicht in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. Binnen een
blauwe zone hebben bestuurders,
met gebruikmaking van een blauwe
schijf, twee uur gratis parkeertijd.
Voor bestuurders met een invalidenparkeerkaart is dit zelfs drie uur. Het
is verboden buiten de vakken in een
blauwe zone te parkeren. Voertuigen
mogen niet binnen een straal van
vijf meter bij een bocht, kruising of
voetgangersoversteekplaats geparkeerd worden. Binnen een woonwijk
mogen geen voertuigen langer dan
7 meter en hoger dan 2.4 meter geparkeerd worden (APV).

Politiecontroles
De Ronde Venen - Afgelopen week
werden er door de politiesurveillanten twee controles in Vinkeveen uitgevoerd. De eerste controle op de
Herenweg was gericht op gordelgebruik. Hierbij werden 2 bekeuringen
uitgeschreven voor het niet dragen
van de gordel. De tweede controle
was gericht op het parkeren bin-

nen de blauwe zone op Achterbos
en Herenweg. Hierbij werden 9 bekeuringen uitgeschreven voor het
ontbreken van de parkeerschijf en
1 bekeuring voor het verlopen van
de tijd van de parkeerschijf. Op het
Kloosterplein werd 1 bekeuring uitgeschreven terzake niet betalen bij
de parkeerautomaat.

klachten van de aanwonenden echt
serieus nam en het niet bij woorden
liet, maar een daad stelde en met
een initiatiefvoorstel kwam. Dat gewijzigd voorstel leidt er toe dat het
probleem nu echt wordt aangepakt,
door de aanpak die donderdagavond unaniem door de raad werd
ondersteund.
De maatregelen die binnenkort zullen worden getroffen, met als basis
de afsluiting van de A.C. Verhoefweg (behoudens bestemmingsverkeer), houden onder meer in:
- een strikt handhaven van dat
verbod, zeker in de eerste periode;
- teneinde te voorkomen dat
vrachtauto’s toch de Dukaton
oprijden en aan het einde met
het doorrijverbod worden geconfronteerd en dus moeten keren,
wordt met duidelijke borden op
de toegangswegen de afsluiting
van de A.C. Verhoefweg aangegeven;
- daarover wordt ook duidelijk gecommuniceerd via de media en
naar en met de bedrijven op het
industrieterrein;
- indien dit alles niet voldoende mocht helpen kan eventueel overgegaan worden tot het
plaatsen van bijvoorbeeld een
“vrachtautosluis”;
- het rijden via Hofland wordt, zeker voor vrachtwagens, ontmoedigd door de voorrangssituatie
op de rotonde te wijzigen door
daar fietsers voorrang te geven;
- daarnaast zal worden voorgesteld met de bedrijven een convenant af te sluiten waarin wordt
afgesproken dat ze zoveel mogelijk gebruik zullen maken van de
route Veenweg-N201.

Problemen
Het lijkt er op dat met deze maatregelen de grootste problemen op
Dukaton en Hofland zullen worden
weggenomen. De eerste indruk van
de betrokken bezoekers op de tribune was redelijk positief, al zijn er na
al die jaren touwtrekken en gehannes, natuurlijk ook twijfels of alles
wel snel en op de meest constructieve manier zal worden uitgevoerd.
Het blijft echter ergerlijk dat er zo
lang en zoveel gepraat is geworden,
zonder dat het gemeentebestuur er
in slaagde de bewoners echte tegemoet te komen en voordat er dus
een redelijke oplossing tot stand
kon komen.
Dat dit pas kon gebeuren door een
initiatiefvoorstel vanuit de raad, in
dit geval van De Combinatie, zou de
politieke partijen moeten inspireren
zich in de toekomst minder tot praten te beperken en vaker van een
middel als dit gebruik te maken.
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Nieuwe Meerbode - 7 juli 2010
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

Gemeentelijke bekendmakingen
De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en
zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om
bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk		
Bouwnr.
				

Datum
ontvangst

De Hoef
Meester van Meerendonkstr. 2

2010/0370

30-6-2010

Mijdrecht			
Maansteen 87
Oprichten van een tuinberging		
Maansteen 89
Oprichten van een tuinberging		
Maansteen 89
Vergroten van een woning met een aanbouw
Nijverheidsweg 21-a 9
Realiseren van een tussenvloer in een bedrijfspand

2010/0373
2010/0371
2010/0372
2010/0363

30-6-2010
30-6-2010
30-6-2010
25-6-2010

Vinkeveen			
Demmerik 118a
Oprichten van 2 woningen met bijgebouwen
Donkereind 2
Realiseren van een onderheid terras		
Loopveltweg 150
Vergroten van een woning met een aanbouw aan de achterzijde
Potmeer 4
Vergroten van een woning met een dakopbouw
Waeterrijck 3
Oprichten van een erfscheiding		

2010/0364
2010/0362
2010/0369
2010/0361
2010/0368

28-6-2010
25-6-2010
25-6-2010
24-6-2010
24-6-2010

Wilnis			
Burg. Padmosweg 94 en 94a
Vergroten van woningen aan de voorzijde

2010/0365

25-6-2010

Gedeeltelijk vernieuwen van een berging/garage

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die voldoet
aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk		
Bouwnr. Verzenddatum
				
vergunning
Mijdrecht			
Constructieweg 25a
Plaatsen van 2 afscheidingswanden en 1 systeemplafond
Eerste Zijweg 3
Oprichten van een jongveestal		
Maansteen 49 en 51
Vergroten van de bergingen		
Meerkoet 67
Vergroten van een woning met een aanbouw en wijzigen voorgevel
Vinkeveen			
Achterbos 36 (achter)
Realiseren van een betonnen toegangspad
Pr. Bernhardlaan (ongenummerd) Oprichten van een houten beschoeiing en houten damwand
29-6-2010
Demmeriksekade 17
Vergroten van het tanklokaal van een ligboxenstal

2010/0309
2010/0270
2010/0317
2010/0303

29-6-2010
25-6-2010
29-6-2010
29-6-2010

2009/0469
25-6-2010
2010/0293		
2010/0311

29-6-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door
de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing/wijziging
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Bouwnr.
			

Verzenddat.
vergunning

Mijdrecht			
Adelricusstraat 7 en 8
Realiseren van dakopbouwen op de woningen
2010/0204

29-6-2010

Vinkeveen			
Arkenpark De Plashoeve 16d
Vernieuwen van een steiger
2010/0104
Arkenpark De Plashoeve 26
Vernieuwen van beschoeiing en steiger
2010/0202

29-6-2010
29-6-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De
belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede
degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door
de rechtbank griffierecht geheven.
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in haar vergadering van 18 mei 2010 in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben
genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het vervangen van het stopverbod op de kruising Grutto / Roerdomp door een parkeerverbod.
Dit besluit ligt met ingang van 7 juli 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de algemene wet Bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden aan burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op verzoek
van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend
nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit
verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, tel. (030) 22 33 000. Van
verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Bekendmaking ontwerp-exploitatievergunning
De burgemeester van De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang van 7 juli tot
en met 18 augustus 2010 in het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag t/m
donderdag 08.30-16.00 uur, vrijdag 08.30-12.30 uur en maandagavond 17.30-19.30 uur) voor eenieder ter inzage ligt een ontwerpexploitatievergunning, op grond van de Algemene plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008, voor het perceel gevestigd aan de
Mijdrechtse Zuwe 2, 3641 PG in Mijdrecht. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk
kenbaar maken bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voorts kunnen belanghebbenden hun
zienswijze gedurende genoemd tijdvak mondeling kenbaar maken bij afdeling Bouw- en Woningtoezicht en Integrale veiligheid.
Aanlijn- en muilkorfgebod op grond van artikel 2.59 van de APV
Op 29 juni 2010 hebben burgemeester en wethouders een aanlijn- en muilkorfgebod opgelegd op grond van artikel 2.59 van de APV. Het
betreft twee honden van het ras Bull Mastiffs, behorende bij het adres Dijkveld 28, 3645 VV in Vinkeveen.
Algemeen mandaatbesluit 2010.3
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 juni 2010 hebben besloten het Algemeen mandaatbesluit 2010.3 vast te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen mandaatbesluit 2010.2, vastgesteld op 13 april
2010. Via het mandaatbesluit hebben burgemeester en wethouders en de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan) bevoegdheden
toegekend aan medewerkers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Het
mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van personele wijzigingen en de nieuwe nadeelcompensatieverordening. Het besluit
treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
Terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van eenieder kan
tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

Vaststelling “Archeologische Beleidsregels De Ronde Venen 2010”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 6 juli 2010 de Archeologische Beleidsregels De Ronde Venen
2010 hebben vastgesteld. De Archeologische Beleidsregels De Ronde Venen 2010 zijn vastgesteld om zo het vastgelegde archeologische beleid in de huidige bestemmingsplannen in overeenstemming te brengen met de Monumentenwet 1988, de naderende Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht en de toetsing volgens de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ-cyclus). De
beleidsregels treden in werking op de dag na die van bekendmaking.
Terinzagelegging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10
en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende
kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is de verordening te vinden op internet (www.derondevenen.nl).
Vaststelling “Beleidsregels werkleeraanbod Wet investeren in jongeren
gemeente De Ronde Venen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 29 juni 2010 de “Beleidsregels werkleeraanbod Wet investeren
in jongeren gemeente De Ronde Venen” hebben vastgesteld. De “Beleidsregels werkleeraanbod Wet investeren in jongeren gemeente
De Ronde Venen” zijn vastgesteld ter uitvoering van de Wet investeren in jongeren en de Verordening werkleeraanbod Wij van de
gemeente De Ronde Venen. Deze beleidsregels regelen onder meer de voorzieningen die het college kan aanbieden aan jongeren die
recht hebben op een werkleeraanbod. Onder deze voorzieningen vallen onder meer stages, opleidingen, sociale activering, nazorg bij
arbeidsinschakeling en ondersteunende instrumenten waaronder kinderopvang en schuldhulpverlening. De beleidsregels treden in
werking op de dag na die van bekendmaking en werken terug tot 1 oktober 2009.
Terinzagelegging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10
en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende
kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast zijn deze beleidsregels te vinden op internet (www.derondevenen.nl).
Vaststelling van het “Handhavingsbeleid 2010-2011”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 mei 2010 heeft besloten
het”Handhavingsbeleid 2010-2011” vast te stellen. Daarnaast heeft de raad ingestemd met de prioriteitstelling en de handhavingaccenten. Het Handhavingsbeleid 2010-2011 borduurt voort op het beleid van 2009 welk beleid weer voortborduurde op het beleid uit 2003. De
ervaringen uit 2009 zijn meegenomen in het nieuwe beleid. De handhavingaccenten zijn arbeidsmigranten, legakkers, permanente bewoning van recreatiewoningen en kleine ergernissen. Het handhavingsbeleid treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
Terinzagelegging
Genoemd beleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een
afschrift worden verkregen. Daarnaast is het handhavingsbeleid te vinden op internet (www.derondevenen.nl).
Kapvergunningaanvragen
De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor.
Straatnaam Gemeentelijke bomen
Soort boom
Reden
			
Mijdrecht			
Alexandriet t.o. nr.11
1 Els
Scheefstand
Gijsbert van Stoutenborchstraat voor nr. 11
1 Berk
Slechte conditie
Prinses Beatrixlaan bij nr. 1
1 Es
Nieuwe duiker
Staatmolen naast nr. 5
1 Prunus
Opdruk bestrating
Viergang t.o. nr. 54
1 Linde
Ernstige inrotting/holte Vruchtlichaam ( korthoutskoolzwam)
Vinkeveen			
Dodaarslaan voor nr. 92
1 Moerascypres
Ernstige kroonsterfte, Bliksem inslag
Dodaarslaan achter nr. 92
1 Lijsterbes
Scheefstand
Dodaarslaan achter nr. 48
1 Berk
Ernstige aantasting wilgenhoutrups en scheefstand
Scholeksterlaan voor nr. 6
1 Esdoorn
Te dicht op de erfgrens
Scholeksterlaan voor nr. 6
1 Esdoorn
Ernstige inrotting/holte
De aanvragen liggen van 7 juli tot 21 juli 2010 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn kan een ieder
schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen. Reacties kunt u sturen naar Gemeente De Ronde Venen t.a.v. afdeling Groen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verleende kapvergunningen
De gemeente heeft op 28 juni 2010 kapvergunning verleend voor:
Straatnaam Gemeentelijke bomen

Soort boom

Reden

Mijdrecht
Assessorstraat naast nr. 14
2 Esdoorns
Bozenhoven nabij nrs. 68, 92, 114,116
4 Esdoorns
		
Nic. van der Steenstraat naast nr. 12
1 Berk
		
Paltrok 23
1 Prunus
		
Scheprad t.o. nr. 8
1 Vleugelnoot
Stadhouderlaan nabij nr. 77
2 Essen
Viergang t.o. 68 parkkant
1 Linde
		
Windmolen nabij nr. 55
1 Eik
		

Te dicht op de erfgrens
Slechte conditie, boom wordt binnen
komende controleperiode gevaarlijk
Slechte conditie, boom wordt binnen komende
controleperiode gevaarlijk
Ernstige inrotting/holte, boom wordt binnen
komende controleperiode gevaarlijk
Schimmel aantasting, tondelzwam is een fatale aantasting
Te dicht op de erfgrens
Scheefstand, ernstige stamschade, boom wordt binnen
komende controleperiode gevaarlijk
Ernstige inrotting, boom wordt binnen komende
controleperiode gevaarlijk

Vinkeveen
Achter Gemeneland 17 aan slootkant
1 Els
		
Zwanenpark
1 Es
		
Zwanenpark
2 Essen
		

Aantasting wilgenhoutrups, kern hout wordt aangetast.
Boom wordt instabiel binnen komende controleperiode
Ernstige inrotting/ holte, boom wordt binnen komende
controleperiode gevaarlijk
Slechte conditie, boom wordt binnen komende
controleperiode gevaarlijk

Wilnis
Burg. Padmosweg nabij. nr. 34 (2x)
2 Iepen
		
Burg. Padmosweg nabij nrs. 108(2x), 134, 142 4 Iepen
		
Burg. van Baaklaan naast nr. 2
1 Kastanje
Vossenstaart nabij nr. 1
2 Els
		
		

Ernstige brandschade, Stamschade, Schade percentage
te groot voor overleven
Ernstige inrotting holte, boom wordt binnen komende
controle periode gevaarlijk
Slechte conditie door kastanjeziekte
Aantasting wilgenhoutrups, ernstige inrotting/holte,
kern hout wordt aangetast, boom wordt instabiel binnen
komende controleperiode

De verleende kapvergunning ligt van 7 juli 2010 t/m 18 augustus 2010 ter inzage bij de balie Publiekszaken in het gemeentehuis.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet
zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de
reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering
wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien
moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een
verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aanvraag, onder het stellen van
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu, een ontwerpvergunning hebben afgegeven aan:
- Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie op het adres Veenweg 162, 3641 SM Mijdrecht.
2. zij een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van dit verzoek een ontwerpbeschikking hebben afgegeven aan:
- J. van der Neut voor wat betreft het houden van 128 vleesvarkens bij een varkensfok- en mestvarkensbedrijf op het adres Waverveensepad 19, 3645 CL Vinkeveen.
De stukken met betrekking tot de ontwerpbeschikkingen genoemd in 1 en 2 liggen ter inzage van 8 juli tot en met 18 augustus 2010. Tot
en met 18 augustus 2010 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,
p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE in Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren.
Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de
cluster recht van de milieudienst via het hieronder genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld te reageren. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van
de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieudienstnwu.nl,
zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
3. zij een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Nebest Adviesgroep B.V. voor het oprichten van een kantoor en klein chemisch laboratorium, op het adres Nijverheidsweg 21,
3641 RP Mijdrecht.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen
of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te
maken.
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Samen Uit-Samen Thuis: meer een intiem dan breed bezocht evenement

Burgemeester Marianne Burgman
wil graag burgemeester nieuwe
gemeente worden
De Ronde Venen/Abcoude - De
gemeenten De Ronde Venen en Abcoude organiseerden in het kader
van de herindeling afgelopen zaterdag voor de hele bevolking een
feestje onder de noemer ‘Samen
Uit-Samen Thuis’. Naarmate de dag
vorderde bleek dit steeds meer op
een intiem feestje van de gemeentelijke besturen, medewerkers en
(deels) hun aanhang. Waar wellicht gerekend was op forse belangstelling van de inwoners, bleken die
op deze mooie dag andere plannen
te hebben. Bovendien is een deel
reeds op vakantie gegaan. Slechts
een handvol belangstellenden toonde blijk van belangstelling. Dit onverlet het feit dat de gemeente voor
bezoekers een aantal feestelijke activiteiten voor jong en oud in petto had. Daarin waren enkele kenmerkende (historische) hoogtepunten van beide gemeenten opgenomen in een ruim 30 km lange fietstocht door het (straks) nieuwe gemeentelijke gebied. Dat was de rode
draad die door het programma liep,
zo stond vermeld op een veelkleurige programmafolder die men enkele weken voor het evenement op het
gemeentehuis kon afhalen of downloaden via de website. In de lokale
media is er ook aandacht aan geschonken. De overigens prachtige fietsroute bleek op die dag niet
te zijn bezet met een druk ‘rennersveld’, hooguit met enkele ‘koplopers’.
De gidsen bij het fort Abcoude hadden voor elke fiets(t)er dan ook alle
tijd om hun verhaal te vertellen, het
springkussen stond er wel maar…
en bij het Viscentrum was nog plek
zat om er iets te gebruiken. Eerder
die ochtend had burgemeester Jan
Streng van Abcoude in zijn plaats
op dit ‘stoppunt’ het evenement
feestelijk geopend.
Samen op de fiets
Bij het Rondeveense stoppunt Jachthaven Borger aan de Herenweg in
Vinkeveen deed burgemeester Marianne Burgman dat rond 11 uur in
gezelschap van een aantal nieuws-

gierigen, waaronder ook een enthousiast groepje mensen dat vanaf die locatie de fietstocht ging maken. Het Shantykoor Ahoy uit Abcoude bleek met vrolijke zeemansliederen een welkome aanvulling te
zijn om enige sfeer aan de opening
te geven. Dit vond zijn afronding in
de openingshandeling waarbij wethouder Ingrid Lambregts en de burgemeester samen op een duofiets,
onder begeleiding van wethouder Jacques Dekker, op die manier
het startsein voor de fietstocht gaven. Meer fiets(t)ers blijken die dag
echter de route zelfstandig van huis
uit te hebben gereden. Na de openingshandeling gaf Veendichter
Hans Krüse op het Museumplein
achter het Museum De Venen voor
een handvol belangstellenden enkele voordrachten die op zich leuk
gevonden waren. De unieke veensteekmachine werd daarna opgestart waarvoor een aantal mensen
bereid was de uitlaatgaswolken te
trotseren. Intussen werd door leden
van de aanwezige media gezocht
naar de kinderattracties en catering op het terrein van Borger, zoals
die tot 13.00 uur op het programma
stonden aangekondigd. Vergeefse
moeite, op het terrein was niemand
meer. Dan maar op naar Zandeiland 1.
Weinig sfeer
De feestelijke locatie op Zandeiland
1 in Vinkeveen was ‘strategisch’ opgezet, zo werd verteld, aan het einde van het eiland, zo dicht mogelijk
tegen de grens met Abcoude. Dat
betekende vanaf de parkeerplaats
een flink stukje lopen. Er stond een
fraaie muziektent met op enige afstand een bezoekerstent, compleet
met tafeltjes en stoelen en een heuse bar. Prima verzorgd. Op enige afstand daarvan een tent met kinderattracties als schminken, gratis limonade, een suikerspin en popcorn.
Diverse kinderen van badgasten die
bij het mooie warme weer verkoeling
aan de waterkant hadden gezocht,
maakten hier dankbaar gebruik van.

Ook het Lilianefonds was aanwezig.
Eén en ander onder de klanken van
de weer uitstekend op dreef zijnde
FortNight Swingband die werd afgelost door het muzikale kwartet De
Sjikses met aardige volks- en bruiloftsmuziek van diverse continenten. Dit werd gevolgd door een celloconcert van Bas van der Waard
dat best wat vrolijker had mogen
klinken in plaats van een grafstemming. De muziek was op ruime afstand buiten het Zandeiland hoorbaar. Maar het Rondeveense en Abcoudense publiek liet het goeddeels
afweten. Wie er kwamen waren wat
fietsers die de tocht hadden gemaakt en het zandeiland ‘aandeden’.
Voornamelijk raadsleden met hun
partner. De bezoekers die er toevallig kwamen voelden zich als een
eend in vreemde wateren… en waren ook snel weer weg. Ze hadden
de indruk dat ze niet welkom waren omdat het een besloten aangelegenheid was, zo werd opgemerkt.
Dit ondanks de haastige toezegging
dat dit echt niet zo was. Toegegeven, het was ter plaatse ook niet erg
duidelijk dat het voor iedereen vrij
toegankelijk was. Bovendien, als je
er niemand kent, wat heb je er dan
te zoeken? Hoewel het mooi weer
was buiten speelde het samenzijn
zich hoofdzakelijk onder het tentdoek af. Tussen de bezoekerstent
en de muziektent – waar ook nog
een bossage was - ontstond aldus
een leeg terrein waardoor het leek
alsof de muzikanten voor jandoedel aan het spelen waren. Geen publiek en dus ook geen sfeer. Wat
de opbouw betreft stonden de tenten te ver van elkaar af. Veendichter
Hans Krüse las intussen ter afwisseling in de bezoekerstent nog enige
geslaagde gedichten voor. Ludiek
was wel het touwtrekken dat in de
zandbak naast de tent enkele keren
werd georganiseerd. Eén en ander
onder het vrolijke commentaar van
Hans van Veen. Eerst werd door het
Touwtrekteam Muiden een demonstratie gegeven. Vervolgens kwamen leden van de Rondeveense en

Abcoudense scouting tegen elkaar
in actie. Maar het ultieme moment
was wel een team van Rondeveense
bestuurders tegen die van Abcoude, aangevuld met ‘hulpkrachten’.
De Rondeveners trokken hun collega’s finaal over de lijn…
In een live uitzending van Radio M
Utrecht gaf burgemeester Marianne Burgman voluit aan dat zij graag
weer burgemeester van de nieuw
gefuseerde gemeente wil woorden.
Burgemeester Jan Streng van Abcoude wil geen volgende termijn
meer.
Diehards
Rond half vier betrok de lucht en
ging het waaien en regenen. Hét
sein voor talloze bad- en strandgasten, maar ook voor een aantal aanwezigen in de tent, tijd om te vertrekken. Een aantal moest nog naar
huis fietsen! Aldus bleef slechts een
klein groepje ‘diehards’ over.
Dat genoot nog even van de klanken van het Shantykoor dat in een
boot langs de rietkant van het eiland voer. De symbolische verbintenis tussen De Ronde Venen en Abcoude werd aan het einde van de
middag rond half vijf (waarom zo
laat?) uitgevoerd door een aantal
schoolkinderen (foto: Simone van
den Berg, Mijdrecht) dat de puzzelstukken van beide gemeenten tot
één geheel samenvoegden.
Vanwege de regen zongen Popstar
winnaar 2010 Wesley Klein, Roxeanne en Dré Hazes hun liedjes in de
tent voor een gemêleerd en inmiddels intiem gezelschap (foto: Simone van den Berg, Mijdrecht).
De ‘Meet & Greet’ actie voor deze
zangers had volgens bureau Communicatie van de gemeente overigens wel enkele aanmeldingen opgeleverd van bewonderaars uit onder andere Brabant en Wijk bij
Duurstede.
Zo werd de dag voor de organisatie in elk geval met een positief gevoel afgesloten. De meeste inwoners zullen zich wel elders hebben
vermaakt.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Olleke Bolleke bij
prijswinnaars Veldjesfeest

Veel vragen Optisport,
nieuwe zwembad
De Ronde Venen - Reactie op opening zwembad.
Dat de kleine sportondernemers in De Ronde Venen heel erg boos zijn is te begrijpen, want door
de subsidie die door de gemeente wordt verstrekt
(indirect) aan de fitness van Optisport in het nieuwe Veenweidebad kan deze fitnessstudio onder
de normale toegangsprijzen doorgaan en stuntaanbiedingen bekend maken.

Ongeloof
“Het kan toch niet waar zijn dat dit gebeurt!”,
aldus Jolanda Beuving van Beuving Sport uit
Mijdrecht, die al jaren de fitnesssport een zeer
warm hart toedraagt. “Wij hebben een fantastisch
leuke sfeer en de mensen die hier komen, trainen
met veel plezier, mensen spreken schande over
deze situatie en nemen dit de gemeente niet in
dank af!”

Enorme gevolgen voor ondernemers
Dat dit maar van korte duur zal zijn is wel duidelijk want gerechtelijk gaat de gemeente De Ronde Venen wel ver buiten het boekje en zal hiervoor
binnenkort wel eens stevig op de vingers kunnen
worden getikt.
Daarnaast gaat het de fatsoennorm finaal te buiten en zijn vele hardwerkende mensen hiervan de
dupe met hele grote gevolgen!

Maar ook Fit-Inn is al behoorlijk benadeeld en
daar komt bij dat Gerda Schijf een lift heeft moeten plaatsen op last van de gemeente die met
sluiting van haar bedrijf dreigde. Nu blijkt dat ditzelfde geval in het zwembad plaatsvindt…. dit betekent dat Optisport nu ook de deuren moet sluiten, omdat er geen lift aanwezig is… lijkt mij, want
de tweede etage in het zwembad is niet bereikbaar voor mensen die, bijvoorbeeld, slecht ter
been zijn.

Het wonderbaarlijke is dat de gemeente op deze wijze de ondernemers in deze gemeente, die al
jaren trachten hun geld op een sportieve wijze te
verdienen, nu door dezelfde gemeente zeer zwaar
worden benadeeld en hierdoor hebben deze ondernemers geen enkel vertrouwen meer in deze
gemeenteraad.
Contact geweest?
De heer Dekker kan wel zeggen dat die kleine
sportscholen ‘niet moeten zeuren’ (Meerbode 30
juni jl.), maar deze mensen worden zwaar gedupeerd en hebben geen enkele keuze dan terug te
vechten om hun bestaan te redden.
Daarnaast is het zo dat heer Dekker beweert met
alle partijen te hebben gesproken en dat zij een
kans hebben gekregen (was dit bij de doorvaart
De Heul ook niet het geval?).
Geen enkel contact geweest
Volgens Gerda Schijf en Peter Kinkel is er geen
enkel contact geweest en Jolanda Beuving heeft
zelf contact opgenomen om te vragen wat de bedoeling zou zijn in het nieuwe zwembad.
Samen met dansschool Nicole en Bleekemolen
Karting, beide uit Mijdrecht, heeft Jolanda Beuving toen contact gehad met een projectontwikkelaar en is er een gesprek geweest, daarna is er
niets meer vernomen, terwijl men dacht dat het
een duidelijke zaak zou zijn!
Maar is er niet een pakketplan geweest, waarin duidelijk werd gemeld dat ondernemers uit De
Ronde Venen een voorkeur zouden krijgen?
Er is namelijk in het begin wel contact geweest
met een horecaexploitant uit De Ronde Venen die
is afgewezen (dit contact was trouwens op het
verzoek van deze horecaondernemer!).
Niet omdat deze ondernemer zijn zaken niet goed
voor elkaar had maar om redenen die tot op heden niet duidelijk zijn.
Deze exploitant is een zeer goede bekende en
heeft een prachtig welvarend bedrijf, dat bekend
is in het hele land, en weet dus wel hoe een horecapakket eruit moet zien.
Ja! Gemeenteraadsleden, u hoort het goed, het
bestaan van de sportscholen, clubs en verenigingen is in gevaar doordat de gemeente subsidies
verstrekt aan het zwembad en Optisport.
Deze sportscholen moeten alle zeilen bijzetten
om hun cliënten te behouden en zij voelden zich
altijd veilig in De Ronde Venen, maar dat is nu wel
behoorlijk veranderd.
De sportscholen hebben dan ook de handen inéén geslagen om deze misstap aan te vechten
maar ook diverse kleinere clubs en verenigingen
zullen worden benadeeld, want er zijn plannen
dat deze fitnessstudio meerdere diverse sporten
wil gaan aanbieden.
Dit kan toch niet waar zijn!!
Verenigingen en clubs, u bent gewaarschuwd!

Diverse clubs en verenigingen ook de dupe?
Ook PK Sport zal het op den duur gaan merken en
andere clubs en verenigingen in de gemeente. Dit
is absoluut toch niet te geloven.
De gemeente weet een ware concurrentievervalsing te doen ontstaan door dit op deze manier te
regelen met Optisport.
Optisport probeert hiernaast ook nog eens instructeurs te ronselen die bij hun ‘collegae’ werkzaam zijn... volledig ongepast!
Dat er enige geheimzinnigheid is omtrent de fitness van Optisport roept ook vragen op. Waarom
mocht men geen foto’s maken in de fitness tijdens de opening van het nieuwe zwembad?
Wat moet er dan zo geheim blijven?
Welnu, deze foto’s zijn er nu dan toch om het geheim te ontrafelen en de indeling en machines
bekend te maken... maar dat behoeft toch geen
geheim te zijn, niet echt gastvrij... en als je 16 of
17 jaar bent, dan ben je alleen welkom als je je
ouders meeneemt. Jaja, wat is hier dan de betekenis van?
Op deze leeftijd heb je niet echt zo’n zin om met je
ouders te gaan fitnessen... toch?
Het is wel duidelijk dat er op de korte duur een
oplossing moet komen, want dit kan onze gemeenteraad van De Ronde Venen niet maken, nu
zijn het de sportondernemers die de dupe zijn en
de volgende keer?
Wie zullen de volgende keer de dupe worden van
dit soort regelingen?
En hoe komt het dat alle betrokken ondernemers
uit onze gemeente geen enkele kans hebben gekregen, terwijl er nu een ondernemer van buiten
onze gemeente is binnengehaald?
Is het niet zo dat er een grote ondernemer is
geweest die een bowlinghal wilde openen in
Mijdrecht en dat deze nu gepasseerd is omdat er nu een bowlinghal in het nieuwe zwembad komt?
Wie is hier verantwoordelijk voor en wat ook héél
belangrijk is, wat zijn de gevolgen voor de betrokkenen?
Waarom worden de vele vragen van D66 niet beantwoord?
De gemeente is verplicht dit naar al deze belanghebbenden en benadeelde ondernemers snel op
te lossen. Nu maar eens even zien wat de gemeenteraad hiermee gaat doen en hoe lang dit
gaat duren...
Cor Mastwijk,
sportliefhebber
uit Vinkeveen.

Voetdeskundige bij
Leemans Schoenen
Mijdrecht -Een voetdeskundige brengt woensdag 14 juli een bezoek aan Leemans Schoenen
aan het Raadhuisplein 12 in Mijdrecht. Gedurende de hele dag zal deze specialist mensen met
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst
en uitleg gegeven over de werking van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvoering.
De Vibrionveer is een vervangingsmiddel van de
klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele steunzool, die vaak hard en statisch is, heeft
de Vibrionveer een verende werking. Deze activeert de spieren en de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch verend op natuurlijke wijze lopen zonder vermoeidheid of pijnlijke voeten wordt
hierdoor bevorderd.
Met name in Duitsland en Amerika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen met

voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten. De veer verbetert op buigzame wijze de stand
en de holling van de voet. De gevoelige voorvoet
wordt extra door verende kupolen ondersteund
en de voet kan weer natuurlijk afrollen. De pijn
neemt door deze behandeling af en spieren en
banden worden weer krachtiger. Ook wordt door
het verende effect bij iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd wat een goede doorbloeding
bevordert. Bijkomend voordeel van de Fussgold
Vibrionveer is het handzame formaat: de Zweedse
vinding past in bijna alle modeschoenen. Mensen
met voetklachten en uiteraard ook belangstellenden kunnen zich uitvoerig laten informeren over
deze Zweedse uitvinding. Het advies van de specialist is kosteloos. Wel is het zaak vantevoren een
afspraak te maken. Leemans Schoenen is telefonisch bereikbaar via 0297-264655.

Mijdrecht – Clown Olleke Bolleke
(dé vaste gast bij het Veldjesfeest)
heeft de prijsjes uitgedeeld aan de
winnaars van de kleurwedstrijd. Hij
is – op zijn nieuwe schoenen van
Minke – bij iedereen thuis geweest
en daarvoor moest hij dit keer zelfs
naar Wilnis! Ongeveer vijftig kinderen hebben een kleurplaat ingeleverd tijdens het Veldjesfeest. Dat leverde elke avond weer een feestelijke kleurige waslijn op. Bij het inleveren mochten ze direct zelf een
klein prijsje uitzoeken uit een mand
vol speelgoed. De jury heeft daarna
alle kleurplaten van kinderen in dezelfde leeftijdsgroep met elkaar vergeleken en de winnaars gekozen.
In de jongste leeftijdsgroep sprong
de kleurplaat van Eline Schröder eruit, terwijl ze nog maar vier jaar oud
is. Samen met haar zusje, neefje,
oma’s, opa en tante zaten ze al te
wachten op Olleke Bolleke. Wat was
ze blij met haar boek over de ark van
Noach. Er zaten zelfs stickers in en
een hele grote poster!
Cato van Zijl van zeven jaar oud had
ook een prachtige kleurplaat ingeleverd. Haar broers kwamen nieuwsgierig dichterbij toen ze een spannend boek over “Speurders in de
speeltuin” van Olleke Bolleke kreeg.

De oudste prijswinnaar was Lydia
Meijer van tien jaar. Zij had met gekleurd papier een écht kunstwerk
van haar kleurplaat gemaakt! Ook
zij kreeg bezoek van Olleke Bolleke en ontving een boek van “Dolfi
en Wolfi”.
Wie Olleke Bolleke ook heeft gezien op een van de avonden van
het Veldjesfeest, weet nog dat hij

moeite had met zijn grote schoenen. Eerst kon hij niet goed lopen
op één schoen. Zijn vriendin Minke moest hem helpen om ‘m uit te
krijgen door zijn veter los te trekken en toen bleek zijn speeltje erin te zitten! Later kon hij die schoen
weer niet vast krijgen en heeft Minke hem uitgelegd hoe je veters moet
strikken. Vanaf het zeil kwamen de
kinderen hem nog helpen. Uiteindelijk heeft Minke hem maar instapklompen cadeau gedaan, dan heeft
hij geen hulp nodig om ze aan of uit
te doen….. Hij was zo blij met zijn
nieuwe schoenen dat hij ze ook tijdens de prijsuitreiking aan had.
Zo beleeft de clown elk jaar weer
iets bijzonders tijdens het Veldjesfeest, waar we toch iets van kunnen
leren. In de rest van het programma zagen we hoe ook anderen hulp
konden geven zoals bij de schoenendoosactie in de poppenkast om
spullen weg te geven aan andere kinderen. Weer iemand anders
kreeg hulp: dat was de blinde Bartimeüs. Hij riep Jezus en geloofde dat
Hij hem beter kon maken en daarom deed Jezus dat ook. De kinderen
konden weer hulp krijgen toen ze op
het zeil bleven knutselen.
Benieuwd naar meer foto’s van het
Veldjesfeest? Kijk maar eens op
www.cgkmijdrecht.nl

Mindervaliden zwemlift in
Veenweidebad

De Ronde Venen – In weerwil van
wat de media de afgelopen weken
hebben geopperd dat er geen voorziening voor mindervaliden was om
te kunnen zwemmen in het nieuwe
Veenweidebad, blijkt dat deze sinds
twee weken in het zwembad aanwezig is. De opmerking van deze
krant. Wethouder Dekker was aanwezig bij deze constatering en heeft
direct stappen ondernomen.
Jammer echter dat er nadien maar
weinig bekendheid aan gegeven is,
ook niet na publicaties in deze krant.
“Er is nu een rolstoel aan een mobiel frame dat met een afstandsbediening wordt aangestuurd. Iemand
die wil zwemmen maar niet lopend
het water in kan of de zwemtrap
kan afdalen, kan op verzoek gebruik
maken van deze voorziening”, geeft
zwembadmanager Sandra Mur desgevraagd aan. “De betreffende persoon moet dit bij binnenkomst wel
even bij de receptie kenbaar maken.
De rolstoel wordt dan naar de receptie gereden en de persoon in kwestie kan daarin plaatsnemen. Vervolgens kan hij of zij zelf door een rolstoelvriendelijke deuropening naast
de receptie naar een speciaal ingerichte verkleedruimte voor mindervaliden rijden, zich verkleden, douchen en vervolgens het zwemperron
oprijden. De stoel wordt door een
medewerker aan het frame gehaakt
die de stoel vervolgens te water laat.
Omgekeerd kan de zwemmer er later weer in plaatsnemen om uit het
bad ‘getakeld’ te worden, douchen
en zich verkleden.
Luie trap
“Wij hebben het apparaat al een
paar weken in huis, maar als dat
niet wordt gebruikt staat het uit het
zicht opgeborgen in een nis om verkeerd gebruik te voorkomen. Dat is
misschien de reden dat het niet naar
buiten is gekomen. Uit het oog uit
het hart, zullen we maar zeggen.”
Sandra toont verder nog een speciale voorziening, een zogenaamde
‘luie trap’, bestaande uit lange ondiepe treden met aan beide kanten een handreling waarop slecht
ter been zijnde mensen veilig in
het ondiepe deel van het recreatiebad kunnen afdalen. Want veiligheid
staat volgens Sandra Mur voorop in
dit zwembad. “Het is een van de
meest transparante zwembaden die
er is. Je kunt over alle baden heenkijken, ook als de transparante wanden neergelaten zijn om delen van
het bad af te sluiten. Dan kunnen
de zweminstructeurs en het personeel die toezicht houden toch overal
een oogje in het zeil houden. Het is

bovendien een bad dat energielabel
A toegewezen heeft gekregen en
dat is uniek. Het is echter nooit de
bedoeling geweest er een tropisch
zwemparadijs van te maken. Bij wie
dat heeft verwacht ziet hier natuurlijk een ‘kaal’ bad in. Overigens werd
gezegd dat er geen knuffelmuur zou
zijn, maar ook die is er. Dat zijn de
rode bankjes in de muur naast de
jacuzzi’s in het recreatiegedeelte.”
Je moet het alleen even weten.
Lift in overlegstadium
Op de vraag hoe het nu gesteld is
met de mogelijkheid dat ook mindervaliden naar de Optisport Health
Club op de eerste verdieping kunnen komen, vertelt Sandra dat die
op verzoek hulp van het personeel
kunnen krijgen om boven te komen.
“De veelbesproken lift is er nog niet.
Die voorziening bevindt zich in het
overlegstadium en daar wordt na de
zomer over beslist op welke wijze
dat gerealiseerd kan en gaat worden. Mur wijst er op dat leden van

de Club die van de zwemmogelijkheid gebruik willen maken, hoe dan
ook via de trap bij de receptie op de
begane grond hun ‘kaartje’ moeten
tonen. “Dat moet om administratieve redenen bijgehouden worden en
bovendien willen we dat uit hoofde
van veiligheid weten mocht er zich
een calamiteit voordoen. Dan mis je
clubmensen boven en zijn die dan
in het zwembad of elders?...” Aldus
Sandra die er wellicht ten overvloede op wijst dat twee organisaties van
het complex gebruik maken die beide afzonderlijk functioneren, t.w. de
commerciële Optisport Health Club
BV en Optisport Veenweidebad BV
waar de gemeente De Ronde Venen
voornamelijk mee te maken heeft.
Tot slot merkt Sandra op dat op termijn het café naast het zwembad
nog verder ‘aangekleed’ zal worden
om er een gezelliger uitstraling aan
te geven. Lijkt een goed plan! De
partijen spraken verder af ernaar te
streven de onderlinge communicatie te zullen verbeteren.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl
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Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

CHAZZ 2010:
Wát een feest!!
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Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

UUR
START 24 JU N I 9.00

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

UITVERKOOP!

Stichting Ontwikkelings

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt
u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Meerwijk-oost in Uithoorn: tamme agapormis. Ze is geel/groen
met een oranje kop. Heeft paars ringetje om haar rechterpoot.
- R. de Beerenbroucklaan in Uithoorn: zogenaamde ‘koetjespoes’,
zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Omgeving Kootlaan Uithoorn,: cyperse kater, voor witte teentjes
en achter witte sokjes, bandje met naamkokertje.
Gevonden
- Vinkeveen: cyperse bruin-rood gevlekte poes.
- Wilnis, Oudhuyzerweg, t.h.v. no 40: Grote zwarte kater met wit
vlekje tussen zijn voorpoten.
- Gouwzee in Uithoorn: grote zwart/witte kat.
- BP Tankstation Wilnis: zwarte niet-gecastreerde kater.
- Mijdrecht, Hoofdweg t.h.v. 74: Zwarte kater, 3 witte pootjes, witte
bef vier witte vlekken tussen zijn pootjes.
- Hoofdweg Waverveen: zwart-witte kat.
- Mijdrecht, v.d. Berglaan bij de brug: poes, witte pootjes voor en
achter witte bef.
- Amstelhoek, van Dijklaan: Hangoorkonijntje wit met bruine
vlekjes.
- Uithoorn, Wilhelminakade: cyperse poes tekening tijgerprint wit
onder bekje. Draagt grijs vlooienbandje.

Aalsmeer - De vijfde editie van CHAZZ op 12 juni jl. was super! Stralend
mooi weer, 50 geweldige muzikanten die de sterren van de hemel speelden, heerlijk eten en drinken en ruim 450 bezoekers die het zichtbaar enorm
naar hun zin hadden. Behalve de 50 muzikanten waren er 50 vrijwilligers in
touw om het festijn op rolletjes te laten verlopen: het serveren van de drankjes, hapjes en maaltijden, het opruimen van lege glazen en ander afval. En
last but not least: de prachtige tuin van Hoeve Stroomzicht waar het muziekevenement plaatsvond. Deze tuin droeg ook heel veel bij aan het feestelijk gebeuren.
En het was een feest! En dat vonden de honderden bezoekers duidelijk ook.
De Hoefse jazz zangeres Colette Wickenhagen bracht de stemming er goed
in met haar enthousiasmerende optreden. Zij had er duidelijk zelf enorm
veel plezier in. Het prachtige fluitspel van Ellen Helmus in verschillende ensembles. De groep Ginger met songs uit de jaren 40 van de vorige eeuw gebracht in de kledingmode van die tijd en de Basily Gipsy Boys and family
met een spetterend virtuoos gespeeld slot akkoord in Gipsy stijl.
Geniet het komend weekend na op Midpoint tv. Elk uur is deel 1 van een videofilm te zien, die van dit unieke muziekevenement is gemaakt.
De opbrengst zal nog bekend worden gemaakt op deze plek in deze krant.
Het geld komt geheel ten goede aan de onderwijsprojecten in onze projectlanden: Guatemala, Kenia, Nepal en Tanzania.
Nel Bouwhuijzen

Goed tehuis gezocht voor:
- Twee katers van 2 jaar oud (broertjes). De ene kater is zwart/wit
en heet Whisky, de andere kater is muisgrijs en heet Luna.
Beide katten zoeken een rustig huis waar ze aandacht krijgen.
- Tijdelijke opvang gezocht wegens ziekte voor 2 honden voor een
periode van 3 tot 6 maanden. Het zijn ‘Beagles’, zusjes en zij
kunnen bij kinderen.
- 4 kittens geboren op 17 mei en 4 kittens geboren op 30 mei.

Mooi sprookjesfeest
op Hummeloord
Regio - Op dinsdag 22 juni werd
er op peuterspeelzaal Hummeloord
een sprookjesfeest gevierd. Op het
feest kwamen veel prinsen en prinsessen. Daarbij waren een paar
stoere piraten aanwezig. Sneeuwwitje was ook van de partij.
De weken hiervoor zijn de kinderen druk bezig geweest met dit thema. Aan de hand van een aantal bekende sprookjes hebben de kinderen verschillende knutselwerkjes
gemaakt.
Op het feest waren de leidsters
heuse prinsessen. Nadat een prinses een verhaal had verteld kon het
feest echt beginnen. De kinderen
konden verschillende activiteiten
ondernemen, zoals lopen in de gro-

te laarzen van klein duimpje, blikjes
omgooien met ballen en met ontbijtkoek een huisje uit het sprookje van
Hans en Grietje maken. Ook kon er
een echt toverstafje geknutseld worden. Op het feest werden de ballonnen gedraaid in de mooiste diertjes.
De waterbak viel, dankzij het warme
weer, goed in de smaak bij de kinderen. De grootste attractie was het
springkussen in de vorm van een
voetbal. Van al dat gefeest kregen
de kinderen wel trek. Na een pannenkoek en een ijsje toe, gingen alle hummels met een voldaan gevoel
en een rond buikje naar huis.
Dankzij de hulp van enkele ouders
en de leidsters kan Hummeloord terugblikken op een zeer geslaagd
Sprookjesfeest.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

MBvO Watergymnastiek
in het Veenweidebad
Regio - Vanaf 17 augustus gaat
Stichting Spel en Sport 55+ het MBvO Watergymnastiek organiseren in
het nieuwe zwembad.
MBvO staat voor Meer Bewegen
voor Ouderen en dat is waar Ans
Bruggeman veel ervaring mee heeft.
Elke dinsdag- en donderdagmorgen

van 11.00 tot 11.45 uur kunnen vijfenvijftigplussers zich aansluiten bij
de groep. Natuurlijk kan men het
eerst eens een keer uitproberen met
een gratis proefles vanaf 17 augustus tot eind september.
Meldt u snel aan via 06 21918353
want vol=vol.
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De ‘hummeltjes’ nemen
afscheid van vertrouwd plekje
Vinkeveen - Na de zomervakantie
gaat Peuterspeelzaal De Hummeltjes verhuizen.
Deze week nemen alle kinderen afscheid van de voor hun vertrouwde locatie in het pand in het Zwa-

nenpark. Na de vakantie komen zij
in een mooi klaslokaal in de Sint Jozefschool aan het Tuinderslaantje in
Vinkeveen.
Peuterspeelzaal De Hummeltjes is
blij dat zij een nieuwe locatie heeft

gevonden waar zij de kinderen goed
en veilig kan opvangen.
Alle kinderen maken deze dagen
een knapzak met iets lekkers erin.
Hiermee lopen zij naar de nieuwe
locatie om alvast een kijkje te nemen.

Groep 8 neemt vlammend
afscheid van De Schakel

Vinkeveen - De boeken zijn dichtgeklapt, de tafeltjes opgeruimd en
het schoolplein is de komende weken weer stil. De vakantie op basisschool De Schakel is begonnen. Dit
betekent ook dat de school afscheid
heeft genomen van de leerlingen van
groep 8. Dat is toch altijd wel speciaal. En De Schakel probeert er dan
ook een heel bijzonder afscheidsdag van te maken. ’s Ochtends zijn
de leerlingen naar het Amsterdamse
Bos geweest om in bomen te klimmen. Een bijzondere ervaring om op
grote hoogte van de ene boom naar
de andere te gaan. Gelukkig zaten
de leerlingen goed ‘gezekerd’. Later
die dag kwamen de ouders erbij om
te barbecueën. Daarna volgde het
officiële afscheidsmoment. Aan elke
leerling werd een persoonlijke bijbel
overhandigd. Daarnaast was van elk
kind een prachtige fotocollage van
8 jaren basisschool gemaakt. Na het
formele gedeelte was het tijd voor
de musical van groep 8. Het was tijd

om te vlammen! ‘Vlammen’ is dan
ook de titel van de musical.
In de musical heeft groep 8 erg veel
zin in de afscheidsavond. Guido
gaat een lied zingen en écht vlammen! Myra heeft haar opa en oma
meegenomen. Oma Li doet nogal geheimzinnig. Volgens haar kun
je ‘s avonds maar beter niet in het
schoolgebouw rondlopen, want dan
sluipt er ook een eng monster door
de gangen. De groep 8-ers geloven
er niks van. Ze laten zich toch niet
bang maken! Oma Li ziet ze vliegen!
Maar dan gebeuren er vreemde
dingen. De eindrapporten en de afscheidscadeautjes verdwijnen. Er
klinkt steeds een vreemd tik-toktak-kedeng-geluid. En er hangt in
de gangen van de school een branderige, zure lucht. Als meester Rein
dan ook nog spoorloos verdwijnt,
begint het toch wel een erg enge
avond te worden... Dan staat er ook
nog een rare Franse familie voor de
deur. En Botje, het lieve marmotje

van Myra, verdwijnt plotseling. Heeft
oma Li dan toch gelijk? En is er iets
vreselijks aan de hand op school?
Gelukkig loopt het uiteindelijk allemaal goed af. En kan worden geëindigd met een écht afscheidslied.
Na een staande ovatie kregen alle leerlingen een roos en konden zij
gezellig met hun ouders, opa’s en
oma’s een drankje drinken. De volgende dagen mocht groep 8 de musical nog een paar keer spelen. Zij
hebben namelijk de bewoners van
Zorgcentrum Zuiderhof uitgenodigd
om te komen kijken en zij hebben
de musical natuurlijk ook gespeeld
voor alle kinderen van de school.
Voor meer foto’s kunt u kijken op
www.schakelvinkeveen.nl
De Schakel wenst Emily, Benjamin,
Timo, Emma, Jip, Gert, Sophie, Gauke, Alexander, Nada, William, Demi, Dieuwertje, Lilian, Marc, Martin,
Melissa, Julia, Sandra en Kim een
heel fijne vakantie toe en veel succes op hun nieuwe scholen.

Fiat Vermeij levert twee
nieuwe Fiat 500 Cabrio’s
aan AutoRent Amstelveen

Groep 8 van De Pijlstaart
vertrekt met De Trein
Vinkeveen – Met veel enthousiasme hebben de leerlingen uit groep
8 van obs De Pijlstaart uit Vinkeveen
op vrijdag 25 juni hun afscheidsmusical De Trein opgevoerd. Onder leiding van regisseuses juf Caroline en
juf Linda en zangcoach Brigitte lieten de kinderen zien wat ze aan acteer- en zangtalent in huis hadden.
De Trein van Amsterdam naar Marseille gaat bijna vertrekken. Een
aantal opvallende reizigers stapt in,
zoals de Italiaanse máma Baretti,

de Arabische Demi en Lena Salaam
die in het bezit is van een schitterende diamant. Zodra de trein door
de eerste de beste tunnel komt gebeurt er iets verschrikkelijks; als de
trein de tunnel uitkomt, is de diamant verdwenen, gestolen! Een musical vol humor, spanning en sensatie. Een spetterend slotlied maakte
deze avond weer tot een daverend
succes.
Na het afscheidslied ‘De Klas’ van
alle leerkrachten werd het klas-

Uithoorn - Fiat Vermeij overhandigde vrijdag de sleutels van twee splinternieuwe Fiat 500 Cabrio`s aan AutoRent Amstelveen. Sinds december is Fiat Vermeij onderdeel van de
Van Kouwen Automotive Groep. Van
Kouwen en AutoRent Amstelveen
werken al jaren nauw samen. AutoRent Amstelveen koopt geregeld
nieuwe auto’s bij Van Kouwen en
Van Kouwen zet voor haar vestigin-

gen auto’s van AutoRent in als vervangend vervoer voor haar klanten.
“De Fiat 500C is een prachtige auto die ook nog eens milieutechnisch
zeer interessant is”, aldus Norbert
Slijpkens, directeur van AutoRent
Amstelveen. “Met de nieuwe Fiat
500 C onderscheiden we ons van de
collega-verhuurders. We bieden net
dat stukje meer luxe en service en
blijven toch voordelig.” De Van Kou-

wen Automotive Groep opent per 1
juli in Hoofddorp haar zevende vestiging. “Met deze nieuwe Opel vestiging groeien we steeds groter. Het
te allen tijde mobiel houden van onze klanten is voor ons van belang,
vandaar onze samenwerking met
AutoRent Amstelveen”, aldus Derek
Starink, die accountmanager is voor
de zakelijke markt bij de Van Kouwen Automotive Groep.

sencadeau onthuld. In overleg met
kunstenaar Ramon Otting is besloten de ‘wall of fame’ verder aan te
vullen. Alle ‘spetterende’ leerlingen
van groep 8 hebben hun namen in
de computer gezet en Ramon Otting heeft de namen verwerkt met
het Pijlstaart-logo op een raam in de
aula. Na afloop hadden de leerlingen hun eigen discofeest, terwijl de
ouders en andere toeschouwers onder het genot van een hapje en een
drankje nog even nababbelden.

Op de foto de geslaagde cursisten: Boven vlnr: Richard Linting; Esther van den Broek; Marijn Demarteau; Carla Hannema; Liesbeth Heimeriks. Midden vnlr: Dunja Hijlkema; Slvia Klerx; Mary van Vliet; Loanne Kliphuis; Lotte Klumper. Onder: Ron Bechthold en instructrice Alice van Zanten.

Examenstress bij Camillus
Uithoorn - In Het Buurtnest was
het vorige week donderdag flink
zweten! De cursisten van de EHBOcursus hadden examen en moesten
hun geleerde vaardigheden onder
toeziend oog van een strenge doch
vriendelijke examinator, ten uitvoer
brengen.
Een stukje theorie en een stukje
praktijk waarbij ze een gewond lotusslachtoffer van Lotuskring Uit-

hoorn, hulp moesten verlenen. Van
de spanning werden er wel wat kleine foutjes gemaakt, maar dat hoort
erbij. Tot aan de uitslag van het examen bleven de zenuwen mensen
parten spelen. Maar dat was ongegrond. De geslaagde cursisten weten wat te doen als er Eerste Hulp
moet worden verleend en dat bleek
ook tijdens het examen. Voor kaderinstructrice Alice van Zanten was

het de eerste volledige cursus die zij
gaf. En met succes!
Voor Camillus was het tevens de
eerste keer dat er 2 cursussen
EHBO zijn gegeven dit seizoen. Eind
september gaat er weer een nieuwe
cursus van start.
Interesse?
Bel: 0297-561758, of kijk op:
www.ehbo-camillus.nl, of mail:
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl
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De prijzen gingen er snel uit
bij AH Jos van den Berg

Uithoorn - Zes weken duurde de
stempelactie bij AH Jos van den
Berg op het Amstelplein. Voor veel
klanten van deze super een aantrekkelijke actie om mee te doen.
Bij elke 25 euro aan boodschappen kregen zij een stempel op een
stempelkaart waarmee men kon
meedingen naar prachtige prijzen
die in het kader stonden van het
WK in Zuid-Afrika. Met als eerste
prijs een 8-daagse reis naar dat
prachtige land voor twee personen ter waarde van liefst 3.340
euro! Een tweede prijs in de vorm
van een prachtige kofferset ter
waarde van 750 euro en als derde
prijs een grote WK-parasol met
een waarde van 250 euro. Verder
waren er negen prachtige oranje
KNVB-voetballen in de verloting.
De hoofdprijs werd uitgegeven in
samenwerking met Natasja van
Luinen van Personal Touch Travel
op het Zijdelwaardplein.
Rond half vijf in de middag hadden
zich enkele tientallen mensen –
voornamelijk vrouwen, een enkele
man - bij de ingang van de super
verzameld. Veel te weinig naar
het idee van Jos van den Berg, die
zich al zorgen maakte hoelang het
dan wel niet zou duren alvorens
de eerste prijswinnaar zou worden
getrokken uit de kist die naast de
geluidsinstallatie in de hal stond
opgesteld. Het geluid werd traditiegetrouw verzorgd door Avisat-Aalsmeer. “We hebben de tijd
vandaag een beetje tegen, want
het is mooi weer, veel mensen zijn
al op vakantie gegaan én we hebben rond vier uur een WK wedstrijd Duitsland-Argentinië. Dan
zitten de meeste mannen voor
het scherm. Kan ik mij helemaal
voorstellen”, aldus Jos van den
Berg, die niettemin tevreden was
met de opkomst van het aantal
klanten.
De prijzen werden getrokken door
notaris Harry Holsteijn. De vrees
dat het allemaal lang zou duren
viel achteraf reuze mee. Er werd
voorzichtig begonnen met het
verloten van een aantal voetballen en dat verliep vlot. Vervolgens
werden de drie hoofdprijzen getrokken en tot ieders verrassing
waren de prijswinnaars aanwezig! Onder de bezoekers was ook
voormalig burgemeester Berry

Groen die eveneens aan de
actie had meegedaan en vol spanning de prijstrekking volgde. Zij
werd niet teleurgesteld. Weliswaar
geen hoofdprijs maar toch een
fraaie voetbal was haar deel. Na
driekwartier was het al voorbij. Samen met de hoofdprijswinnaars en
de notaris werd nog even gezellig
nagepraat in het bedrijfskantoor.
De grote parasol werd op het adres
van de prijswinnaar afgeleverd, de
kofferset kon zo mee. De afspraken voor de reis naar Zuid-Afrika
zullen worden gemaakt. Voor de
hoofdprijswinnares, mevrouw L.
Janmaat uit Nieuwveen, kwam dit
goed uit. Zij had nog geen vakantieplannen voor dit jaar…

Hoofdprijs: een 8-daagse reis
voor 2 personen naar Zuid-Afrika
ter waarde van 3.340 euro: mevrouw L. Janmaat uit Nieuwveen;
2e prijs: een kofferset (waarde
750 euro), mevrouw A.J.M. Könst,
uit Uithoorn; 3e prijs: een WKparasol, doorsnede 5,5 meter
(waarde 250 euro): mevrouw P.
Pasman-Cuiper uit Uithoorn.
De negen voetballen werden gewonnen door: M. van Diemen
(Nieuwveen); B.Tesselaar (Uithoorn), R. v.d. Pol (Uithoorn), B.F.N.
van Eijk-Brok (Uithoorn), C. Kortstra (Uithoorn), A.C.Hoogerhout
(Uithoorn), K.Nieuwendijk (De
Kwakel), A. van Rijn (Amstelhoek)
en H.L. Groen (De Kwakel).
Prijswinnaars: van harte gefeliciDe volledige uitslag van de prijs- teerd. Jos van den Berg: bedankt
trekking van de WK-stempelactie en graag tot een volgende keer!
is:

Albert Heijn Jos van den Berg
Amstelplein 37 • 1421 SB Uithoorn

Natasja van Luinen
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Na een benauwde zomerdag is een fikse onweers- en regenbui vaak
zeer welkom. Al dat extra regenwater komt nu nog meestal in het riool
terecht. Dat raakt daardoor overbelast, met alle vervelende gevolgen
van dien. Gelukkig bestaat er een oplossing. Wanneer regenwater wordt
opgevangen op de plek waar het valt, kan het apart worden afgevoerd
en dichtbij in het oppervlaktewater (sloten, meertjes, et cetera) worden
gestort. Dat ontlast het riool aanzienlijk en bovendien hoeft het schone
regenwater op die manier niet met het vieze rioolwater mee naar de
zuiveringsinstallatie. Dat scheelt tijd en geld. De gemeente doet er veel
aan om het water in onze toch al zo waterrijke omgeving in goede
banen te leiden. Maar dat kan niet zonder medewerking van de inwoners.
In deze editie van waternieuws vindt u een paar aansprekende voorbeelden
van hoe gemeente, waterschap en mede-inwoners zich inzetten voor

FOTOGRAFIE: HILBWERT KRANE

een goede waterhuishouding in de gemeente. Laat u inspireren!

Ze heeft haar tuin bewust niet
betegeld en is zeer enthousiast
over de natuurvriendelijke oevers.
Wethouder Ria Zijlstra is blij met
het onderwerp ‘duurzaamheid’
in haar portefeuille. “Water is
belangrijk voor ons allemaal.”
Na twaalf jaar gemeenteraad
is het onderwerp ‘water’
haar niet vreemd. “Mijn
interesse ligt bij het milieu
en water is daarin een mooi
en veelzijdig onderwerp,”
aldus de wethouder. Zij
nam 22 april het stokje
van voorganger Maarten
Levenbach over. “Er is de
afgelopen periode al veel
goeds ingezet,” aldus Zijlstra,
“en daar ga ik graag op door.”
Zij vindt het afkoppelen van
water en het beter weg laten
vloeien van het regenwater

het belangrijkst. “Vanwege de
klimaatveranderingen zal er
meer en heviger regen gaan
vallen. Dat water moet weg
kunnen lopen naar het grondwater en daar is extra aandacht
voor. Vooral de natuurvriendelijke oevers spreken mij
zeer aan. Dat is een goed voorbeeld van hoe je op meerdere
niveaus verbeteringen aan
kunt brengen. Je krijgt er
meer biodiversiteit door,
het ziet er mooier uit en de
waterberging wordt er door
verbeterd. Bovendien schijnt
het veiliger te zijn; een kind
dat in het water valt, kan
makkelijker de kant op kruipen.”
minder overlast
Naast het voortzetten van het
al eerder vastgestelde beleid
houdt Zijlstra zich ook bezig
met het uitvoeren van het
Regionaal Convenant dat de
gemeente Uithoorn twee jaar
geleden ondertekend heeft
met de AM gemeenten (de
Amstelland- en Meerlanden
gemeenten). “Daarin hebben
we afgesproken dat we in 2040
een energieneutrale gemeente
zullen zijn. Dat wil zeggen dat
we alle energie die we in de
regio gebruiken, ook zelf zullen
opwekken. Het is aan dit college
om de concrete stappen hiervoor te zetten.” Een mooie
uitdaging”, noemt Zijlstra het,
waaraan we allemaal een bijdrage kunnen leveren. “Duurzaam omgaan met je leefomgeving – waaronder het water
– betreft natuurlijk iedereen.
Daarom hoop ik dat mensen
zich er bewust van zijn hoe
belangrijk water voor ons is
en hoeveel je zelf kan doen
om dat water zuiver te houden.
Als we ons er allemaal voor
inzetten, kan het water vallen
waar het valt zonder dat
het op enige manier overlast
bezorgt.”

Zijn oevers niet altijd natuurvriendelijk? Blijkbaar niet, want in
Thamerdal, Zijdelwaard en Legmeer worden de slootkanten aangepast
en mooier gemaakt. Overigens was dat niet de enige doelstelling.
Edwin ter Hennepe van Waternet beantwoordt vijf vragen.
Waarom worden
de oevers aangepast?
Edwin ter Hennepe: “In de
gemeente Uithoorn moest
meer open water komen
om de risico’s op wateroverlast te verminderen.
De overlast komt doordat
overtollig water van harde
regenval door de verharding
niet snel genoeg naar de
sloten afgevoerd kan worden.
Bovendien zijn er relatief
te weinig sloten. Met als
risico dat het water bij flinke
buien over het randje van
de sloot gaat.”

hoe gaat het in zijn werk?
“Het is een simpele ingreep met
behoorlijk wat effect; de houten
afscheidingen van de sloten
worden verwijderd, de grond
wordt afgegraven waardoor de
oevers glooiend aflopen naar
het water toe, daar planten
we begroeiing die de komende
jaren verder kan floreren. Er
wordt in totaal 8.000 m2 extra
waterberging gerealiseerd.”
Wat is het effect?
“Hierdoor wordt het slootoppervlak vergroot en kan het water
makkelijker stijgen zonder

overlast te veroorzaken. Bovendien wordt het er mooier op; de
planten en bloemen trekken
vlinders en libellen aan. Buiten
het feit dat het er beter uitziet,
zorgt het groen er ook voor dat
de waterkwaliteit verbetert;
het water uit een riooloverstorting wordt ‘schoongegeten’
door de planten.”
Wanneer gaat dit gebeuren?
“Het is al gaande. Langs de Van
Ghentlaan zijn de oevers al in
2008 natuurvriendelijk ingericht. De herinrichting van
het Oranjepark is net afgerond.

Dit geldt ook voor de oevers
langs de Colijnlaan, Thorbeckelaan, Karel Doormanlaan
en Ruys de Beerenbroucklaan.
Deze zomer worden de oevers
langs de Herman Heijermanslaan opgeleverd. Dit jaar
wordt nog gestart bij In Het
Rond en de Leopoldlaan. De
komende jaren worden nog
meer projecten uitgevoerd.”
Wie voert het uit?
“Waternet**en de gemeente
hebben het project samen
ingezet; de gemeente voert
het uit.”

** “Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht beschermt tegen overstromingen, zorgt voor het juiste waterpeil, beschermt
de waterkwaliteit en zuivert het afvalwater. De uitvoerende taak van het waterschap wordt verricht door Waternet.”
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Iedereen van harte
gefeliciteerd!

Winnares Wina van Dijk ontvangt haar prijs uit handen
van tv-tuinman Rob Verlinden en wethouder Ria Zijlstra.

Wina van Dijk won een exclusief
tuinontwerp van tv-tuinman
Rob Verlinden! Dat komt goed
van pas want zoals ze zelf zegt:
“zit er geen enkele groene vinger
aan haar twee linkerhanden
maar zou ze wel graag een tuin
hebben om van te watertanden”.

In een poging om het water
van het Zijdelmeer schoner
te krijgen, besloot het Hoogheemraadschap zo’n vijftien
jaar geleden om het meer
af te sluiten en er gefilterd
water uit de Molenvliet in te
pompen. Ook werden dertien
afsluitingen geplaatst in de
wateren van de Kwakelse
polder. Dat plan bleek echter
niet te werken; het water
stroomde niet goed meer
door. Daardoor raakte het
vervuild en ontstond er
blauwalg. Ook kregen we

last van kroosvorming,
stinkend water, en met name
‘s zomers stierven er veel
vissen. Bovendien zakte
de bodem en daardoor het
waterpeil. Allemaal dingen
waar ik niet blij mee was.
Zelf heb ik 25 hectare land
in de Kwakelse polder,
waarvan vier hectare in
gebruik is als tuindersgrond.
Natuurlijk is goed en schoon
water heel belangrijk voor
agrariërs. En daarvoor is
een goede doorstroming
noodzakelijk.

Voor wat, hoort wat
Samen met Albert Blommestijn
– een bevriende biologische
agrariër met 22 hectare
land in hetzelfde gebied –,
de Groengroep en een aantal
bewoners van Meerwijk hebben we toen een plan bedacht
voor een eigen watersysteem.
Dit hebben we voorgelegd
aan het Waterschap Amstel
Gooi en Vecht. Zij vonden
het gelukkig een goed plan

en zijn ermee aan het werk
gegaan. De kern van het plan
bestaat uit het weer open
maken van het Zijdelmeer én
de Ringvaart. Ook de dertien
schutten zijn eruit. Hierdoor
stroomt het water beter
door, waardoor de kwaliteit
verbetert. De vele karpers in
het gebied hebben nu ook weer
de vrijheid. Bijkomend voordeel
is dat het nu ook mogelijk is om
met kano’s en roeiboten door

Dat zijn grote betonnen bakken waarin ongeveer
400 kuub water kan worden opgevangen,
ongeveer net zoveel als het 25-meterbad van
zwembad De Otter.
Waarvoor dienen ze?
In een deel van het riool
worden regenwater en afvalwater samen afgevoerd.
Bij een stevige wolkbreuk
kan het riool al dat extra
regenwater niet aan. Om
te voorkomen dat het vieze
water terugstroomt in de
woningen, wordt op een
aantal punten in de gemeente
dit water gecontroleerd
in het oppervlaktewater
(bijvoorbeeld sloten) gestort.
Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor de kwaliteit van dat
water. Een oplossing is om
bij zo’n overstortplek een
bergbezinkbassin te plaatsen,
waarin het overtollige water

wordt opgevangen. Wanneer
het riool het weer aankan,
wordt het opgevangen water
daarin teruggepompt.
Wat gebeurt er als er
zoveel water is dat het niet
meer in het bassin past?
Dan wordt alsnog water
in het oppervlaktewater
gestort. Maar omdat zware
vuildeeltjes in het bassin
naar de bodem kunnen
zakken (vandaar de naam),
is het gestorte water veel
minder verontreinigd.
Door bergbezinkbassins
komt dus sowieso minder
rioolwater in het oppervlaktewater terecht. En wat er

de wateren te gaan. We zijn blij
dat we dit hebben gedaan; de
gemeenschap is er hierdoor op
vooruit gegaan. Doordat het
waterpeil in de polder echter
is gestegen, heb ik minder
ruimte om te produceren en
kunnen Blommestijns koeien
drie weken minder buiten
lopen. We hopen dat de
gemeente een compensatie
voor ons wil overwegen. Voor
wat, hoort wat tenslotte.”
FOtOgRAFie: PAtRicK HeSSe

Agrariër Jan van Rijn teelt bloemen
en heesters in de Kwakelse polder.
Samen met ‘concullega’ Albert
Blommestijn bedacht hij een plan
voor een betere waterhuishouding
in dit gebied.

toch nog in komt, is minder
schadelijk. Een goede
oplossing dus!
Hoeveel bergbezinkbassins
heeft de gemeente?
Er zijn er momenteel drie:
aan de Nicolaas Beetslaan,
Rozenlaan en Admiraal
de Ruyterlaan. Alle bassins
zitten onder de grond,
dus je ziet ze niet. Bij de
Nicolaas Beetslaan zie je
alleen het deksel en bij de
Admiraal de Ruyterlaan is
het bassin verwerkt onder
een parkeerdek. Er komt
binnenkort nog een
vierde bassin bij, aan de
Wiegerbruinlaan.

© BeelDleVeRAncieRS

Veel reacties kreeg de gemeente
binnen op de prijsvraag in De
Waterkrant van begin dit jaar.
Uiteindelijk werd Wina van
Dijk de gelukkige winnares
van een tuinontwerp op maat
van Rob Verlinden. Zij wist de
vraag over het hoogteverschil
tussen het waterpeil in de
Amstel en het laagste punt in
Uithoorn goed te beantwoorden
(6 meter). Ook haar originele
reden waarom tuinman Rob
voor haar tuin een ontwerp
zou moeten maken: ‘geen
enkele groene vinger aan haar
twee linkerhanden...’, scoorde
hoge ogen. Op 28 juni jl.
ontving Wina haar prijs in het
gemeentehuis, uit handen van
Rob Verlinden zelf én wethouder
Ria Zijlstra. Binnenkort komt
Rob langs bij Wina thuis om
alles eens te bekijken en een
mooi ontwerp te maken.

De tweede prijzen, een minicursus tuinieren door Rob
Verlinden op het gemeentehuis, zijn gewonnen door:
A.J. van nieuwenhuizen,
René lek, Amber Dubbeld,
M. Vijverberg, Rene nuij,
mevr. Vijverberg, dhr/mevr.
Van Braak, carine de Jong-Blom,
erna Roerhorst, A. van Dorst,
H. Hespe, S. Boxxe, F. J. van
Kruistum, Marianne Rietdijk,
e.J. Kuilboer, P.i. Bergman
van der Heijde, Y. Bauer, Ada
Plasmeijer, Mariëlle van Dijk,
Marjolein van der Knaap,
Annelies van der Berg, Karin
van Weely-Breewel en Janice
& erwin Horstmanshof.
De trootstprijs – een tuinbon
van 50 euro – werd gewonnen
door: ellen Metselaar,
dhr./mevr. Veninga, A. Mönch,
c. Kouseband-Herben,
Ph. Stenger, Petra luijtjes,
esther de Haas en Jan nagtegaal.
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Afscheid van geslaagden van het Veenlanden College

VWO 6
Blij en trots namen de personeelsleden van het Veenlanden college
vorige week woensdag en donderdag afscheid van hun examen leerlingen. Met een hoog percentage geslaagden mag ook het schooljaar
2009-2010 als zeer geslaagde worden bestempeld.
Woensdag kregen de geslaagden van HAVO 5 hun felbegeerde diploma. In
een volle sportzaal, waar ouders, vrienden en bekenden samen waren gekomen reikte teamleider, mevrouw Verschure, de diploma’s uit. Na een welkomstwoord van de rectrix kregen de geslaagden van de eerste drie klassen
H5 hun papiertje. Dankwoorden waren er van de ouderraad maar ook werd
de profiel werkstukprijs uitgereikt.
Ditzelfde ritueel herhaalde zich later die avond voor de overige drie klassen HAVO. In een prachtig aangekleed decor kregen ook zij hun diploma. In
Vinkeveen kreeg de groep VMBO hun diploma. Ook hier was de bijeenkomst
zeer geslaagd en gezellig. Teamleider mevrouw Van Anken had hier de leiding over de uitreiking, examen secretaris, de heer Uyttewaal reikte diploma’s
uit. Donderdag was eerst de beurt aan de groep Atheneum 6. Vanaf 16.00
uur ontvingen zij, onder leiding van teamleider, de heer Westerhuis, hun
diploma uit handen van examensecretaris de heer Kok. Ook hier werd een
profiel werkstukprijs uitgereikt. Even later die avond was de groep VMBO
aan de beurt. Uit handen van mevrouw Versteeg en onder de bezielende leiding van teamleider de heer Huisman ontvingen zij hun diploma. Mevrouw
Borgman reikte nog de prijzen van de VLC art award 2010 uit. In alle gevallen
was de feestelijke bijeenkomst zeer geslaagd.

VMBO 4
VMBO-T
Jordy Aartman, Ruby Akerboom, Harmen Backhaus, Loes van Bemmelen, Michelle Bloos, Nienke Bocxe, Wendy Boots,
Yoran Boshuizen, Daniëlle Brian, Paul van Buschbach, Whitney Cheung, Koen le Cointre, Mitchel van Diemen, Raymon
Driessen, Sjoerd Egberts, Britt van Eijk, Oscar Fokker, Justin Grashoff, Ellen van der Greft, Simone van den Heuvel,
Brenda van der Hoorn, Milou van der Horst, Eline van Ieperenburg, Romy Jelsma, Mike de Jong, Tamara Jongerling,
Eline Koblens, Thara Koekenbier, Bas de Koning, Tom Konst, Arjan Kraan, Raphaéla Kuin, Melanie de Lange, Tamara
Lindhout, Aimeé Luttik, Natasja van Maanen, Ricardo van der Meer, Ramona Meijer, Joyce van Noorden, Meggie van
Noorden, Samra Ouahdan, Lize Pieterse, Mike Pietersen, Matthijs Rademaker, Brenda Raven, Melissa Roelofs, Lesly
de Sa, Maikel Samsom, Quinten Samsom, Macy Selser, Romy Selser, Mike van Smoorenburg, Dennis Snoek, Franka
van Son, Nathalie Spaargaren, Alan Tekleghiorghis, Ilja Valé, Elisa van der Velden, Nikita Vennik, Mariëtte Vliet, Shanice van Vliet, Robbert Weij, Lilianne Weinhandl, Nino Westra, Lindsay Wiegmans, Casper Wilmink, Niek Winters, Peter
Zwijnenburg.

VMBO 4
HAVO
Steven Aarsman, Megan van Aken, Marijke Alleman, Said Azar, Claire
Bader, Mathieu Bax, Joost Bendermacher, Lieselot Berentzen, Marco
van Bergen, Nina Bijman, Tessa van Blaricum, Daphne Bleeker, Gerben
Blom, Anne Böhm, Jeffrey Bosman, Maikel van Breda, Manon Breewel, Yvette Broekkamp, Björn Buijing, Chris van Buuren, Laura Cornelissen, Raymond Dalhuisen, Coen Damen, Kirsten Depping, Karien
Doodkorte, Jorin van Doorn, Iris Driessen, Sarah Edrisy, Iris Façee
Schaeffer, Bianca Filius, Milan Fontijn, Lisa Fransen, Bryan Fransen,
Jackie van Gelderen, Shalien Gieske, Vera Gräffner, Roos van Grieken,
Bart de Groot, Jolien Hardsteen, Michael van ‘t Hart, Kayleigh Hesse,
Nigel van den Heuvel, Rosanne Hoevenaar, Cynthia Hogewerf, Karin
Hoogervorst, Sayf Jabbar, Ilonka de Jong, Marleen Kentrop, Soraya
Killop, Thomas Kok, Daisy Kolijn, Kim de Koning, Stefan Koole, Remco
Krop, Dion Kruijswijk, Miriam Kuijlenburg, Sebastiaan Kuijper, Kimberly van der Laan, Angelica van Laar, Jitske de Lange, Marleen de
Lange, Kelly Loup, Irene Luckerhof, Aurora Macias Serrallo, Nienke
van der Meij, Saskia Meijer, Tessa Meijlink, Marieke Middelkoop, Tanya Mossinkoff, Joost Mouris, Anouk Mulder, Lisanne Oliemans, Femke
van Os, Jil Otten, Sander van Oudenaarden, Mike Oudshoorn, Menno
Paddenburg, Ilona Pauw, Melissa van Pierre, Annet Pieterse, Declan
Portier, Jeffrey Pos, Maarten Post, Esther Postma, Jacco Primowees,
Jordy Rademaker, Rowie Regelink, Jeroen Regenboog, Laura van
Rheenen, Sophie Rietveld, Jurgen Rietveld, Ingmar Rijneker, Guus van
Rijt, Nicky van Rossenberg, Lindsay Ruiter, Daniëlle Samson, Karmen
Samson, Maaike Schaap, Martijn Schekkerman, Robin van ‘t Schip,
Floris Schouten, Marleen Schrijvers, Chloé Schuurman, Jodie van
Senten, Ronald Siebrand, Whitney Sikkink, Floor Sloothaak, Casper
Slot, Anne Snoek, Mariska Steenstra, Goof van Straaten, Natasja
Terpstra, Dide Tilburgs, Sander Tomei, Kelvin Toonen, Thijs van Uden,
Kelly Ultee, Shoshan Vale, Britt van der Veen, Freek in ‘t Veld, Manuël
Verburg, Milan Vermaas, Steven Versluis, Matthijs Versteeg, Ruben
Visser, Nienke van Vliet, Dennis van Vliet, Corine de Waard, Lars van
Waveren, Kimberley van Welzen, Nadine Werkhoven, Githa de Wildt,
Michelle Willers, Adinda Zevenbergen, Joyce van Zijl, Lindsay van Zijl,
Helen van der Zwaard, Guido Zwarts

ATHENEUM
Amber Bakkeren, Remco Blom, Lisanne Burggraaff, Wendy Buser,
Martin Butijn, Annika Capel, Natalie Castien, Christel van Dam,
Maxime Eindhoven, Erik van der Heijden, Em Hoogland, Melissa
Huisman, Peter de Jonge, Jordy Jurgens, Wendy Kentrop, Julian
van Kouwen, Babs Kouwenberg, Cindy Kremers, Elianne Malcorps,
Timo Melman, Jelle Oldenburger, Bastiaan Overpelt, Juliëtte Pol,
Mitchell Ponder, Thijs Ravesloot, Wester Regelink, Thom van Rijn,
Lincy Saelman, Eline Smit, Talitha van Soest, Amal Teeri, Chantal
den Uijl, Stefan Ursem, Thoya Verheul, Joep van der Vliet, Tim
Vreeburg, Caroline Zewald.

Het Veenlanden College

Havo 5 abc

Havo def

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 7 juli 2010

Na Provinciale Staten en college:

Ook raad geeft Veenribbenvariant in Groot Mijdrecht
Noord-oost
De Ronde Venen - Provinciale Staten (PS) van Utrecht hebben maandagavond 28 juni ingestemd met
het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om de Veenribbenvariant
als inrichtingsmodel te kiezen voor
de polder Groot Mijdrecht Noordoost. Dit in plaats van het zogeheten
‘Schetsontwerp’. Dat was de eerdere
variant die in maart het licht zag en
waar de bewoners én de gemeente
zich niet in konden vinden. Het gaat
hier om uiteindelijk 395 ha moerasnatuur te realiseren in het oostelijk
deel van de polder. Het besluit van
PS is als een afzonderlijk item bij dit
artikel opgenomen. Mede door bemoeienis van enkele Statenleden is
de recent ontwikkelde Veenribbenvariant in eendrachtige samenwerking met bewoners en andere betrokken partijen tot stand gekomen.
Provinciale Staten stemden in met
het statenvoorstel Groot Mijdrecht
Noord, evenals het college van De
Ronde Venen. Hiermee is in principe
een einde gekomen aan de onduidelijkheid over de toekomst van de
polder. Het proces van totstandkoming was lang en verliep moeizaam,
omdat betrokkenen vaak tegenover
elkaar stonden. De partijen complimenteerden gedeputeerde Wouter
de Jong met de variant, die zij realistisch noemen. Enkele partijen, waaronder Natuurmonumenten en AGV,
gaven aan het jammer te vinden dat
de provincie voor deze variant een
aantal van haar oorspronkelijke natuurdoelen heeft moeten inleveren,
maar prezen wel de haalbaarheid
van deze variant. Gedeputeerde De
Jong zegde toe na de zomer terug te
komen met een procesvoorstel over
het verdere verloop en de voortgang
voor de inrichting.
Best haalbare optie
Tijdens een ingelast RondeTafelGesprek (RTG) dinsdagavond 29 juni konden inwoners van de polder
en betrokken organisaties ‘inschieten’ op het besluit van PS waar het
de inrichting van het oostelijk deel
van de polder betreft. Tien sprekers
hadden zich aangemeld om hun informatie richting de leden van de
raadscommissie te spuien. Onder

hen Hans Pronk, lid van de bewonerscommissie GMN, die de variant als de best haalbare optie kenschetste. “Maar we staan nog niet
te juichen. De bewoners gaan weliswaar akkoord met dit plan maar
de zorgen blijven. De herinrichting
van de polder raakt nog steeds een
aantal inwoners, zoals de boeren die
in dat gebied zitten en zullen moeten verdwijnen of verkassen.” Pronk
hoopte dat de raadsleden beslissingen nemen en aanvullingen op het
plan zullen lanceren in het belang
van de bewoners in GMN-oost. Ook
dient er volgens hem geen nieuwe
natuur in GMN-west te komen. Pieter Palm zag de variant als een tussenmodel waaraan in een open relatie met de provincie definitieve oplossingen gekoppeld moeten worden. De bewoners kunnen zich net
zoals hijzelf goeddeels in de gepresenteerde variant vinden. Maar het
hangt van de definitieve inrichting
af in hoeverre dit tot het wegnemen van alle zorgen leidt. De agrariërs Compier, Hettinga en Versteegh
spraken hun teleurstelling uit dat zij
worden ‘afgeschreven’. Zij zijn het
niet eens met de aanleg van een
moeras ten koste van landbouwgronden.
Beheerd
“Veehouders hebben het gebied
generaties lang goed beheerd. Het
idee dat natuurorganisaties dat beter kunnen is grote onzin. In het gebied bij Waverhoek zouden ook
zeldzame planten en dieren komen.
Niks daarvan. De enige diersoort die
hier voorkomt zijn overwegend ganzen die de bodem vervuilen met hun
fosfaatrijke zure mest. Door eerlijke
streekproducten als melk een vlees
te produceren hebben de boer én
de polder nut. Maar alle landbouwactiviteiten moeten nu worden beëindigd”, zo laat Carel Compier in
zijn voordracht weten. Hij wees er
nog eens op dat afplaggen van de
bodem het gevaar voor opbarsten
van de bodem vergroot. Als hij toch
moet verkassen wil hij een nieuwe
boerderij aan de andere kant van
de Hoofdvaart. Ook boer Hettinga
vindt het maar niks. Er is geen kans
op maatwerk. “Ik word het moeras

in gedrukt”, zo laat hij de vergadering weten. Namens LTO-Noordwest
Utrecht laat boer Ben Versteegh weten dat de landbouw het opnieuw
verliest van de natuur. De variant
zal grotere gevolgen hebben voor
de polder en haar inwoners dan het
lijkt. Ook voorziet hij meer wateroverlast. Het standpunt van LTO is
dat men gaat voor de landbouw. De
boeren willen dóór.
Namens Natuurmonumenten steunde mevrouw P. Ket de nieuwe variant van harte. Zij vroeg zich echter wel af of het natuurgebied zonder de 190 ha in west wel ‘robuust’
genoeg is. De heer G. Korrel beoordeelde de variant vanuit het oogpunt van het Waterschap. Hij zit in
het dagelijks bestuur van AGV en is
de mening toegedaan dat de gekozen variant enerzijds recht doet aan
wat de inwoners en andere partijen voor ogen staat. Anderzijds voorziet hij echter wel problemen bij het
afplaggen van de bodem en bij het
scheiden van het zoute en zoete
kwelwater. “Er zullen zich veel onzekerheden voordoen bij de uitvoering”, aldus Korrel.
Muggen en knutten
Inwoonsters Caroline Ströer en Wil
Oudshoorn vrezen voor hun woongenot als grote delen van het land
nat moeras wordt. Wolken met
muggen en knutten (kleine steekvliegjes) zullen zeker in de zomermaanden een voortdurende bron
van overlast zijn. Zij stellen een optie voor door eerst een proef met
een nat stuk land te houden en droge overgangszones in te stellen.
Voorts het behoud van de huidige
waterhuishouding en een duurzaam
waterpeil.
Wat eigenlijk iedereen over het hoofd
had gezien is dat aan de Proosdijerdwarsweg een verenigingskampeerterrein is gevestigd en dat dan
ook gedoemd is te verdwijnen. De
vereniging de Haagse Lichtbond,
de eigenaar van het terrein, liet bij
monde van voorzitter Mieke van der
Meij weten dat het terrein een fraai
stukje natuur omvat. Voor de vereniging ontstaat er een probleem aangezien opstallen en gronden onlos-

makelijk met elkaar zijn verbonden.
Mocht het terrein bij de herinrichting zijn einde vinden zou zij toch
graag een passende oplossing zien.
Zo niet dan is het einde vereniging.
Hildebrand Rustema is begin 2000
vanuit de stad in de polder komen
wonen vanwege de rust die hij er
ondervindt. Voor hem hoeft de polder niet te veranderen, maar ziet het
als de minste slechte variant. Voor
hem is ‘boerennatuur’ met dieren in
de wei óók natuur. Hij wil net zoals
alle andere bewoners een keer rust
in de polder. Dus de variant accepteren en snel de polder gaan herinrichten.
Peter van der Ham heeft aan de
Hoofdweg al jarenlang een bedrijf in
caravans, maar durft niet te investeren in nieuwbouw vanwege de onzekere situatie in de polder. Hij wil
verkassen naar het industrieterrein
in Mijdrecht op basis van een evenwichtige grond- en woningruil. Een
zaak die slechts zijdelings heeft te
maken met de variantkwestie.
Niettemin zijn er tal van zaken in
de polder die ineens van zich doen
spreken nu er voor een inrichtingsvariant is gekozen. Het zal niet eenvoudig zijn overal maatwerk toe te
passen. Maar men staat dan ook
nog maar aan het begin. Er moet
nog veel gebeuren. En op de keper
beschouwt accepteren de inwoners
dan wel de variant, maar niemand is
er echt blij mee.
Garanties?
Wethouder Ingrid Lambregts die
de polder GMN in haar portefeuille heeft, ging in op de tussentijds
aan haar gestelde vragen en trachtte antwoord te geven op suggesties
en voorstellen. Daarbij bleek dat
er in bepaalde trajecten al afspraken met de gemeente en de gedeputeerde waren gemaakt om naar
voorliggende oplossingen en mogelijkheden te kijken. Lambregts memoreerde dat ook zij en met haar
het college van mening was dat de
voorgestelde variant de best mogelijk optie voor eenieder is om die
verder uit te werken.

Schoolkampioenschap bij
Danscentrum Colijn weer
één groot feest
Uithoorn - Op vrijdag 25 juni jl. werd
bij Danscentrum Colijn het dansseizoen voor de jeugd afgesloten met
de jaarlijkse schoolkampioenschappen. Deze wedstrijd is al een aantal
jaren een traditie en altijd vreselijk
gezellig! Tijdens de wedstrijd dansen de leerlingen van het danscentrum tegen elkaar. In tegenstelling
tot het afdansen worden de leerlingen nu beoordeeld als paar. Natuurlijk moeten de pasjes kloppen maar
nog belangrijker is dat de paren een
eenheid vormen. Deze wedstrijd is
populair en iedereen doet dan ook
altijd enorm zijn best.
Vorig jaar hebben Axel en Heleen
de leerling/ouder contest ingevoerd.
Dit is een extra onderdeel waarin de leerlingen van het danscentrum in een aparte klasse meedoen
met hun ouders, opa’s en/of oma’s
en soms zelfs een oom of een tante.
Het grappige is dat deze klasse altijd het drukst bezet is. Het is ontzettend leuk om te zien hoeveel plezier
ouders en kinderen beleven aan het
samen dansen tijdens deze wedstrijd. Voor de jury een lastige opgave: zij kregen de opdracht van Axel
en Heleen om niet naar het programma te kijken, sommige ouders
hebben al zo’n 20 jaar niet meer gedanst, maar naar de uitstraling van
het paar. Ze moeten duidelijk laten
zien dat ze er plezier in hebben en
samen leuk over de vloer gaan! In
de week ervoor is er altijd nog even
een uurtje waarin ouders en kinderen kunnen oefenen en vooral de
ouders weer even kunnen wennen
aan hoe het ook al weer was om de
voetjes van de vloer te doen.
Voor deze klasse hebben Axel en
Heleen zelfs een wisselbeker in het
leven geroepen. Vorig jaar werd de
beker gewonnen door Talitha en
paps van Itterzon. Dit jaar werd de

wisselbeker gewonnen door Marjolein Negenborn die meedeed met
de partner van haar moeder. Op de
foto staat Michelle van Zwieten met
haar opa.
Het was weer één groot feest en niet
in de laatste plaats doordat Axel en
Heleen twee grote taarten hadden
aangeschaft voor de meest luidruchtige supportersgroepen. Nou,
dat hebben ze geweten; het dak
ging eraf! Er waren prachtige spandoeken en heel veel herrie! Aan
het einde van de avond konden alle finalisten hun bekers in ontvangst
nemen, werden de certificaten van
het afdansen uitgereikt en de twee
taarten uitgedeeld. Deze werden direct verorberd.
Open huis op 12 september
Het was weer een gezellige bende en Axel en Heleen kunnen moe
maar voldaan afscheid nemen van
dit dansseizoen. Ondertussen zijn
zij alweer druk met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Er wordt druk geklust en gepoetst
in het danscentrum. Vanaf 18 augustus begint het vrijdansen voor
de paren op de woensdagavonden en op 12 september a.s. is er
open huis Ook al weer zo’n gezellige avond voor jeugd vanaf 14 jaar
en (echt)paren. Op deze avond zullen er diverse workshops worden
gegeven. O.a. salsa, zumba, hip hop
en natuurlijk stijldansen. Ook zullen er diverse demo’s zijn. Het team
van het danscentrum zit klaar om al
uw vragen te beantwoorden onder
het genot van een drankje en uw inschrijving voor het nieuwe seizoen
in orde te maken. Wilt u niet wachten tot september? U kunt alle info vinden op hun website en ook inschrijven via de website:
www.colijndancemasters.nl

Fractievoorzitter Anco Goldhoorn
van RVB nam alvast een voorschotje op de besluitvorming door de gemeenteraad op 1 juli. Hij was de
eerste die stelde uitsluitend akkoord te gaan met de variant als
de belangen van de bewoners gerespecteerd worden en de provincie garanties stelt aan de bestaande infrastructuur en de bewoners
die er kunnen blijven wonen. Hij
wilde ook in het voorstel laten opnemen dat waar het de laatste percelen landbouwgrond betreft die in
2013 eventueel onteigend moeten
worden, ook écht de laatste zijn in
GMN-oost. Niet dat er elders nog
onteigend zal gaan worden.
Instemming
De gemeenteraad heeft zich donderdag 1 juli na ampel beraad uitgesproken dat zij instemt met het
voorstel van PS om uitvoering te geven aan de herinrichting van de polder volgens de Veenribbenvariant.
De stemming was uiteindelijk 19
voor en 2 tegen. Daar waren wel de
nodige kanttekeningen bij. Zo haalde het amendement van RVB waarin de provincie om garanties werd
gevraagd, het niet. De raad is niet
voor onteigening in 2013, mocht dit
zover komen. Verkoop van gronden
moet op vrijwillige basis. D66 verbaasde zich over de hosannastemming. Immers het hele oostelijk deel
van de polder wordt natuur. Of je
daar blij mee moet zijn? Er zijn nog
veel onzekerheden.

Boeren moeten uit het oostelijke gebied van de polder GMN verdwijnen. Landbouwgrond wordt omgezet in muggenen knuttennatuur

Portefeuillehouder Lambregts was
blij met de instemming van de raad
en zegde toe dat er voor een aantal inwoners naar maatoplossingen
zal worden gezocht. Verder moet er
door de gemeente (onder voorbehoud?) een bestemmingsplan worden gemaakt overeenkomstig het
herinrichtingsplan. Op 2 september
worden de werkzaamheden en inspanningen betreffende het project
GMN-oost door partijen voortgezet.

Hulleman weet
hygiënecertificaat
wederom te verlengen
Uithoorn - Brood en banketbakkerij Hulleman heeft na inspectie door
het Nederlands Bakkerij Centrum
op 4 juni 2010 wederom haar Hygiene (HACCP) certificaat weten te
verlengen.
“Wij hebben de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in ons hygiëne- en voedselveiligheidssysteem.
Dit vraagt onder meer een enorme
discipline van onze medewerkers.
Wij zijn dan er dan ook trots op dat
zij dit op juiste manier oppakken,
zodat het certificaat wederom een
feit is”, vertelt Marco Hulleman.
“Wij vinden zelf erg belangrijk dat
er permanent aandacht aan hygiëne wordt besteed. En aangezien wij
ook aan horeca-, catering- en andere bedrijven leveren is dit ook naar
hun toe een veilig idee”, aldus Marco.
Sedert begin 2009 moeten alle bak-

kers voldoen aan de nieuwe Hygiënecode. Hiermee is ook de manier
van certificeren herzien. Bakkers die
in aanmerking (willen) komen voor
het Hygiënecode-certificaat en bakkers die er al een hebben, krijgen te
maken met nieuwe inspectielijsten.
Tot dan toe moest een bakkerij aan
acht hoofdeisen voldoen om de
norm te halen. Volgens het nieuwe
systeem moet een bakkerij voldoen
aan 25 hoofdeisen. Deze zijn vastgesteld op basis van voedselveiligheid. Brood en banketbakkerij Hulleman was in 2009 de eerste ambachtelijke bakkerij die zich in de
omgeving Aalsmeer-Uithoorn volgens deze nieuwe normering in 1
keer wist te certificeren.
Met het Hygiënecode-certificaat tonen bedrijven aan dat zij een goed
werkend Hygiëne- en voedselveiligheidssysteem hebben ingevoerd.

Ik zoek mijn baasje
Regio - Als vermist opgegeven door
zijn baas is deze cyperse kater, die
luistert naar de naam Scarface. Hij
heeft voor witte teentjes en achter
witte sokjes.
Scarface wordt vermist vanaf de

Ruys de Beerenbroecklaan in Uithoorn.
Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming via tel. 0297343618

Fiat Vermeij houdt
Stichting Artsenlaboratorium mobiel
Uithoorn - Donderdag 17 juni werden bij Fiat Vermeij in Uithoorn 12
blauwe Fiat Panda’s afgeleverd aan
Stichting Artsenlaboratorium voor
Amstelland. Het Artsenlaboratorium, gevestigd in Amstelveen, houdt
zich sinds de oprichting in 1958 bezig met onderzoek van onder meer
bloed en urine in opdracht van patiënten, huisartsen en verloskundigen. De stichting beheert een uitgebreid netwerk van prikposten
in de driehoek Amsterdam-Zuid,
Aalsmeer en Vinkeveen. Op verzoek van een arts of verloskundige
biedt zij ook thuisprikservice. Met

de 12 nieuwe Fiat Panda’s, en met
zes reeds eerder afgenomen Fiats,
zijn de medewerkers van Stichting
Artsenlaboratorium verzekerd van
goed vervoer naar alle locaties en
kunnen zij veilig de weg op.
In de showroom van Vermeij Uithoorn kregen de dames en heren
van het Artsenlaboratorium, onder het genot van een drankje, uitleg over de werking van de service
en het gebruik van de Panda’s door
John Evers van Vermeij. Met deze
handige tips en een goodybag voor
thuis werd hun nieuwe aanwinst op
de foto vereeuwigd.
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Van 14 tot 17 juli:

Feestweek in Vinkeveen
Vinkeveen - Van woensdag 14 t/m
zaterdag 17 juli vindt, inmiddels voor
de 29e maal, de Vinkeveense Feestweek plaats.
Zo start de Feestweek, op woensdag 14 juli, traditioneel met de jaarmarkt. Ruim honderd kramen zullen dan weer opgesteld staan op de
Herenweg, De Heul en natuurlijk het
feestterrein zelf. De jaarmarkt is in
het bijzonder erg in trek bij de bezoekers.
Mede doordat de organisatie aan
branchebescherming doet is dit voor
velen een interessante jaarmarkt.
Van iedere branche zult u hooguit
3 dezelfde kramen tegenkomen. De
jaarmarkt begint om 10.00 uur en
duurt tot 9 uur ‘s-avonds. De organisatie wil erop wijzen dat, tijdens
de jaarmarkt, de Herenweg (tussen
de Heulweg en Kerklaan) voor ieder
verkeer is afgesloten. Het autoverkeer, komend vanaf de Uitweg/Wilnis, zal op bescheiden schaal mogelijk zijn.
Donderdag 15 juli
- Klaverjassen
Een vast gegeven is het klaverjassen tijdens de Vinkeveense feestweek. Al vanaf het begin van de
Vinkeveense feestweken is deze vorm van ontspanning erbij. Ieder jaar, zo is gebleken, zijn er steevast rond de 100 deelnemers aanwezig, weer of geen weer, warm of
koud. Deze klaverjasmiddag wordt
al jaren op vakkundige wijze georganiseerd. Het is dan ook een organisatie waar het organiserend Vinkeveen Promotion, verder geen omkijken naar heeft. Vermeldenswaard
is dan ook om te melden dat iedere bezoek(st)er na afloop met een
prijsje huiswaarts keert. Op deze
donderdagmiddag de 15e juli, worden er weer 3 ronden, op zijn “Amsterdams”, gespeeld. De entree is,

net als ieder jaar, gratis. Aanmelden
kunt u in de tent of vooraf bij Theo
van der Meer 0297 263562.
- Gratis Free Dance Event
Op donderdagavond 15 juli zal er
weer een Free Dance Event worden
georganiseerd in de feesttent, onder
leiding van Dzjarum Crew. ‘Dzjarum’
komt uit het Maleisische en betekent naald. Dit omdat deze naalden
worden gebruikt op de draaitafels,
werd dit de naam en was de Dzjarum Crew geboren!
De Dzjarum Crew heeft haar eerste optreden gehad tijdens de feestweek van 2008. Mede door dit succes heeft de organisatie besloten
deze Crew terug te halen voor de
2010 editie. De bezoekers hoeven
een bezoek aan de feesttent voor de
prijs zeker niet te laten, want de entree aan de tent is GRATIS.
Vrijdag 16 juli
- 60-Plusmiddag
In de feesttent zal op vrijdagmiddag
ook dit jaar weer de 60-Plus-Middag worden georganiseerd. Sinds
jaar en dag doen de Vinkeveense
Carnavalsvrienden ‘de Steupels’ er
alles aan en daarbij zijn kosten noch
moeite gespaard. Tal van nationale
en internationale ‘artiesten’ zullen
een bezoek brengen aan de Vinkeveense feesttent.
Onder het genot van een hapje en
een drankje kunt u genieten van vele acts en artiesten. Artiesten die in
ieder geval voorbij zullen komen zijn
AbbA, LUV, André Hazes, Boney M
en Jaap. Voor de 60+ middag kwamen ze eenmalig weer bij elkaar.
Alle 60-Plussers uit Vinkeveen en
omgeving zijn weer van harte welkom om (gratis) dit feest bij te wonen. De middag begint om half 2
en inlichtingen over deze 60-PlusMiddag kunt u verkrijgen op telefoonnummer 0297 262053 of 0297
264625.

- Hollandse Avond met Pierre van
Dam, Alex en De Lawineboys
Op vrijdagavond 16 juli staat de
feesttent in het teken van een Hollandse avond met optredens van
Pierre van Dam, Alex en De Lawineboys.
Pierre van Dam: Eén van de artiesten op deze vrijdagavond is de Amsterdamse zanger Pierre van Dam.
Van Dam werd in 1966 in de Amsterdamse Jordaan geboren en al
snel bleek dat hij al talent bezat om
naam te maken in de Nederlandse showbusiness. Diverse talentenjachten in heel Nederland, waaruit
bleek dat Pierre over een stem beschikte die klinkt als een klok. Een
groot deel van het Nederlands kijkerspubliek heeft hem reeds kunnen aanschouwen in de “Henny Huisman’s Soundmixshow”, en
sindsdien ging zijn aankomende
ster alleen maar opwaarts. Ondanks
dat Van Dam veel liedjes zingt van
Amsterdamse grootheden was zijn
grootste wens een eigen repertoire op te bouwen met liedjes uitsluitend voor hem geschreven. Dit gebeurden met “Dat bruine Café”. Deze single werd een top-40 hit en zo
begon voor Pierre eindelijk een leven als fulltime artiest. De laatste jaren is Pierre volop in het nieuws geweest met zijn singles en albums die
werden uitgebracht.
Alex: Deze Amsterdammer werd
bekend met de single “Een bossie
rooie rozen”, zonder meer een knaller van een kroeghit. Deze hit behaalde een nr. 1 notering in de Mega top 30 hitlijsten. Gedurende carnaval 2000 was ‘een bossie... de
meest gedraaide plaat in café’s en
zalen.
De single stond wekenlang genoteerd in de Vaderlandse hitlijsten,
behield 3 weken lang de eerste positie en kwam vervolgens hoog binnen in de Mega Top 100. Begin
2002 komt de langverwachte opvolger, “Que Sera Sera”. De combinatie van inhaken en springen bleek
een gouden formule, dit was één
van de tracks op zijn eerste album
“Een Bossie mooie Hits”. Alex stond
al meer dan 8x voor een uitverkocht
Ahoy en een paar keer in uitverkochte voetbalstadions. Samen met
De Lawineboys en Pierre van Dam
heeft deze vrijdagavond voldoende
ingrediënten voor een bovenal gezellige avond.
De Lawineboys: Naast Pierre van
Dam en Alex ook een optreden van
De Lawineboys. Al een tijdje hebben
De Lawineboys een eigen repertoire. “Wat Zullen We Drinken” was
direct vanaf het begin een enorme feestknaller. Hierna ging alles
in een stroomversnelling. De hits

volgden elkaar in sneltreinvaart op.
Zo hoor je inmiddels op ieder feest
hun nummers voorbij komen. ‘Als
We Gaan’, ‘In De Blote Kont’, ‘Over
100 Jaar’ en ‘Laat Maar Waaien’ zitten vooraan in de cd koffer van de
feestdeejays.

doen!” uit, gevolgd in 2007 door “Samen Zijn” uit. Augustus 2008 kwam
zijn single “Dit Is Mijn Plek” uit. Inmiddels is het 2010 en heeft Quincy een re-make van zijn eerste hit
“Sexy Samba Lady” gemaakt onder
de titel “Sexy Samba Lady 2010”.

Tijdens een optreden kennen de Lawineboys maar één motto: ‘Laat de
Feestlawine maar losbarsten’. Kortom: een avond vol Hollandse op deze vrijdagavond tesamen met Alex
en Pierre van Dam. De entree op
deze vrijdagavond is 15,00 euro.

Kortom, een veelzijdige artiest die
van elk feest een succes maakt.

Zaterdag 17 juli
- Bingomiddag
Om half 2 is het weer bingo in de
feesttent. De steupels zullen op hun
bekende wijze de “balletjes” draaien, waardoor weer vele prijzen te
winnen zullen zijn.

Peter Beense: Het eerste muzikale succes kwam in 1985. De single
“Mijn Donkerbruine Broeder” stond
in de tipparade en Peter mocht bij
Chiel Montagne in het televisieprogramma ‘Op Volle Toeren optreden.
Enkele jaren later volgde: “Ay, ay, ay,
Ajax”. Hij zong dit samen met Ronald, ook een zingende kastelein.
Zij stonden wekenlang met dit voetballied in de hitparade.

- Nederlandstalige slotavond
met Quincy Smolders, Django
Wagner en Peter Beense
Op vrijdagavond, 17 juli staat de
feesttent in het teken van een Hollandse avond met optredens van
Quincy Smolders, Django Wagner
en Peter Beense.

Elke Amsterdammer kent de volkszanger Peter Beense als Ajax fan.
Hij was de eerste niet-voetballende
artiest op de grasmat van de Ajax
Arena en hier trad hij vaker op. Ondermeer bij de feestavond voorafgaande aan het huwelijk van Prins
Willem-Alexander en Maxima en als
voorprogramma bij de concerten
van André Hazes.

Quincy Smolders: Al op jonge
leeftijd was de Vinkeveense zanger
Quincy Smolders al bezig met zingen. Op zijn 9e jaar heeft hij auditie gedaan bij de Amsterdamse Musicalschool op de Baarsjesweg in
Amsterdam. In juli 2005 komt dan
ook zijn droom uit, zijn eerste single “Sexy Samba Lady” is een feit.
Het nummer wordt veel gedraaid en
is een succes in de uitgaansgelegenheden in Nederland. In december 2006 komt zijn 2e single “Niet

En uiteraard, na Hazes’ overlijden, ook bij deze gigantische herdenkingsplechtigheid voor André
in de Arena. Zijn album “Een goede vriend” zorgde voor veel televisieoptredens. Niet alleen met de titelsong, maar ook met liedjes als
“Fiësta”, “M’n kleine meid” (speciaal geschreven voor zijn dochter)
en het prachtige “Ik mis je zo”. Met
ruim 200 optredens per jaar behoort
hij inmiddels tot een van de meest
gevraagde zangers van ons land.

Django Wagner: Django Wagner
groeide op in een échte muzikale zigeunerfamilie. Het zingen zat hem
al vroeg in het bloed en hij verkeert
in goed gezelschap, want de Sinti hebben uitmuntende muzikanten
voortgebracht zoals Django Reinhardt, Tata Mirando en uiteraard het
Rosenberg Trio.
Zijn debuutsingle “Kali” groeide uit
tot een grote hit en hiermee werd
met Django Wagner een nieuw fenomeen geboren. Voor deze single
werd een samenwerking aangegaan
met het Rosenberg Trio. De tweede
single “Mooie Blauwe Ogen” bestormde binnen no time de Top 10
in de Mega Top 100 en hiermee mag
Django met recht een van de grote ontdekkingen van 2009 genoemd
worden.Eind 2009 verscheen het debuutalbum van Django Wagner met
als titel “Kali”. Dit album bevat naast
“Kali” ook “Mooie Blauwe Ogen” en
“Mijn Naam Dat Is Marina”.
Tesamen met Quincy Smolders en
Peter Beense vormt deze zaterdagavond een waardige afsluiter van
de 29e editie van de Vinkeveense
Feestweek. De entree aan de tent is
15,00 euro.
PARKEERVERBOD EN
STREMMINGEN
In overleg met de politie, geldt
er een parkeerverbod (tijdens de
feestweek) aan beide zijden van het
Demmerik, ter hoogte van het feestterrein. Indien u toch foutief parkeert zal de politie handelend optreden. Ditzelfde geldt voor de Herenweg (zuidoostzijde, tussen de
Kerklaan en Demmerik) tijdens de
Jaarmarkt op woensdag 14 juli van
06.00 – 22.00 uur.

Dineke Koek visagie
opleidingen en workshops
Mijdrecht - Make-up is altijd
in ontwikkeling. Van professionals wordt echter verwacht dat
men voortdurend werkt volgens de
nieuwste trends en technieken. Dineke Koek van Studio Koek is professioneel Make-up Artist en heeft
inmiddels al heel wat opdrachten op
haar naam staan. Daarnaast heeft
zij haar eigen studio op het industrieterrein in Mijdrecht, waar deze
nuchtere Mijdrechtse haar cursisten
inspireert en motiveert.
Hier geeft zij onder andere Visagie
Opleidingen en Workshops. De opleiding is ideaal voor bijvoorbeeld
kappers, schoonheidsspecialistes of
voor mensen die werkzaam zijn in
de cosmeticabranche en hun vakkennis met visagie uit willen breiden. Maar ook voor mensen die interesse hebben in make-up en het
visagievak willen leren, is een prijsvriendelijke opleiding bij Studio
Koek een professionele basis. In
de opleiding van Studio Koek leer
je door middel van praktijkgerichte opdrachten en lesonderdelen alle
facetten van het opbrengen van make-up op professionele wijze. Je eigen creatieve ontwikkeling is daarbij het uitgangspunt. Ieder gezicht
vraagt om een persoonlijke makeup welke niet willekeurig wordt opgebracht. Maar waarbij vooral wordt
gelet op de individualiteit van elk
persoon, waar je het best de accenten op kunt leggen en welke delen
van het gezicht juist te corrigeren
of camoufleren. Met behulp van de
moderne en klassieke basistechnieken leer je make-up aan te brengen
in verschillende stijlen als bijvoorbeeld een dagmake-up tot een glamour- en feestmake-up. Tijdens de
opleiding komen dan ook alle facetten van de visagie ruimschoots aan
de orde. En voor degenen die hierna
de smaak helemaal te pakken hebben is er nog een vervolgopleiding
mogelijk, waarin de kennis nog verder wordt uitgediept. Dineke streeft
naar een relaxte maar doelgerichte

sfeer tijdens de opleiding. Je krijgt
les in kleine groepen, waarin persoonlijke aandacht en de individuele ontwikkeling van elke leerling
centraal staat. Belangrijk is de aandacht voor de leerlingen en de inhoud en kwaliteit van hetgeen wat
aangeboden wordt.
Visagie-workshops & beautyful
girlz make-up party
Heeft u altijd al willen leren hoe u
uzelf professioneel op kunt maken? In de 2 uur durende workshop
leert u stap voor stap de theorie en
praktijk van een make-up welke op
uw gezicht is afgestemd. Alle stappen worden voorgedaan en daarna
gaat u onder begeleiding zelf aan
de slag. Ook een leuk idee voor een
vrijgezellenfeestje of een vriendinnendag.
Samen met je vriendinnen een (thema) feestje komen vieren? Voor
meiden in de leeftijdscategorie 815 jaar is het mogelijk om bij Studio
Koek een Beautifull Girlz Make-up
Party te organiseren. De workshops/
kinderfeestjes zijn onderverdeeld in
leeftijd, tijdsduur en prijsklasse. Het
is sinds kort niet alleen mogelijk om
de workshop uit te breiden met een

nagelstyliste, maar ook om het feestje compleet te maken met een fotografe. Zij legt het eindresultaat van
de workshop vast op foto. Er worden verschillende glamourfoto’s gemaakt als blijvende herinnering aan
het feestje. Alle glamourgirls krijgen een unieke groepsfoto en een
prachtig portret van zichzelf. Uiteraard is het mogelijk om de Beautiful
Girlz Make-up Party af te stemmen
op uw wensen of heeft u zelf ideeën
om het feestje nóg leuker te maken.
Alles is bespreekbaar om er samen
een leuke ochtend, middag of avond
van te maken.
Voor uitgebreide informatie en alle
mogelijkheden kunt u Dineke bellen
op telefoonnummer 06-53750386,
mailen aan info@dinekekoek.nl en
terecht op de website
www.dinekekoek.nl

Bayer medewerkers
verrichten vrijwilligerswerk
Mijdrecht - In het kader van een
grote jaarlijkse vrijwilligersactie onder het motto Bayer Cares, die van
28 juni tot 2 juli plaatsvond gingen
rond 150 Bayer medewerkers aan
de slag bij verschillende instellingen
in De Ronde Venen en omgeving en
bij een aantal Ronald McDonaldhuizen in Nederland.
Er was voor elk wat wils. Bij zorgboederij de Amstelkade in Wilnis
werd met man en macht gewerkt
om de zandbak van schoon zand te
voorzien. Bij de Ronald McDonaldhuizen stonden klus en schoonmaakwerkzaamheden op het programma en hadden de medewer-

kers geen enkele moeite om zich
te verplaatsen in de traditionele rol
met emmer, spons en zeem. Bayer
medewerkers trokken ook met bewoners van de zorgcentra Gerardus Majella, Nieuw Avondlicht en
Zuiderhof op oud-Hollandse speurtocht door Mijdrecht. Deze zonovergoten dag kon niet meer stuk toen
na de speurtocht een lunch geheel
in oud-Hollandse sfeer met pannenkoeken werd verzorgd en de dag
met een bingo werd afgesloten.
Algemeen directeur Niels Hessmann: “Bayer erkent en aanvaardt
wereldwijd zijn rol als maatschap-

pelijk en ethisch verantwoorde onderneming. Wij willen als grote
werkgever in Nederland een voorbeeldrol vervullen en willen actief
onze betrokkenheid tonen. Daartoe
hebben wij een aantal maatschappelijk relevante projecten geselecteerd waaruit door iedereen een
keuze kan worden gemaakt. Om het
belang van deze actie te onderstrepen stellen wij alle medewerkers
één werkdag ter beschikking voor
sociale projecten. Want, met inspiratie en plezier, willen we het verschil maken voor de ander en zo
onze betrokkenheid tonen bij de samenleving.”
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Afscheid van het
VeenLanden College

Groep 8 De Hoeksteen neemt
afscheid met musical De Trein
Mijdrecht - Maandag 28 juni heeft
groep 8 van De Hoeksteen geschitterd in de musical “De Trein”!
Om 19.15 uur ging de zaal van het
VLC open en liepen de reizigers met
koffers en tassen over het podium
dat omgetoverd was tot een station. De toeschouwers kwamen zo al

in de stemming en de reis kon beginnen. Na weken van oefenen konden familie en vrienden van de kinderen genieten van toneelspel, zang
en dans. Het was een spetterende show. Gelukkig werd het mysterie van de verdwenen diamant uiteindelijk door de special agents op-

gelost en heeft iedereen zijn of haar
eindbestemming bereikt.
En zo is het natuurlijk ook voor
groep 8: ze zijn klaar voor een nieuwe reis. We hopen dat die goed zal
verlopen en dat iedereen een mooie
en fijne tijd zal hebben op de middelbare school.

Een nachtsprookje op
basisschool Toermalijn
Regio - Donderdag 1 juli vierden
de leerlingen van obs Toermalijn het
eindejaarsfeest. Alle leerlingen van
de school deden mee aan een uniek
project.
Deze dag kwamen medewerkers
van de Stichting Dans in School op
bezoek om met de kinderen een
dansvoorstelling in te studeren. Het
project was “Nachtvlinder”. Het doel

was de belevingswereld van de kinderen te prikkelen. De thema’s van
‘Nachtvlinder’ hadden te maken met
de nacht. Bestaat Klaas Vaak echt?
En hoe zit het met die monsters onder het bed? Werkelijke of gefantaseerde, spannende of juist lieve gebeurtenissen tussen de tijd van naar
bed gaan en weer opstaan vormden
de inspiratiebron voor de dansstuk-

ken. Tijdens deze dag kreeg elke
groep tweemaal een workshop van
een dansdocent.
De resterende tijd leerden de
groepsleerkracht met de leerlingen
de tekst van de slotact. De dag werd
afgesloten met een feestelijke eindpresentatie voor de ouders en opa’s
en oma’s.

Kinderen De Springschans
helpen kinderen in Peru

De Ronde Venen - Op de laatste
schooldag van het jaar heeft het
VeenLanden College afscheid genomen van vier mensen die na een
zeer lange staat van dienst hun carrière afronden. Op de locatie Vinkeveen heeft mevrouw Marian Kruyt
er altijd voor gezorgd dat alle administratieve, personele en financiële
processen soepel liepen. De rector
mevrouw van Oort benoemt het als
‘Marian is het cement in onze organisatie, zij houdt onze gemeenschap
bijeen’.
Op locatie Mijdrecht namen ze afscheid van de heer Bertus Vrielink. Na meer dan 40 jaar in het onderwijs gaat hij nu samen met zijn
vrouw genieten van zijn pensioen.
19 Jaar lang heeft hij wiskunde gegeven op het VLC. Een hardwerkende, betrouwbare en rustige man
die staat voor kwaliteit. Naast het
schoolleven was hij de initiator van
hun hardloopploeg die al jaren naar
fantastische prestaties op de zilveren turfloop dirigeert.
Mevrouw Marianne Broek heeft 22
jaar lang Engels gegeven. Zij is een
vrouw die zeer bij haar vak en leerlingen betrokken is. Zij heeft als
mentor en vertrouwenspersoon zeer
veel betekend voor veel leerlingen.
Het onderwijs is één van de liefdes van haar leven. Zij is vertrokken
naar Zoetermeer met haar andere
liefde in het leven.

funderend geweest voor het kunstonderwijs op het VLC en heeft daartoe een geheel eigen methode opgezet. De kwaliteit van de kunsten
staat hoog in zijn vaandel en hij kon
leerlingen motiveren om tot grote
‘kunst’hoogte te klimmen.

Veel leerlingen van het VeenLanden College hebben de afgelopen
decenia kunnen genieten van deze mensen. De gehele scholengemeenschap zal deze mensen missen, maar zij wensen ze veel geluk
in deze volgende levensfase.

Penseel
Tenslotte heeft de heer Fons van der
Mullen na ruim dertig jaar zijn penseel aan de wilgen gehangen. Hij is

Samen
130 jaar
muzikant
Vinkeveen - Het komt niet vaak
voor dat twee muzikanten van dezelfde band in hetzelfde jaar hun
65-jarig jubileum vieren. En tóch gebeurde dat! Tijdens het solistenfestival van Brassband Concordia kregen
de twee jubilarissen, Anton Luijsterburg en Gijs van Leeuwen, een gouden speld met inscriptie ‘65’ opgespeld. Beiden hebben zich altijd volledig ingezet voor de band.
Gefeliciteerd, heren!

Aanstaande zondag 11 juli:

Tweede Botshol roeiexcursie
Uithoorn - In de maand juni hebben de kinderen van groep 8A van
De Springschans in totaal 375 armbandjes verkocht die uit Peru kwamen.
Het project is goed verlopen en ze
hebben vorige week donderdagmiddag een cheque aan kinderhos-

pice De Biezenwaard in Uithoorn ter
waarde van 500 euro overhandigd.
Een paar kinderen zijn daar naartoe
geweest en hebben nog een rondleiding gekregen.
Met dit afscheidsproject sluiten deze leerlingen het onderwijs op De
Springschans af.

Nog één weekje en dan zit het erop voor deze groep en gaan ze de
stap maken naar het voortgezet onderwijs.
Al deze jaren is het één hechte klas
geweest, gezelligheid en saamhorigheid stonden altijd voorop.

Vinkeveen - Niet gezien, maar wel
veel rietzangers gehoord hebben de
deelnemers tijdens de eerste roeiexcursie in het Botsholgebied. Lepelaars waren er ook en de koekoek
vloog ‘koekoek’roepend voor deze
natuurliefhebbers uit.
De heilige ibissen zijn teruggebracht
naar de Avifauna, maar inmiddels
ook weer hier gesignaleerd.
Laat je verrassen!
Gidsen van het IVN zullen komende zondag in het mooie, stille en afwisselende gebied wederom een excursie verzorgen. Zij zullen op zoek

gaan naar kranswieren en de welriekende nachtorchis en oog hebben voor vissen en kikkers. Wellicht
vliegt er een buizerd over of een andere grote roofvogel zoals de havik
of bruine kiekendief. Ga mee, geniet
van de oogstrelende omgeving en
laat je verrassen.
In ieder geval is het gebied zelf al
spannend met zijn vele sloten, het
hoge riet, zijn moerasbos en de Grote en Kleine Wije. Je kunt er verdwalen door het hoge riet dat van
de sloten een doolhof maakt. Maar
met een plattegrond en gidsen erbij
hoeft dat niet te gebeuren.

Aanstaande zondagochtend 11 juli om 10.00 uur verzamelen bij boer
Verweij aan Botshol 14 of een kwartier eerder op het Kloosterplein in
Vinkeveen. Kosten zijn voor leden
en donateurs 4 euro, overige deelnemers betalen 5 euro. Het aantal
deelnemers wordt bepaald door beschikbare boten en gidsen.
Voor wie dan verhinderd is: op zaterdagmorgen 24 juli, ook om 10.00
uur, wordt de roeiexcursie nog een
keer gedaan. Aanmelden voor de
excursie kan bij Ria Waal, tel. 0297
256089 en bij Els Raadschelders, tel.
0297 288669.
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PK Sport einddansshow
was weer een groot succes

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 3
juli was het weer zover, de jaarlijkse
dansshow van PK Sport werd weer
gehouden in De Boei, Dit jaar kwamen er vijf groepen aan bod die hun
dansjes uitvoerden. De kidsswinggroep die bestaat uit de allerkleinsten, de Dancestarz groep waarin
kinderen van rond de 6 jaar in zitten, de Beatmasters waar de leeftijd
op rond de 8 jaar zit, de Streetwise
kids met een leeftijd van rond de 13
jaar en als laatste de Zumba groep
die nieuw is dit jaar.

Op de vrijdagavond is er namelijk
een nieuwe cursus Zumba for Kids
gestart en die mochten nu ook hun
kunsten vertonen op het podium.
De dag werd georganiseerd door
Anne Ratterman die het hele jaar
hard heeft gewerkt met de kinderen
om tot de uiteindelijke show te komen. De show verliep helemaal goed
en was een lust om naar te kijken. Er
kwamen dansen naar voor van verschillende artiesten. De Kidsswing
deden dansjes op K3, Chipz en

Djumbo en vonden het allemaal geweldig om te doen maar achteraf
ook wel een beetje eng. Vooral de
ouders, familie en vrienden in de afgeladen zaal genoten van het optreden die de kleintjes met vol overgave deden. De dancestarzgroep deed
het ook fantastisch! Op nummers
van lady Gaga, High school musical en Chipz, maakten ze er een
groot feest van op het podium. Als
3e kwam de Beatmastersgroep aan
bod. Zij dansten op Hannah Montana, Katy Perry en Kesha. Door de opzwepende muziek en de leuke kostuums was het een pracht om naar
te kijken. De oudste groep, Streetwise, danste net als vorig jaar weer op
een gemixt nummer. Hier kwamen
onder andere nummers voorbij van
Beyonce, Michael Jackson, Leona
Lewis en Omarion. Door de moeilijke danspasjes en de afwisselende
muziek was dit een geslaagd optreden. Als laatste waren de Zumbakids aan de beurt. Ze mochten twee
dansen doen op Shakira en Jennifer Lopez, wat ze met volle enthousiasme deden dat de toeschouwers
er graag meer van hadden willen
zien. De einddans werd weer gedanst door alle groepen en toen zat
de dag er alweer op.
Volgend seizoen zullen de kinderen
weer hard werken om een volgende
eindshow in elkaar te zetten en dan
zullen ze er weer allemaal bij zijn!
Voor meer informatie over Kidsswing
en StreetDance bel PK Sport tel.
0297-264666.

Een spannende finale van
de Interne Denk en Zet
jeugdcompetitie
De Ronde Venen - Vrijdagavond 28
mei was de laatste speelavond van
de Interne Mulckhuyse beker competitie. Hoewel in sommige groepen
de winnaar al bekend was, beloofde het toch een spannende schaakavond te worden. Wat wil je ook, die
tafel vol met mooie glimmende bekers, daarvan wil iedereen er wel
eentje mee naar huis nemen. Om
19.00 uur werd het startsein gegeven. Iedereen gaf elkaar de hand
en er mocht geschaakt worden. De
spanning was bij de meeste jeugdschakers van de gezichten af te lezen, want het was de laatste kans
om dat ene plaatsje nog omhoog te
komen.
In groep A was de strijd eigenlijk al
een tijdje beslist. Matthijs Meijers
stond vanaf het begin al bovenaan
en wist die koppositie tot het einde toe te behouden. De strijd om
de tweede plaats ging tussen Stefan Rijsbergen en Peter de Jonge.
De laatste wedstrijd moest uitmaken wie er met de tweede prijs vandoor zou gaan. Uiteindelijk werd
Stefan tweede en mocht ook hij met
een mooie beker naar huis. De derde plaats was dus voor Peter de Jonge en Thijmen van Dijk werd vierde
in groep A.
In groep B was het een stuk spannender. Deze laatste wedstrijd moest
uitmaken of Emiel van Dijk of Bodhi
Zonneveld de eerste prijs zou winnen. Doordat Emiel zijn laatste wedstrijd winnend wist af te sluiten en
Bodhi ten onder ging tegen Peter
de Jonge, werd Emiel eerste en Bodhi tweede. Derde is geworden Brian van Yperen op slechts drie punten achter Bodhi.
In groep C ging de strijd tussen Ed-

ward Deen en Jeroen Croonen. Het
verschil tussen deze twee schakers
was erg klein. Dat bleek ook wel na
de laatste wedstrijd. Edward ging
er met de eerste prijs vandoor met
slechts 2,5 punt meer dan Jeroen.
Jeroen werd tweede en de derde
prijs in groep C was voor Mike van
Yperen.
In groep D wist David van Eck ondanks een nederlaag in de laatste
ronde toch de eerste prijs te pakken.
Een keurige tweede plaats was voor
Roman van Starrenburg. De strijd
om de derde plaats in deze groep
was heel spannend. Martijn Broos
en Annerieke Roelofsen stonden
voor aanvang van de laatste ronde
1 punt van elkaar. Het kon dus nog
alle kanten op. Maar doordat beide spelers de laatste partij verloren,
bleef de stand zoals hij was, 1 punt
verschil. Martijn werd derde en Annerieke vierde.
In groep E werd Anouk Pappot eerste. Deze jongedame heeft bewezen
zeer goed te kunnen schaken en is
daardoor terecht op de eerste plaats
geëindigd. Tweede is geworden Sawan Jansen op slechts vier punten
achter Anouk. Derde werd Mitchel
de Koning met weer 2 punten achter Sawan.
Twee zonen van de sponsor Mulckhuyse waren aanwezig om de door
hun beschikbaar gestelde bekers en
medailles uit te reiken. Iedereen was
weer apetrots op zijn of haar verdiende prijs.
Naast het Mulckhuyse toernooi
speelt de jeugd bij Denk en Zet ook
nog een puzzelcompetitie op niveau.
Voor de schaakles en na de competitiepartij wordt er aan schaakpuzzels gewerkt. Klaar of niet klaar, aan

het einde van de avond moeten deze
worden ingeleverd. Wie aan het eind
van het seizoen de meeste punten
heeft behaald met het maken van
deze puzzels krijgt een mooie prijs
mee naar huis. Jan de Boer die deze
puzzels maakt, begeleidt en nakijkt,
stelt ook de prijzen hiervoor beschikbaar, een mooi gebaar van Jan.
Afgelopen seizoen heeft er een
jeugdteam externe wedstrijden gespeeld voor de Stichts-Gooise
Schaakbond in categorie C 2e Klasse. Het team, dat in wisselende samenstelling speelde, bestond uit
Matthijs Meijers, Stefan Rijsbergen,
Brian van Yperen, Bodhi Zonneveld,
Erik van Oosbree en Martin Meijer
(4 spelers en twee reservespelers).
Er zijn 8 wedstrijden gespeeld, 4 uit
en 4 thuis. Bij de laatste wedstrijd
stonden ze 1 matchpoint achter op
de koplopers, dus ze konden kampioen worden in hun categorie. Helaas is dit net niet gelukt, het werd
2 - 2 en het verschil bleef 1 matchpoint. Maar toch een mooie verdiende tweede plaats.
Dit jaar is Denk en Zet voor de tweede keer in samenwerking met Kies
voor Hart en Sport gestart met een
cursus schaken voor beginners van
+/- 8 tot 12 jaar. Waarbij Huub Rijsbergen de jeugd in 5 cursusavonden van een uur kennis laat maken
met de schaaksport. Dit jaar waren
er elf deelnemers. Na afloop van de
cursus kreeg iedere deelnemer een
mooi certificaat. Foto’s en overig
schaaknieuws www.svdenkenzet.nl
Nu gaan alle Denk en Zet-jeugdschakers eerst van de vakantie genieten, zodat ze begin september
uitgerust het nieuwe seizoen weer
op kunnen starten.

Tai-Otoshi Judo safariweekend super geslaagd

Judo examens PK Sport
Vinkeveen - Afgelopen week waren
weer de jaarlijkse PK Sport Judo examens. Er deden in totaal 60 kinderen
mee aan het examen. Voor veel kinderen was het de eerste keer dat ze
mochten opgaan voor een band of
slip. Natuurlijk waren familie en kennissen van harte welkom om het examen bij te wonen. Er waren bij sommige groepen zoveel mensen, dat er bijna geen ruimte meer was om te judoën. De meeste judokas waren erg gespannen maar toen eenmaal het exa-

men begon was de spanning snel verdwenen. Heupworpen, houtgrepen,
iedere judoka deed zijn/haar uiterste
best. Uiteindelijk is iedereen geslaagd
voor zijn band of slip examen.
Hieronder volgen de examenuitslagen
van de judoka’s die geslaagd zijn voor
een band.
Geslaagden
Gele band vijfde Kyu: Chiara Breedijk, Robert Lanting, Kit Verbruggen,
Brent van Bockel, Casper Ho Dac, Tim

Prijsklaverjassen en
tombola in Café de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 9 juli
is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43, tel. 0297263562.
U dient om 20.00 uur aanwezig te
zijn, want uiterlijk om 20.15 uur zal
begonnen worden met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld wor-

den, de punten worden bij elkaar
opgeteld, en de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond:
1 Ria v.d. Laan
6948 punten
2 Cees Lof
6916 punten
3 Martie de Kuijer
6909 punten

Homan, Jimmy v.d. Wilt, Christiaan
Dronkert, Bob Homan, Willem Maas,
Stef Samson, Edwin Drost. Oranje
band vierde Kyu: Bas van Dijk, Mason Mulier, Thijs Winters, Remko van
Vliet. Groene band derde Kyu: Kees
Otting, Jordi Meyer. Blauwe band
tweede Kyu Timon Ho Dac, Maarten
Bakker. De rest van de Judoka’s zijn
geslaagd voor een tussenslip op hun
band. Ook dit jaar kan PK Sport weer
terugkijken op een zeer geslaagd
maar vooral leuk Judo examen.

4 Frans Bierstekers
5 Ria Plant

6803 punten
6715 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Dorus v.d. Meer met 5201 punten.
Aanstaande vrijdag 9 juli is de laatste avond voor de vakantie in Café
de Merel. In de loop van september
gaan de klaverjasliefhebbers weer
kaarten!
In de Feestweek wordt op donderdag 15 juli in de feesttent op de
Demmerik op het kermisterrein gekaart, aanvang 13.30 uur, inschrijven vanaf 12.30 uur.

Uithoorn - Ook dit jaar hebben de
leden, de vrijwilligers en het bestuur
van de judovereniging Tai-Otoshi weer genoten van een van de
laatste activiteiten van het seizoen
2009/2010, het jaarlijkse Tai-Otoshi
Judo Weekend. Van vrijdag 25 juni
t/m zondag 27 juni hebben judoka’s
en begeleiders zich uitermate goed
vermaakt in en rondom het Koos
Vorrinkhuis in de Lage Vuursche.
Het weer zat mee, heel veel zon en
geen druppeltje regen, het humeur
was goed en er was veel enthousiasme. Het thema van dit jaar was
“Safari”. Dat betekende dat bijna alle spellen, binnens- en buitenshuis,
iets te maken hadden met safari.
Vrijdagochtend 25 juni waren de
meeste begeleiders al vroeg uit de
veren om de nodige voorbereidingen te treffen. Zo rond 16.00 uur
kwamen zij aan in Lage Vuursche
om aldaar de boel vast te regelen.
Judoka’s en ouders werden van
19.30 uur van harte welkom gegeten. Na een kopje koffie, thee of limonade zwaaiden de judoka’s hun
ouders gedag en kon het weekend
echt van start gaan.
De vrijdagavond werd gevuld met
het spannende dierengeluidenspel.
De deelnemers moesten op zoek
naar o.a. de aap, olifant, papagaai
etc. Daarna werden de jongste deelnemers afgezet bij het Koos Vorrinkhuis om te douchen en het bed op
te zoeken voor de welverdiende
rust. De oudere deelnemers gingen
vervolgens het donkere bos in voor
een GPS safaritocht. Door middel
van vooraf ingestelde punten moest
men op zoek naar zoveel mogelijk
afbeeldingen van dieren die op niet
alle punten waren neergehangen.
Zo had de ene groep wel de juiste
punten gekozen en het andere team
juist weer niet. Het was een zeer

spannende tocht kriskras door het
donkere bos. Zo rond 02.00 uur waren de meeste deelnemers wel toe
aan een paar uurtjes slaap.
Zaterdagochtend vroeg weer op.
Ontbijten, even buiten spelen en
zo rond 10.00 uur klaar maken voor
“het Safari Instuif”. Wederom in
groepen verdeeld hebben de kinderen zich vermaakt met een zevental verschillende spellen, dat reeds
buiten was klaargezet door de begeleiders. Er waren heuse tokkelbanen, pijltjes schieten, liaan slingeren, speerwerpen, ananas, volleybal
en andere spellen. Daarna was het
tijd om de magen te vullen, lunch.
In de middag stond er een mooie
lange speurtocht door het bos op
het programma. Met behulp van een
GPS konden de kinderen op zoek
naar een rebus. Aan het eind van
de middag was er een mooi lange
waterglijbaan op het terrein neergelegd. Tijd voor verkoeling dus. Het
werd tussen het glijden door een
behoorlijk watergevecht.
Na afloop was het tijd om te douchen en voor het avondeten om de
magen te vullen en de batterijen
weer op te laden. Als eerste avondprogramma stond het Levend Safari Bord (ganzenbord). Alle groepen
hadden een eigen dobbelsteen en
moesten als eerste op het eindpunt
komen. Alleen werd dit bemoeilijkt door de verschillende opdrachten. Het werd een mooi spektakel
dat was uitgezet rondom het huis.
Na afloop konden de jongsten douchen en naar bed. Voor hen was het
al een lange warme vermoeiende
dag geweest. De overige groepen
gingen vervolgens op zoek naar de
losgebroken Bokito. Dat werd een
ware strijd tussen de deelnemers en
de zeer actieve Bokito, die zich door
veel brullen en rennen door het bos

wel zeer herkenbaar maakte. Uiteindelijk wist een aantal groepen hem
te overmeesteren.
Daarna werden de deelnemers ergens in het bos afgezet, waar ze in
de middag al waren geweest met de
GPS, om vervolgens zelf weer terug te lopen. Dat ging eigenlijk zonder echte problemen. Toen was het
toch echt tijd om heerlijk naar bed
te gaan. Althans... dat dacht een
aantal. Want diegenen die vrijdagnacht nogal de beest hadden uitgehangen mochten hun bed weer uit
om in het bos even uit te waaien. Ze
moesten even zeer actief achter wat
begeleiders aan. Ze waren dan ook
blij dat ze eindelijk in hun bed lagen
om vervolgens in de ochtend uit een
diepe slaap te worden gehaald.
Het was meteen al een warme ochtend. Dat was ook te merken in het
laatste spel. Het jaarlijks terugkerende spel “Levend Stratego”. In
een afgezet stuk bos werd de groep
in tweeën gedeeld en kreeg iedereen een kaartje met een ranking
van hoog tot laag, leeuw, aap, giraffe, olifant en zebra werden de kinderen op pad gestuurd om elkaars
vlag te bemachtigen. Na een uurtje rennen, lachen en dollen in het
bos was het tijd voor een welverdiende lunch. Na de lunch hadden
de kinderen nog een uurtje voor vrij
spel en konden de begeleiders alvast beginnen met opruimen. Rond
14.30 kwamen de ouders hun kinderen weer ophalen. Na de nodige
versnaperingen, het uitzoeken van
de gevonden voorwerpen en het
uitdelen van de deelnemingscertificaten namen de ouders en kinderen
afscheid van het begeleidingsteam.
Die hadden nog een zware taak om
het Koos Vorrinkhuis weer schoon
te maken en alle materialen van dit
prachtige weekend op te ruimen.
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‘Nederland’ wint het WK
van Uithoorn
Uithoorn - ‘Nederland’ heeft het WK
van Uithoorn gewonnen. Het Nederlands ‘tweetal’ schreef het toernooi
op haar naam, na een geslaagde
middag straatvoetbal op een zonnig Amstelplein op zaterdag 3 juli.
Het team werd tevens uitgeroepen
tot Panna Kings en mag deelnemen
aan het NK 2011 Panna KO.
Niet alleen ‘Nederland’ ging er met
een prijs vandoor. Duo Sports/Intersport had namelijk 20 straatvoetballen ter beschikking gesteld voor diverse deelnemers aan het toernooi.
Er werden bijvoorbeeld ballen uitgereikt aan een meidenteam, aan
de jongste deelnemer (3 jaar) en de
oudste vrouwelijke deelnemer (51
jaar).

UWTC clubwedstrijd
Regio - Verschil moet er wezen.
Waar zij op 19 juni met z’n allen
stonden te blauwbekken in Heiloo,
werd er op 1 juli onder tropische
omstandigheden een clubwedstrijd
verreden op het mooie UWTC circuit
in Uithoorn.
Drieënzestig rijders hadden zich
aangemeld. Het publiek stond gezellig in zomerkleding met de bijbehorende consumptie te kijken naar
de rijders. Bij 25 graden in een dik
pak met beschermende laag, handschoenen en een helm je wedstrijd
rijden, het valt niet mee! Maar geloof het of niet, vanaf de jongste categorie (6 jaar) tot de senioren werd
er weer hard gestreden om de winst.
Na elke manche gingen de helmen
af en werden er liters vocht genuttigd door de rijders.
De warmte veroorzaakte een enkel
valpartijtje maar de mannen stonden snel weer op en vervolgden hun
weg. Het circuit was zo droog dat
de juryleden tijdens het afremmen
bij de eindstreep in stofwolken ver-

Het straatvoetbaltoernooi werd georganiseerd door Ons Uithoorn en
werd mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage vanuit het
Coöperatiefonds van de Rabobank.
De andere sponsors waren de winkeliersvereniging AmstelPlein en
Duo Sports/Intersport, een sportartikelenwinkel met een vestiging op
het Winkelcentrum Zijdelwaard.
Vanwege het grote succes van het
evenement overweegt Ons Uithoorn
opnieuw een straatvoetbaltoernooi
te organiseren. Benno van Dam:
“Een mogelijkheid is een straatvoetbaltoernooi rondom het EK 2012 in
Oekraïne en Polen. Ondersteuning
van sponsors is daarbij wederom
van essentieel belang.”

Postduiven

dwenen. Al met al weer een mooie
sportavond voor de jeugd en een
paar senioren. Zondag 4 juli gaan ze
naar Bussum om de laatste Noord
Holland cup te rijden. Daarna op vakantie en in september er weer tegenaan!
Uitslag van de clubwedstrijd.
1. Mauro, Melvin, Donne, Joey,
Mitchell, Boris, Sven, Olaf,
Michael.
2. Tonko, Jochem, Izar, Wesley,
Guven, Sam, Mats, Wim, Arno.
3. Sem, Max, Davy, Jurre, Jonne,
Thomas, Roberto, Evert, Mike.
4. Daan, Dylano, Jesse, Maarten,
Wytze, Danny, Jaivy, Kevin
5. Brian, Moreno, Jeroen, Gijs, Tim,
Tristan, Rick.
6. Ferdi, Jesse, Jimmy, Mike, Reno.
7. Seth, Hidde, Flip, Stef, Lars.
8. Milan, Luka, Yiri.
9. Noel, Reno, Max.
10. Boas, Nick.
11. Luke, Jasper.
12. Sjoerd.

Ton en Harrie
de winnaars

De winnaars van het WK Uithoorn. In het midden Frans Boonman

Prijsklaverjassen in ‘t Meertje
Vinkeveen - Komende insdag 13
juli organiseert klaverjasclub Onder Ons weer een zomer prijs kaartavond voor iedere kaartliefhebber, dus ook vakantiegangers en
recreanten zijn van harte welkom.
De aanvang is 20.00 uur in Café ‘t

Meertje aan Achterbos 101.
Er worden drie partijen gespeeld
van zestien gifjes. Er zijn weer veel
mooie prijsjes te winnen.
De volgende kaartavonden zijn op
de dinsdagen 3 augustus en 7 september.

Regio - Zaterdag stond er een
vlucht op het programma, een Midfondvlucht (midden afstand) vanuit
het Franse Peronne, met een gemiddelde afstand van 288 Km en daarnaast nog de Internationale vlucht
vanuit Barcelona met een gemiddelde afstand van 1250 Km, dat is
een Overnacht Fondvlucht. Om 07.00
uur werden de duiven in Peronne
gelost, met een lichte Noordwesten wind, en er werd uitgegaan dat
de duiven een snelheid van 1200 tot
1250 mpm zouden kunnen maken.
Omdat het een Teletekst vlucht (Provinciaal) SBS 6 pag. 861 was, was
de spanning hoog. Hier was landelijke bekendheid te behalen, net als
twee weken geleden. Om 10.56,29
uur arriveerde de eerste duif bij
Ton Duivenvoorde in De Hoef. Deze duif maakte 1215,076 meter per
minuut en was goed voor de eerste
in de vereniging. Een minuut later
klokte hij zijn tweede duif, en weer
3 minuten later de derde. Zijn eerste duif miste op 2 meter per minuut na Teletekst, het betekende
een 13e plaats in geheel de afdeling Noord Holland. Met drie duiven
bij de eerste honderd in de Afdeling een knappe prestatie. Cor van

Deze keer in Arnhem op het terrein van Papendal. Een mooie grote ronde met een kleine heuvel erin voorspelde een mooie wedstrijd.
Vlak voor de start waaide er ook
nog eens hoosbui over het terrein
van Papendal. Waardoor er gegokt
moest worden op welke wielen de
rijders zouden gaan rijden. Kevin en
Martijn kozen er allebei voor om op
4 regenwielen te rijden en 4 normale wielen. Wat tijdens de wedstrijd
goed uitpakte.
Kevin reed vanaf het begin erg aanvallend en won de tussensprint.
Martijn hield zich wat rustiger vanwege slechte benen. Maar koos
precies het juiste moment uit om

Uithoorn - Vanwege het warme
weer is de opkomst voor de eerste
Uithoornse kampioenschappen ta-

felvoetbal vrij klein. Maar dat mogen het enthousiasme en het fanatisme niet drukken.
Het jongerenwerk van Stichting
Cardanus organiseerde afgelopen
zondag, dit jaar voor het eerst, deze kampioenschappen. De wedstrijd
vond plaats in Jongerencentrum
The Mix in Uithoorn.
De teamwedstrijden werden gespeeld in teams van twee. Het team
dat wist te overtuigen en dus ook direct in de finale met de eerste prijs
wegliep bestond uit Bart Roling en
Erik Westerhof.
Dit team mag zich een jaar lang het
beste tafelvoetbalteam van Uithoorn
noemen.
Bij de solowedstrijden wist Abdel El
Khalfi met de eerste prijs weg te komen. Na een zinderende finale wist
hij met 10-8 zijn tegenstander te
verslaan. Abdel is dit jaar de beste
tafelvoetballer van Uithoorn.
Volgend jaar vindt de tweede editie
van het Uithoorns Tafelvoetbaltoernooi plaats, maar dan in de winter
om zo ook de zonaanbiddende tafelvoetballers te trekken.

Uitslag:
Peronne 238 duiven en
14 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
C. van Bemmelen
H.P. Snoek
W. Wijfje
Ginkel & Berg
R. den Boer
C. Pothuizen
Bosse & Zn
H. Half
M. Bosse
Th. Kuijlenburg
W. Könst
M. v.d. Hoort
Verweij-Castricum

29ste Ute Hoirne open
tennistoernooi zeer geslaagd
Uithoorn - In de afgelopen week
werd op het schitterende tennispark
in het Libellebos voor de 29ste keer
het open toernooi in Uithoorn georganiseerd. Het toernooi heeft een
heel goede naam in de omgeving

partijen bij. Onder andere in de categorie HE 8 waar na een partij die
ruim twee uur duurde Robin Spaargaren de meerdere was over Danny van Elst met de setstanden 6/4
7/5. In de DD 6 ging de strijd tussen

en de toernooicommissie had er alles aan gedaan om deze goede uitstraling te behouden. Het WK voetbal leek een concurrent, maar door
goed in te spelen op dit fenomeen
leek het eerder een versterking van
het toernooi. Met de wedstrijden op
een groot scherm, een voetbaltoto
en een quiz over Zuid Afrika werden de deelnemers goed vermaakt.
Naast deze activiteiten waren op het
park nog aanwezig een sieradenwinkeltje en werden dartswedstrijden georganiseerd. Op diverse tijden werd gratis stoelmassage aangeboden. Er was een grote wijnproeverij en aan de deelnemers werd op
vrijdagavond na Nederland–Brazilië
een gratis Chinese maaltijd aangeboden. Dit was een voltreffer, want
ruim honderd deelnemers en introducés hebben op de zonnige terrassen heerlijk zitten Chinezen met
daarbij natuurlijk een heerlijk glas
Zuid-Afrikaanse wijn. Door het warme weer van de afgelopen week is
er bij de tenniswedstrijden menig
zweetdruppeltje gevallen. Geklaagd
over de warmte werd er niet en elk
van de ongeveer vijfhonderd deelnemers heeft met veel plezier meegedaan aan het toernooi. In het finaleweekend zijn de halve- en hele finales gespeeld. In de HE 4, de
hoogste categorie in dit toernooi,
stonden Marco Koppelman en Martijn van Diemen tegenover elkaar in
de finale. Marco won deze strijd met
de setstanden 6/0 6/7 en 6/3. Marco werd hierdoor algeheel toernooiwinnaar. Er waren heel spannende

Annelies Wildschut en Bea Becht
tegen Nicole Schavemaker en Anitra Soels. Na een spannende partij werden Nicole en Anita de winnaars. Setstanden 4/6 6/3 6/4.
Tot het genoegen van de wedstrijdcommissie had burgemeester Dagmar Oudshoorn, die nog maar zes
weken ons aller moeder is de moeite genomen uit Rotterdam, waar zij
nog woonachtig is, naar het park te
komen om de laatste finales en de
prijsuitreiking bij te wonen. Nadat zij
door voorzitter Joop Houtman was
aangekondigd sprak zij de aanwezigen nog kort toe. In de paar uurtjes die zij op het park had doorgebracht had zij geconstateerd dat er
een enorm enthousiasme bij club en
commissies was.

Kevin Regelink en Martijn
de Groot weer samen
op het podium
Regio - Zaterdag 3 juli stond er voor
Kevin Regelink en Martijn de Groot
weer een wedstrijd op het programma in de Mijnten Midden Nederland
Skeeler Competitie.

Zinderende tafelvoetbalfinale

Bemmelen uit De Hoef werd 4e en
5e, Henk Snoek uit de Kwakel 6e en
Wim Wijfje was met de 7e plaats de
derde liefhebber. Hans Half uit Amstelhoek wist net als vorige week
eerste in de B-Groep te worden. In
rayon F werd Ton 5e, 7e en 29e, Cor
38e en 39e, Henk 49e en 64e, Wim
50e Ginkel & Berg 82e Ron den Boer
90e, Hennie Pothuizen 97e en Bosse & Zn 98e. Harrie Hendriks klokte
de eerste drie duiven vanuit Barcelona, maar de officiële uitslag is nog
niet bekend.

samen met zijn naamgenoot Martijn
de Jager weg te rijden van het peloton. Kevin probeerde nog een aantal
keer om alleen naar de twee Martijn
te rijden. Maar er werd goed gecontroleerd door een ploeggenoot van
Martijn de Jager.
Twee ronden voor het eind kwam
Martijn de Groot ten val door het
natte wegdek. Door de adrenaline
stond hij wel direct op zijn benen en
op karakter bleef hij uiteindelijk het
peloton voor.
Maar Martijn de Jager won de wedstrijd in Arnhem. Martijn de Groot
mocht de tweede plek op het podium vullen, Kevin Regelink won de
sprint van het peloton en werd uitgeroepen tot strijdlustigste rijder.
In het klassement staat Martijn de
Groot nu eerste. Kevin Regelink
staat op de zevende plek.

Een goed begin om dit te constateren bij een eerste bezoek aan een
sportclub binnen haar gemeente.
Na deze mooie woorden werden de
prijzen uitgereikt aan de winnaars.
Het is voor de wedstrijdcommissie
een genoegen om zo’n mooie week
te mogen organiseren. Zij kan dit elk
jaar opnieuw weer doen door de inbreng van een groot aantal sponsoren, zonder wie een dergelijk toernooi niet meer te organiseren is.
Veel dank daarvoor. Veel deelnemers hebben nu al weer aangegeven dat zij volgend jaar zeker weer
terugkomen bij de dertigste editie
van het toernooi. Voor de toernooicommissie een mooie opsteker als
zij gaat starten met de organisatie
van het volgend toernooi.
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Michael Woerden voor de
tiende keer Clubkampioen
De Veenlopers
Regio - Vorige week zondagmiddag werd onder welhaast tropische
omstandigheden de jaarlijkse clubkampioenschappen van De Veenlopers verlopen. Ook dit jaar kon Michael Woerden de concurrentie op
afstand houden en hoefde hij zodoende de wisselbeker niet meer in
te leveren. Daarnaast werden ook in
de diverse leeftijdscategorieën en
bij de dames de titels verdeeld.
De start en finish waren ook dit jaar
op de Mijdrechtse Hoofdweg getrokken. De wedstrijd- en prestatiegerichte lopers liepen 10 km (29 in
totaal) door de schaduwarme polders rond de Oosterland- en Westerlandweg. De recreatielopers liepen de halve afstand en de kinderen een rondje door het sportpark.
Bij de heren leek er een spannende strijd te verwachten tussen titelverdediger Michael Woerden en
de runner up van vorig jaar Ricardo
van ’t Schip. De afgelopen maanden
waren de verschillen op hun 10 km
klein. Echter, na 1,5 km liep Michael
al weg bij Ricardo en was de strijd al
beslecht. Michael finishte na 34.55
als eerste; Ricardo werd op gepaste
afstand tweede.
Willem van Leeuwen liep een goe-

Stilte voor de tourstorm
op erve Vlasman

de wedstrijd. Hij werd derde overall
en veroverde de titel in de categorie
Masters 2 (45-54 jaar). Julitta Boschman leverde een unieke prestatie
door als vierde overall en daardoor
natuurlijk als eerste dame te eindigen. Ze was daarmee de rest van
het herenveld te snel af. Theo Noij
liep ook een heel sterke wedstrijd
in deze hitte. Hij behaalde de titel
bij de Masters 3 (55 jaar en ouder).
Dennis Boon was verrast, maar ook
heel blij met het veroveren van de titel bij de Masters 1 (35-44 jaar).
De recreatielopers liepen de 5 km
onder deze tropische hitte. Adriaan Brinksma finishte als eerste. Hij
werd op z’n hielen gezeten door de
eerste dame, Karin van Zijtveld. Zij
was heel tevreden met deze overwinning na haar blessure.
Bram Nijhof en Lisa van Diemen waren respectievelijk de snelste jongen
en het snelste meisje bij het rondje
sportpark.
Na de inspanning was er tijd voor
ontspanning. De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue,
waarbij ook de bekers en medailles
werden uitgereikt.

Zaalvoetbalteam Café
‘Stee-Inn’ is kampioen
Wilnis - Dinsdagavond was het
feest in Café Stee-Inn in Wilnis.
In de Willisstee Zaalvoetbalcompetitie 2009/2010 is het team Stee-Inn
namelijk kampioen geworden. Het is
nog ontzettend spannend geweest
de afgelopen weken, want het team
Nieuw Deco volgde het team SteeInn op de voet. Uiteindelijk is het
team Nieuw Deco geëindigd met
hetzelfde aantal punten, doch met
een lager doelsaldo.
Het team Van Harberden is geëindigd op de derde plaats.

voetballers die elke week op dinsdag van 19.15 uur tot 22.15 uur
bij elkaar komen voor een fanatiek doch fair potje zaalvoetbal, gevolgd door een gezellige avond in
Café Stee-Inn, waar medewerkster
Pascalle altijd weer goed zorgt voor
haar voetballende jongens met een
lekker hapje en een drankje.
De competitie bestaat uit de volgende teams: Tuincentr. Rijdes/Joben
Bouw/Bouwserv.Gommans/Notass/
Argonvedettes/Veenland/Van Harberderen/Nieuw Deco en Stee-Inn.

De bedrijvencompetitie zaalvoetbal van Sportvereniging Veenland
bestaat uit een enthousiaste groep

Ben je geïnteresseerd in deze competitie, stuur dan een e-mail naar:
zaalvoetbal@veenland.nl.

De Kwakel - Het was de eerste
vrijdagavond opmerkelijk stil in het
anders zo bruisende home van de
tourvoorspellers. Mede oorzaak was
het voetbaltreffen tussen Nederland en Brazilië dat aan deze avond
voorafging. Vele deelnemers waren
hiervan nog onder de indruk of invloed. Daarnaast waren de liefhebbers van het Kwakelse tourspel ontdaan door het bericht van overlijden van Jan Noteboom. Jan was jarenlang de spreekstalmeester bij de
prijsuitreiking en kalligrafeerde de
scorelijsten.
Voor de zaterdagmorgen moesten
de voorspellingen ingeleverd zijn, zo
trotseerde het honderdtallig deelnemersveld deze vrijdagavond toch
erve Vlasman. Daar vernamen zij
in welke ploeg ze kwamen te zitten. De ploegen zijn vernoemd naar
oude kroegen in de omgeving, dat
was wel even slikken als bleek dat
je weer bij To en Jo kwam. Zaterdagmorgen mocht Co Vlasman de
bus van de voorspellingen voor de
eerste maal verzegelen. Co had nog
even moeten wachten en zijn briefje beter moeten nakijken. Hij voorspelde voor de proloog Snabili, maar
deze renner doet helemaal niet mee
aan deze Tour de France.
Zaterdagmiddag nam de spanning
alleen maar toe voor de start van de
proloog in Rotterdam. Met de Gou-

den Lap in de aanslag voor de tv of
in Rotterdam zelf, werden de renners gevolgd. Het wekte geen verbazing dat Cancellara won, iedereen had dat wel goed voorspeld en
de eerste drie punten gescoord. Is
er een andere renner op de goede
plaats voorspeld dan krijg je twee
punten. Een niet op de goede plaats
voorspelde renner, maar wel bij de
eerste tien van de uitslag levert een
punt op. Bij elkaar opgeteld kwam
Berry Verhoef met 10 punten uit de
bus, hij werd daarmee de eerste
koploper van de 55e Tour de Kwakel. Vlak achter zich weet hij negen
deelnemers met maar een puntje minder. Dit tiental zal straks wel
gaan uitmaken wie de Pietje Verhoef-prijs, voor de beste tijdrijder,
mag winnen. Lejo Hoogervorst zal
uit zijn gele trui moeten worden gehesen, een zware maar dankbare
last zal van zijn schouders vallen. Er
resten nog 3651 km naar Parijs en
vele etappes over erve Vlasman, genoeg om het geel te heroveren.
De komende week zal de focus niet
alleen op de Tour zijn gericht, de
voetbalkoorts neemt maar toe. In
het Tourhome zal het voetbal, naast
het wieler Latijn, ook genoeg gesprekstof opleveren. Het Vuvuzela
verbod zal echter van kracht blijven,
dat geldt ook voor de wielervariant:
de Routetoeter.

Afdeling rugby KDO
officieel erkend door de
Nederlandse Rugby Bond

Qui Vive clubkampioenschappen junioren 2010
De Kwakel - Van 11 t/m 19 juni zijn
de Clubkampioenschappen junioren
bij UTC Qui Vive gespeeld.
Dit jaar was er geen concurrentie van de Avondvierdaagse of een
toetsweek, dus heel veel kinderen
konden zich inschrijven. Dat heeft
Qui Vive geweten, maar liefst 70
deelnemers waren er!!
Gelukkig hadden ze goed tennisweer. Hun Plein en het Chalet waren
omgetoverd tot een Oranjeplein, dus
de stemming zat er meteen goed in.
Iedereen moest minimaal twee partijen spelen, het was gelijk duidelijk
dat de kinderen er alles aan deden
om te winnen en de titel van Clubkampioen binnen te halen. De finales waren dan ook in alle categorieën heel spannend en tot op het

De Kwakel - Tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Rugby Bond op donderdag 1 juli jl. is
de afdeling rugby van sportvereniging KDO officieel als rugbyvereniging erkend.
Na een korte presentatie van KDO
met daarin aangegeven waarom een
rugbyafdeling wordt gestart, hoe
dit wordt aangepakt, wat de doelstellingen zijn, etc., waren de leden
van de NRB unaniem in hun besluit
dat met een luid applaus werd bekrachtigd. AAC Rugby uit Amsterdam heeft gelijk een aantal ballen
geschonken en ook andere vereni-

laatst was niet duidelijk wie nummer
één zou worden.
Tijdens de lunch was de prijsuitreiking en de loterij, waar dankzij sponsoring van BLOKIDS, Duo Sport en
Handig Werk mooie prijzen te winnen waren.
De winnaars van een aantal categorieën worden uitgenodigd om Qui
Vive te vertegenwoordigen op het
Kampioenschap van Uithoorn op
11 september, dit keer gehouden
op TCU. Zouden zij in staat zijn om
de beker voor de 3de keer te winnen????
In ieder geval kijkt UTC Qui Vive terug op een succesvol en sportief
Clubkampioenschap. Meer informatie over Qui Vive Tennis is te vinden
op www.quivivetennis.nl

Geslaagd senior+ toernooi
bij Tennisvereniging Wilnis
De Ronde Venen - Dinsdag 29 juni jl. vond het senior+ toernooi bij

gingen hebben direct hun hulp aangeboden. Dit betekent dat vanaf komend seizoen er bij KDO ook echt
gerugbyd zal gaan worden. Doordat
het moeilijk is om gelijk met voltallige teams te kunnen starten zullen
ze eerst gaan samenwerken met andere verenigingen.
Op dit moment hebben zich al een
aantal pupillen, junioren en senioren ingeschreven en het rugbyteam
kan nog zeker mensen gebruiken.
Heb je interesse of wil je gewoon
meer informatie, stuur dan een mail
naar rugby@kdo.nl en ze nemen
contact met je op.

Tennisvereniging Wilnis plaats. Iedereen in de leeftijd van 50 jaar of

ouder met speelsterkte 6, 7, 8 of 9
kon zich inschrijven voor deze dag.

Er werden wedstrijden in de herendubbel, damesdubbel en mix gespeeld en tussendoor werd iedereen verwend met een heerlijke
lunch. Het aantal inschrijvingen was
overweldigend! Met 60 deelnemers
en een vervroegde deelnemerssluiting was het toernooi goed bezet.
Het leek een erg zware dag te worden door het warme weer, maar de
deelnemers trotseerden de warmte
en hielden rekening met de temperatuur door het af en toe iets rustiger aan te doen en in ieder geval
voldoende te drinken. Het bleek erg
goed te doen. De middag leek zelfs
verstoord te worden door wat regen,
maar dit mocht de pret niet drukken.
Na een kleine regenpauze werd de
draad weer opgepakt en gingen de
wedstrijden gewoon weer verder!
Aan het eind van de dag was er in
iedere categorie een 1e en een 2e
prijs te vergeven. Met mooie prijzen werden de deelnemers beloond
voor hun inzet. De eerste plaatsen
gingen naar: Wim van Loon en Anton de Jong in de herendubbel 8,
Ann Robles en Riet Post in de damesdubbel 7/8, Janine van der Drift
en Wil de Graaff in de damesdubbel
7/8, Swanette Verbruggen en Hetty van Veen in de damesdubbel 6,
Cocky Brouwer en Bouwe Buur in
de gemengd dubbel 8, Coby Spaans
en Jan Spaans in de gemengd dubbel 8, Rianne Berkhout en Hans
Monster in de gemengd dubbel 7.
Tennisvereniging Wilnis kan terugkijken op een geslaagd toernooi en
kijkt uit naar volgend jaar.

Geslaagd Midreth Open bij
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Het zit er weer op, een
week lang Midreth Open bij Tennisvereniging Wilnis. Een reeds jarenlange samenwerking tussen Bouwbedrijf Midreth BV en Tennisvereniging Wilnis werd dit jaar gevierd
middels een uniek jubileum. Bouwbedrijf Midreth BV heeft voor de 10e
keer het Open Toernooi bij de vereniging gesponsord!
Het Midreth Open is altijd een begrip in de regio en dat bleek ook
dit jaar des te meer. Een combinatie van fanatisme, gezelligheid en
sportiviteit zorgden voor de ideale mix voor iedere tennisliefhebber.
De hele week werd er extra uitgepakt. Toeschouwers en deelnemers
konden gedurende de week al prijzen winnen in de tombola, waarvan
de prijzen bij verschillende sponsors
vandaan kwamen.
Vrijwel alle wedstrijden konden gespeeld worden in een stralend zonnetje. Enkel op donderdag werd
er een aantal partijen in de hal in
Mijdrecht en bij Tennisvereniging
Vinkeveen afgespeeld. Later kon
echter gewoon weer in Wilnis gespeeld worden.
Donderdagavond vond er een pre
feestavond plaats. De band El Fish
& The Coversolutions bracht vele

mensen op de dansvloer en aan het
genieten, een ontzettend geslaagde avond.
In het finale weekend was het wel
ontzettend warm om te tennissen,
misschien wel té warm. Toch trotseerden alle deelnemers de warmte
en sloegen zich er dapper doorheen.
Zaterdagavond werd het weer tijd
voor ontspanning, ook DJ Rob van
Dijk en zanger Toine Kremer maakten er een ware feestavond van. Er
werd tot in de late uurtjes gekletst
en gedanst. Tijdens deze feestavond
werden er ook weer mooie prijzen
verloot onder de deelnemers, daar
hadden enkelen in ieder geval al
een hoofdprijs te pakken!
Maar uiteindelijk ging het ook om
het tennis. Grote winnaars van de
week in de hoogste categorieën waren: Marija Zivkovic in de damesenkel, Marija Zivkovic en Kim Bakker
in de damesdubbel, Franco Zivkovic
en Jayson van der Eem in de herendubbel en Harold Reitsma in de Herenenkel.
Tennisvereniging Wilnis kan terugkijken op een ontzettend geslaagde week. Dankzij de hoofdsponsor
Bouwbedrijf Midreth BV en met het
WK voetbal, Wimbledon en tennis
op eigen terrein was het een spetterende week.

Deelname nog steeds stijgende
bij zomerdrives BV De Legmeer
Uithoorn - Zes en twintig paren bij
Bridgevereniging De Legmeer trotseerden de zomerwarmte en mengden zich in het strijdgewoel om de
bridge eer.
Nu eens niet Ruud en Cees als eerste in de A-lijn, maar waren het Ada
van Maarseveen & Cobie Bruine de
Bruin die aan het langste eind trokken. Met een prachtige score van
60,07% waren de flessen wijn voor
hen. Ben ten Brink & Jan Bronkhorst
krijgen de smaak ook te pakken en
werden tweede met 56,25%, net
voor Wim Slijkoord & Francis Terra
met 55,21%, die eveneens elke week
beter presteren. Joop van Delft &
Toon Overwater bleven met 54,86%
op hun beurt Brita & Jan Bosse, die
54,51% behaalden, nipt voor. Heleen
& Mees van der Roest lijken na een
wisselvallig begin de aansluiting op
de kopgroep hervonden te hebben
gezien hun zesde plaats en 51,39%.
Onverwacht onderaan werden Jan
Egbers & Gerda Schavenmaker en
André van Herel & Cora de Vroom
aangetroffen, zodat maar weer eens
blijkt dat alles mogelijk is op een
zonnige zomeravond.

De B-lijn toonde een ontketende
Mieke van den Akker & Debora van
Zantwijk met een eerste plaats en
59,08%. Lenie Heemskerk & Greet
de Jong werden hier op afstand
tweede met 54,58%, net voor Andrew de Graaf & To van der Meer die
met 54,25% aardig op stoom beginnen te raken. Hetty Houtman & Anton Berkelaar moesten het nu eens
met een vierde plaats doen maar
blijven met 52,27% in de running.
Tini & Johan Lotgerink kunnen nog
steeds goed meekomen en behaalden nu een vijfde plaats en 51,83%.
Wies Gloudemans & Rie Sudmeijer
schakelden ten opzichte van vorige week ook een tandje terug maar
schaarden zich met 50,83% toch bij
de beste helft.
Wilt u naast het WK ook eens op
een andere manier spanning ondergaan, kom dan zomerdriven bij BV
De Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.15 uur in de barzaal van
sporthal de Scheg.
Inschrijven voor 5 euro per
paar bij voorkeur per e-mail:
niekschavemaker@hetnet.nl of voor
19.30 uur aan de zaal.
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AKU atleten behalen 5 medailles tijdens
de Nederlandse kampioenschappen
Regio - Tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor junioren,
hebben AKU atleten voor een daverend succes gezorgd. Er werden
in het zeer warme Zwolle 5 medailles behaald, 2 keer zilver en
3 keer brons. Dit NK zal de boeken ingaan als het meest succesvolle NK voor AKU atleten aller tijden.
Helen van Rossum heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen een
geweldige prestatie geleverd door een zilveren en bronzen medaille te
behalen. Het succesweekend van Helen begon op vrijdagavond, waar ze
zich moest zien te plaatsen voor de 400 meter horden finale. Helen stond
5e op de ranglijst en dat gaf haar veel vertrouwen voor een plaats bij de
beste 6 atleten, die in de finale zouden strijden voor de Nederlandse titel.
Helen wist haar serie erg makkelijk te winnen en was hierdoor verzekerd
van een gunstige baan in de finale. In de finale liet de atlete uit Mijdrecht
gelijk zien wat haar bedoelingen waren, ze ging zeer hard van start en kon
goed haar ritme tussen de hordes blijven lopen. Op de helft van haar race
liep Helen al ver voor op de nummer 3, waardoor ze al uitzicht had op de
zilveren medaille. De laatste 100 meter, waar de verzuring altijd erg gaat
opspelen, kon Helen de hordes nog goed aanvallen, waardoor ze haar 2e
positie kon vasthouden. Helen finishte in een nieuw persoonlijk record van
66.86 seconden.
100 meter
Na een dag rust stond Helen op zondag aan de start van de 100 meter horden. Aangezien Helen voornamelijk traint voor de 400 meter horden, was
de concurrentie hier veel groter en dus moeilijker om een plaats in de finale
te behalen. Helen startte vanuit baan 5 en moest na het startschot even
zoeken naar haar ritme. Vanaf horden 5 kon Helen goed doorversnellen en
eindigde ze in een tijd van 15.10 seconden als 3e van haar serie. De eerste
drie atletes van de serie waren automatisch geplaatst voor de finale. In de
finale had Helen een gunstige baan, doordat de snelste twee meisjes van
Nederland naast haar zaten. Helen kon zich hier gelijk aan optrekken en zat
in tegenstelling tot haar serie gelijk in het goede ritme. Vanaf horden 2 was
het duidelijk dat Helen samen met twee andere atletes zou strijden om de
zilveren of bronzen medaille. Na een prachtige race en een zeer spannend
einde was het na de finish afwachten, omdat de 3 atletes bijna tegelijk over
de finish kwamen. De nummers 2 en 3 zaten maar liefst 0,01 seconden van
elkaar. Helen was dolgelukkig na de verlossende uitslag, waarin stond dat
ze 3e van Nederland was geworden.
Na afloop gaf ze aan dat de bronzen medaille het mooiste was, omdat ze
hier de ‘specialisten’ op het sprintnummer had verslagen. Over 3 weken zal
Helen starten tijdens het NK senioren. Hier zal zij haar goede vorm willen
doorzetten en proberen om nog wat van haar tijd af te halen.
Zilver
Wouter Heinrich heeft in Zwolle een geweldige zilveren plak weten te bemachtigen. Nadat hij zich op de zaterdag in de series met een eerste plaats
een plek in de finale wist te verwerven, liep hij op de zondag in een tactisch
sterke race naar een prachtige zilveren plak. Wouter staat op de nationale
ranglijst van dit jaar op de 1500 meter op een tweede plek met een tijd van
4.02.85 en dat bracht wat meer druk en zenuwen met zich mee dan andere
jaren. Vooral voor de series had hij hier behoorlijk last van. Gelukkig wist
hij rustig te blijven toen het moment daar was en won zijn serie. De finale
was een hele andere opgave, omdat nu alle favorieten bij elkaar zaten. Het
tempo lag niet hoog in de eerste rondes en dat maakte 800 meter loper Ricardo Sprong erg gevaarlijk. Op 500 meter voor het einde ging het spel op
de wagen en kon Wouter, die goed voorin zat, direct reageren en meespringen. Op 300 meter voor het eind nam hij de leiding over maar Ricardo zat
al op het vinketouw en wachtte zijn kans af tot de laatste 100 meter en
sprintte naar de winst. De zilveren plak van Wouter voelde echter als een
overwinning. Hij finishte in zijn tweede tijd ooit van 4.06.50.
Verrassing
Simone de Jong heeft in Zwolle voor een geweldige verrassing gezorgd
door bij het hinkstapspringen een bronzen plak te veroveren. Simone,
die zich afgelopen jaar is gaan specialiseren op het hinkstapspringen,
stond als 5e geplaatst voor het NK in Zwolle. Tijdens de wedstrijd voor
het NK had Simone veel vertrouwen opgedaan, door in slechte omstandigheden een afstand van 10.31 meter te springen. Bij het inspringen liet Simone al zien dat ze goed uitkwam op de balk en dat ze er
erg veel zin in had. Tijdens de 1e sprong had zij nog wat last van de
zenuwen, maar na een geslaagde en geldige poging van 10.29 meter
zat Simone volledig in de wedstrijd. Na de 2e poging, waarin ze maar
5 centimeter onder haar persoonijk record sprong, stond zij op de
3e plaats. In de 5e poging sprong een atlete van Phanos Amsterdam
1 centimeter verder dan Simone, waardoor ze op plaats 4 kwam te
staan. Nadat ze zich nog een keer goed had opgeladen voor een alles
of niets poging kwam Simone perfect uit op de balk en evenaarde ze
haar persoonlijk record van 10.56 meter. Door een klein stapje achteruit te doen bij haar landing was het nog even spannend, maar na het
zien van haar afstand sprong ze een gat in de lucht: 3e van Nederland.
Feest
Eva Lubbers maakte zondag het AKU feest compleet door op de 200 meter de bronzen medaille te behalen. Eva, die een moeizaam seizoen doormaakt, was gebrand op een goede klassering op de 200 meter en had na de
laatste trainingen weer vertrouwen gekregen. Door haar VWO examens zijn
de wedstrijden nog niet gelopen zoals Eva wilde, waardoor ze erg gelukkig
was met haar bronzen medaille en bovenal weer een goed gevoel had na
haar race. In de series liep Eva makkelijk naar een gedeelde 1e plaats, waardoor ze automatisch geplaatst was voor de finale.

In de finale liep Eva in baan
5 en haar twee concurrenten
zaten in baan 3 en 4, waardoor zij zich hadden op Eva
en naar haar toe konden
lopen. Eva was hierop berekend en kon in de bocht goed
meelopen met de twee atletes
van Phanos Amsterdam. Na
een zeer spannende en goede
race kwam Eva als 3e over de
finish. Na de race was Eva erg
blij met haar bronzen medaille, wat haar veel vertrouwen
gaf voor de komende wedstrijden. Zaterdag stond Eva
aan de start van de series van
het koningsnummer, de 100
meter. Eva stond als 4e geplaatst, de 3 atletes die samen
met Eva het nationale team
voor de estafette vormen, stonden boven haar op de ranglijst.
In de series had Eva een superstart en kon daardoor makkelijk
naar de 2e plaats lopen, die automatische plaatsing betekende
voor de finale. In de finale kwam Eva moeizaam uit de blokken, waardoor ze na 10 meter tegen een behoorlijke achterstand aankeek ten opzichte van haar concurrentes. Door
zich volledig vast te bijten op de nummer 4 liep Eva een
zeer sterk laatste deel en kwam hierdoor als 4e over de finish. Eva baalde behoorlijk van haar start, maar kon toch ook
terugkijken op een zeer sterk laatste deel van haar race.
Half juli zal Eva met de Nederlandse ploeg afreizen naar het
WK voor junioren in Canada, waar ze de 4 x 100 meter estafette zal lopen.
Prestatie
Kim Hittinger zette dit weekend ook een prachtige prestatie neer door als C-juniore op de 800 meter bij de meisjes B
in de finale een 4e plek te veroveren in een nieuw persoonlijk record van 2.19.27. De verrassing begon op vrijdagavond al in de series waarbij ze met een scherpe eindsprint
al 1 van de favorieten wist te verschalken en haar serie wist
te winnen waarmee ze een plek in de finale van zaterdag
afdwong. Iets waar we vooraf op gehoopt hadden maar
wat we niet echt verwachtten bij de categorie waarbij de
meisjes 1 à 2 jaar ouder zijn dan
Kim. In de finale waren er 3 meisjes die
na 1 ronde zich losmaakten van de rest
van het veld, zij waren echt de sterksten.
Daarachter wist Kim
echter door wederom
een goede eindsprint
beslag te leggen op de
vierde plek! Normaal
gesproken een plek
waar je van baalt omdat
het podium zo dichtbij
is maar in dit geval was
de stemming meer dan
goed.
Jip Mukanay zorgde bij
het
hinkstapspringen
voor een mooi succes
door als C-juniore een
nieuwe persoonlijk record
te springen en op de 6e
plaats te eindigen. Jip die
1 à 2 jaar jonger is dan de
rest van het deelnemersveld, is zich pas kort aan
specialiseren op het hinkstapspringen.
Na veel goede prestaties is Jip afgelopen jaar uitgenodigd voor de
regionale springtrainingen. Hier bleek dat de atlete uit Uithoorn
veel talent had voor het hinkstapspringen. In haar 1e poging kwam
Jip niet precies uit op de balk, maar zette wel gelijk een geldige
poging neer van 10.29 meter. Door haar aanloop iets te veranderen, kwam ze in haar 2e poging goed uit en sprong een nieuw
persoonlijk record van 10.73 meter. Na 3 pogingen stond Jip bij de
beste 8 die in de finale nog 3 extra pogingen kregen. In de finale
kwam Jip nog een keer tot haar nieuwe record, waardoor ze stevig
de 6e plaats in handen had, wat een prachtige prestatie is voor de
C-juniore van AKU. Lotte Krause kwam op de zondag in actie op
de 1500 meter voor meisjes A. Het was erg warm en vanaf de start
ging het direct hard. Lotte ging moedig mee en halverwege de
race lag ze op een schema dat een eindtijd zou betekenen die
maar liefst 12 seconden sneller is dan haar persoonlijke record.
Ook met het ingaan van de laatste ronde lag Lotte nog dik voor
op haar persoonlijke recordschema maar kon de laatste ronde
het tempo niet meer volhouden. Lotte vocht moedig voor wat
ze waard was maar finishte als 9e in een tijd van 5.00.62. Met
name voor Lotte zelf een flinke teleurstelling.

