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Scouting Admiralengroep

Twee buitenboordmotoren
gestolen

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Scouting Admiralengroep Uithoorn
voelt zich gedupeerd en is verontwaardigd: “wie steelt er nou twee
buitenboordmotoren uit onze botenloods?” Op vrijdagavond 30 juni kwam de vrijwillige leiding weer
bijeen voor de wekelijkse opkomst
van de welpen. Zowel bij het clubhuis als bij het wachtschip Olympus
(ligt in de Amstel bij de Thamerkerk)
merkte de scoutingleiding meerdere vernielingen op. De botenloods vertoonde overduidelijke sporen van inbraak en bij controle van

KORT NIEUWS:

Kanarie gevonden
Zondagavond is in de tuin van
een woning aan de Pimperlnel
een gele kanarie aan komen
vliegen. Het is een kleine, gele.
De eigenaar kan contact opnemen via 06-22493479.
Overhandiging van 3250 steunbetuigingen voor bouw zwembad

Nog steeds geen raadsbesluit over
tweede zwembad in De Ronde Venen

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

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

Afgelopen donderdag debatteerde
de gemeenteraad over een nieuw
sportgebouw in Abcoude. De aanleiding is een burgerinitiatief, waarin gevraag wordt om een onderkomen voor een nieuw zwembad en
twee nieuwe gymnastiekruimten
voor de basisscholen. Die sportzalen zouden dan ook geschikt moeten zijn voor sporten in verenigingsverband. In het burgerinitiatief worden volleybal, badminton, zaalvoetbal en zaalhockey genoemd. Drie
insprekers maakten gebruikt van
het spreekrecht om bij de gemeenteraad te pleiten voor de bouw. Ondernemer Ernst Koot noemde het
een belangrijk onderwerp en vroeg
zich af of alle raadsleden er wel het
juiste gevoel bij hadden en het aan
de kant zouden willen schuiven.
“Het zal eerder minder dan meer

gaan kosten dan in de begroting
staat. Gebruik de positieve energie
die bij de dorpsbewoners leeft.”
Bewegingsarmoede
Martijn Wijnant, fysio-manueel therapeut in Abcoude, zei zich zorgen
te maken om de ouderen, die het
risico lopen bewegingsarmoede te
krijgen. Afname van fitheid bij deze groep zou leiden tot een sociaal isolement en het risico op vervelende aandoeningen, zoals overgewicht, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Volgens Wijnant biedt een
zwembad ouderen de mogelijkheid
om aan hun vitaliteit te werken en
past zo’n voorziening bij de huidige
participatiemaatschappij.
“Het is haalbaar”
Mevrouw Astrid Wintershoven, be-

stuurslid van de Stichting Zwembad Abcoude, benadrukte het gemis van een zwembad. “We hebben
een sluitende businesscase en met
alle risico’s rekening gehouden en
uit onze onderzoeken blijkt dat het
past binnen de kaders die de gemeente heeft gesteld.” Ze erkende dat de gevraagde borgstelling
door de gemeente een heikel punt
is, maar die zou niet onoverkomelijk zijn. “Het plan is solide, financieel kan het, de tekeningen zijn uitgewerkt en wat blijkt? Een zwemgymgebouw is haalbaar binnen de
kaders van de gemeente. Het is nu
aan de raad.” Volgens de voorstanders van het nieuwe combigebouw
is er sprake van een bijzondere situatie.
Zie vervolg in deze krant.

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

www.vderwilt.nl

IN DE
PROVINCIE
Goed toeven
aan het
Henschotermeer

HARTELUST B.V.

Gemeente wil woningbouw
op Wapo-terrein

Miele specialist

Mede in het kader van het Actieplan Wonen, dat nog behandeld
wordt in de gemeenteraad van 6 juli,
zoekt de gemeente Uithoorn naarstig naar locaties waar zij mogelijk
kansen ziet voor woningbouw. Er is
in Uithoorn een structureel tekort
aan (betaalbare) huur- en koopwoningen.
Bekende locaties waar woningbouw gerealiseerd wordt of kan
worden zijn onder andere te vinden
in Legmeer-West, De Vinckebuurt,
langs de Waterlijn (Confucius?), bij
de Europarei, op het voormalige
BMX-terrein in het Libellebos, het
bedrijventerrein bij het Burg. Kootpark en De Rietkraag in De Kwakel,

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

Geen krant?

0297-581698

Sieraden weg na
woninginbraak
In de ochtend van woensdag 21 juni is ingebroken in een woning aan
de Gouwzee in de Meerwijk in Uithoorn. Rond vier uur werd een

om er maar enkele te noemen. Maar
er zijn meer plaatsen waar de gemeente haar oog op heeft laten vallen. Zoals het zogeheten Wapo-terrein. Dat ligt ten westen van het gezondheidscentrum Waterlinie, tussen de Koningin Máximalaan en de
Vuurlijn. Op dat bedrijventerrein zijn
bedrijven van diverse pluimage gevestigd van verschillende eigenaren en huurders. De gemeenteraad
heeft in de Structuurvisie (2011)
vastgesteld dat het bedrijventerrein
een woongebied moet worden als
de kans zich voordoet. Die mogelijkheid biedt zich nu aan, want onlangs heeft een initiatiefnemer, die
woningbouw daar ook wel ziet zit-

ten, een deel van het terrein en gebouwen aangekocht. Men heeft
vervolgens de gemeente verzocht
aan de ontwikkeling daarvan op die
locatie te willen meewerken. Daar
staat de gemeente vanzelfsprekend
niet onwelwillend tegenover. In dat
licht gezien zullen buurtbewoners
na de zomer een uitnodiging voor
een eerste bijeenkomst ontvangen. Daarin wordt gesteld dat de
gemeente en initiatiefnemer graag
met hen in gesprek zal gaan over de
nieuwe invulling van het gebied. De
gemeente geeft daarbij tevens aan
wat de uitgangspunten zijn waarbinnen de plannen ontwikkeld kunnen worden.

buurtbewoner wakker van geluiden uit een woning waarvan bekend was dat de eigenaren niet
thuis waren. De politie is gealarmeerd. Agenten zijn ter plaatse gegaan, maar de dieven waren al gevlogen. Uit onderzoek blijkt dat de
inbrekers zich toegang hebben wil-

len verschaffen via de voordeur. Het
was echter niet gelukt om het cilinderslot te forceren. Via het dak
is daarna een lichtkoepel geopend
en zijn de daders het huis ingegaan.
De gehele woning is doorzocht. Er
zijn onder andere diverse sieraden
gestolen.

onze materialen bleken de buitenboordmotoren te missen. Binnenkort gaan de scouts weer op zomerkamp en daarbij worden de buitenboordmotoren altijd veel gebruikt.
De leiding zit met de handen in het
haar. Zij hebben aan de scouts beloofd dat ze in hun bootjes naar zomerkamp gesleept zouden worden.
Voor de scouts is dit een spannende
tocht waar ze al weken naar uitkijken. Ook moet er tijdens het kamp
te allen tijde een buitenboordmotor stand-by staan die in geval van
nood ingezet kan worden. Wij hebben onze buitenboordmotoren echt
nodig voor de kinderen!
Het betreft een Tomos tweetaktmotor en een Yamaha type F.T. 9.9
langstaart. Serienummers zijn bekend bij ons. We roepen u hierbij
op om samen met ons uit te kijken
naar deze motoren. Wie weet herkent u, of komt u deze motoren tegen in uw omgeving. Ook willen wij
u vragen of u misschien een oude
werkbare buitenboordmotor heeft
die de leiding kan lenen voor het
zomerkamp. Informatie en tips zijn
van harte welkom; heeft u iets verdachts gezien of gehoord, neemt u
dan alstublieft contact met ons op
via scouting@admiralengroep.nl.

Wethouder vindt kosten belangrijker
dan goede kwaliteit van zorg
Tijdens een vorige week gehouden
commissievergadering bleek dat
de gemeente De Ronde Venen met
sommige zorgverleners geen contracten afsluit omdat deze volgens
de wethouder te duur zijn. Dit betekent dat wanneer de gemeente deze zorgverleners niet contracteert, je
er ook niet terecht kunt voor zorg.
De fractie van PvdA-GroenLinksLokaalSociaal vindt dit een onwenselijke situatie en heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld. Raadslid Pieter Kroon: “Wat
ons betreft moet de kwaliteit van
zorg het belangrijkste uitgangspunt
zijn en niet de prijs die daarvoor betaald moet worden. Wanneer een
organisatie goede zorg levert, dan
moet je daar als inwoner ook terecht kunnen.” In de commissievergadering ging het om een specifieke
instelling in Amsterdam die geestelijke gezondheidszorg verleend voor
kinderen en jongeren. Deze instelling staat in het land hoog aangeschreven en het is dan ook niet verwonderlijk dat deze een hoger tarief hanteert. Nu deze zorgverlener
niet is gecontracteerd, kunnen kinderen en jongeren uit De Ronde Venen daar niet terecht en moeten zij
in sommige gevallen afreizen naar
Zeist of Hilversum. “Het uitgangspunt van de gemeente is om goede zorg dichtbij aan te bieden. Een
hoog aangeschreven zorginstelling dichtbij huis niet contracteren,
past niet bij dit uitgangspunt. Het
beperkt ook de vrije zorgkeuze en
kan ertoe leiden dat inwoners niet

de zorg krijgen die het beste bij hen
past. Dat moeten we niet willen,” aldus Pieter Kroon.
Vragen
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal
heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd welke zorgaanbieders uit het oogpunt
van kostenbesparing niet zijn gecontracteerd en welke gevolgen dat
heeft voor mogelijke cliënten uit De
Ronde Venen. Verder wil de fractie
weten hoe het college bepaalt wat
een aanvaardbare prijs is in relatie tot de kwaliteit van de zorg die
wordt geleverd en of de gemeente
ook duurdere zorg inkoopt als die
van betere kwaliteit is. Als laatste
wil de fractie weten of het college
bereid is om voortaan te gaan sturen op kwaliteit en dus ook duurdere zorgaanbieders te contracteren
als dat betekent dat daarmee betere zorg wordt geleverd aan de inwoners.

Hans is weer terug in de
Amstelhoek
Hans IJs is na heel veel jaren weer
terug in de Amstelhoek met zijn bekende ijskar en zelfs weer op zijn
oude stek. Hij verkoop weer zijn be-

kende overheerlijke schep en softijs.
Hij is geopend van dinsdag tot en
met zondag van 15.00 tot 19.00 uur
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
OPLAGE: 15.800
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
OPLAGE: 14.900
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie: Nel van der Pol
Correspondent: André Veenstra

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenOntwikkelingsSamenwerking
De Ronde
Venen financiert
werking DRV. ondanks het mindere
economische
tij blijveneduwe
catieprojecten.
Hiermee
we mensen
in staat
zelfkind
eenvan
bedoorgaan met ons
werk. stellen
‘onze kinderen’
mogen
geen
tere
toekomst
te
bouwen.
Wij
werken
hierbij
samen
met
lokade rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
le
partners
omdat we geloven
dat dit medeverantwoordelijkheid
doel.
wij financieren
schoolprojecten
in ecuador, guatemala,
creëert
enLanka,
een betrouwbare
van onze
projecten
gakenia, sri
tanzania en uitvoering
nepal. Daarmee
dragen
we bij aan
randeert.
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

De geslaagden van de Pijlstaartschool

Leerlingen ontvangen
diploma Nibud Geldexamen
Vorige week zijn de diploma’s uitgereikt aan de leerlingen van de groepen 8 van OBS de Pijlstaart en PCB
de Schakel uit Vinkeveen, die met
goed gevolg het Nibud Geldexamen
hebben afgelegd.
Vanaf mei zijn de juffen van de betreffende groepen 8, na een enthousiaste presentatie van de eerste les
door Arnold Oldert van Assurantiekantoor Van Wijngaarden Vinkeveen, aan de slag gegaan met het
lespakket van het Nibud met als
doel de leerlingen een basis en kennis van geld mee te geven. De afgelopen drie jaar hebben zij al kennisgemaakt en gewerkt met het lespakket en waren erg enthousiast
over de lessen, als ook de gesprekken die ontstonden in de klas. In het
volle lesprogramma van groep 8 is
er vanaf de meivakantie meer ruimte voor leuke en leerzame projecten
en dit is er daar één van, aldus juf
Willemijn van PCB de Schakel.
Assurantiekantoor Van Wijngaarden
vindt het van groot belang dat basisschoolleerlingen goed leren omgaan met geld. Onlangs hebben de

leerkrachten het Geldexamen afgenomen en vrijdagmiddag ontvingen
de “geslaagden” in een feestelijke
sfeer een officieel diploma.
PCB de Schakel stelde de aula beschikbaar, zodat de groep 8 leerlingen van beide scholen, gezamenlijk
in het zonnetje gezet konden worden. Ook dit jaar is het project met
enthousiasme ontvangen en bleek
dat alle leerlingen het examen met
goed gevolg hebben afgelegd. Iedere leerling kreeg van de eigen
groepsleerkracht het officiële diploma overhandigd met een aardigheidje van het assurantiekantoor.
Natuurlijk was er ook gezorgd voor
wat drinken en wat lekkers, passend
bij het mooie weer van de afgelopen
weken, zodat er met elkaar geproost
kon worden op het mooie resultaat.
Assurantiekantoor van Wijngaarden wenste de afzwaaiende groep
8-leerlingen tot slot een spetterend
en geslaagd optreden van hun musical toe en een bijzonder goed begin op het voortgezet onderwijs.
Maar nu eerst lekker gaan genieten
van de vakantie!!

De geslaagde van de Schakel

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

Zomer!
Deze laatste column voor de zomervakantie vormt een mooie gelegenheid om terug te blikken
op het afgelopen jaar; ons eerste jaar als nieuw bestuur van St.
OntwikkelingsSamenwerking De
Ronde Venen. Een jaar waarin wij
een nieuwe missie (die u bovenin
dit stukje terugvindt) en nieuwe
ambities hebben geformuleerd.
Waarin we nog scherper inzetten op educatie en lokale betrokkenheid, maar geen geografische
beperking meer kennen. Wij willen ons inzetten voor goede educatieprojecten, passend binnen
onze missie, ongeacht het (ontwikkelings-)land waarin het project plaatsvindt. Ook aan lokale
betrokkenheid hechten wij veel
waarde. Lokaal zowel in de landen waar de projecten plaatsvinden, als hier in de Ronde Venen.
Dat is de reden dat we dit schooljaar contact hebben gezocht met
het Veenlanden College. Een sa-

menwerking met deze school
past heel goed bij onze missie.
En wat is er mooier dan schoolgaande jongeren die zich inzetten voor minderbedeelde jongeren bij wie naar school gaan helemaal niet zo vanzelfsprekend is?
Wij zijn dan ook verheugd dat we
komend schooljaar mee mogen
doen met de goede doelenmarkt
van het Veenlanden College.
Na de zomer willen we in contact
treden met basisscholen in de
gemeente. Onder de noemer ‘een
lokale klas voor een klaslokaal’
zouden we met elkaar toch mooie
dingen moeten kunnen realiseren!? Mocht u in het onderwijs
werken en goede ideeën hebben,
wij houden ons aanbevolen!
Voor nu willen wij onze donateurs van harte bedanken voor
hun vertrouwen in ons en onze
projecten. Wij wensen u allemaal
een hele fijne zomer. In september hoort u weer van ons!

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

IVN-zomeravondfietstochten
IVN-afdeling De Ronde Venen en
Uithoorn organiseert op dinsdag
11 juli de tweede van drie zomeravondfietstochten. We vertrekken
om 19.15 uur vanaf het Raadhuisplein in Mijdrecht. Het blijft mooi om
met de fiets erop uit te trekken en
te genieten van de natuur. Ook deze avond weer een mooie route door

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

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

ons prachtige veenweidegebied.
Ontdek samen de bijzonderheden
van dit unieke landschap o.l.v. IVNnatuurgidsen. Opgave is niet nodig. Deelname is gratis. Neem iets te
drinken mee voor onderweg. De afstand is circa 23 kilometer. Info: Anja
de Kruijf. tel 06-58924521 of ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Veenmollenplaag in de Botshol
Eens per jaar is het zover; in juni sluiten de kinderen van de IVN
Veenmollenclub hun jaar af in natuurgebied de Botshol. Voor veel
kinderen is dit de lievelingsactiviteit
van het jaar, door de combinatie activiteit, natuur, en spel. Er wordt onderhandeld over wie er mag roeien
en eenmaal aan de picknick, heeft
iedereen berenhonger. Op het eiland, waar we met onze gehuurde
roeibootjes aanleggen, is er tijd om
spelletjes te spelen maar eerst moet
er gezwommen worden in het schone, voedselarme water. Bij terugkomst gaan de kinderen enigszins
treuzelend weer met de wachtende ouders mee. Het was een heerlijke afscheid maar gelukkig komen
de meesten in het najaar weer terug voor nog een Veenmollenjaar
vol natuuractiviteiten. De Veenmol-

Julianaschool sluit
schooljaar af met barbecue
len komen 10 keer per jaar op zaterdagmiddag bij elkaar voor een
natuuravontuur. Wil jij ook meedoen met de Veenmollen? Kijk op
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn bij jeugd, of mail naar
evelinevangerrevink@gmail.com.

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of 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

Afgelopen vrijdagmiddag organiseerde het bestuur van de Kon. Julianaschool uit Wilnis een barbecue. Om
het schooljaar op een leuke en gezellige manier met elkaar af te sluiten èn als waardering voor alle hulp
die door zoveel ouders wordt geboden. Alle leerlingen, ouders en natuurlijk ook broertjes/zusjes die nog
niet of niet meer op school zitten, waren uitgenodigd. Dit had als resultaat

dat vanaf 17:00 uur ’s middags langzaam het hele schoolplein volstroomde met meer dan 300 mensen. Wat
een gezelligheid! Het mannelijke gedeelte van het bestuur assisteerde
achter de barbecue, die door Poelier
van Egmond was bezorgd. We hebben heerlijk gegeten en zelfs het zonnetje brak nog door de wolken heen.
Kortom: een geslaagde afsluiting, die
zeker voor herhaling vatbaar is!

Weekagenda Vita Amstelland
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, tel. 0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
De zomer
In de maanden juli en augustus
is de Bilderdijkhof alle dagen gewoon open van 9.00-17.00 uur. U
bent altijd welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken. Een spelletje biljart spelen kan natuurlijk ook (m.u.v. de
maandagochtend en de donderdagmiddag)

OBS De Eendracht in SPACE?
Astronauten, Space en Eendracht,
ze horen vanaf vandaag bij elkaar!
Dankzij ‘gulle grootgrutter’ buurman Appie op de Leicester kunnen de leerlingen van basisschool
de Eendracht in Mijdrecht zich vast
voor het komende schooljaar tijdens een ruimtevaart project hullen
in mooie André Kuipers pakken met
allerlei toebehoren.

Je moet je natuurlijk ook heel goed
voorbereiden op een ruimtevlucht,
dus bij de Eendracht starten ze alvast! De voorpret begint bij een
mooie ruimtevaart prikbord met de
gespaarde kaartjes en zelfgemaakte verhalen. En de outfits? Heel erg
‘SPACE’ toch? Een nieuwe lichting
astronauten in spé (of was het nou...
.space?).

Lezing
Op 18 juli a.s organiseert De Witte Roos een lezing over troost,
verdriet en rouwverwerking. De
entree is gratis en u mag op de
avond zelf vragen stellen aan de
experts. Aanmelding via Dennis
Kokmeijer, tel.nr.06-30523924
Babbel- en breiclub
Op maandagochtend gaat de
brei-en babbelclub gewoon door

en in de middag kunt u lekker
kleuren bij Wilma bij het kleur- en
knipcafé. Bijdrage is 2 euro per
keer inclusief kopje koffie of thee.
Muzikale middag
Op 28 juli in de middag organiseert de Ouderenbond i.s.m. Vita
een gezellige muzikale middag in
de Karel Manderhof. Wieteke van
Dort zal een optreden verzorgen
dus zorg dat u tijdig een (gratis)
kaartje bemachtigd!
Vita restaurant
In de zomerperiode gaan we gewoon door met het verstrekken
van een warme maaltijd, verzorgd
door cateringbedrijf ’t Oventje, op
de maandag, woensdag en vrijdag om 12 uur Een maaltijd kost
6 euro en onze vrijwilligers serveren deze maaltijd voor u.
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Nog steeds geen raadsbesluit over
tweede zwembad in De Ronde Venen

STUDIO’S AALSMEER

die voor 40 jaar wordt aangegaan.
Die borg is te hoog en te risicovol.
Het gaat om een kwart van onze
vrije begroting. De gemeente moet
geen projectontwikkelaar worden.
Wellicht is een erfpachtconstructie
mogelijk.”

Sportgebouw Abcoude westzijde, architect Alberts en Van Huut
Vervolg van de voorpagina.
Feit is dat de huidige gymnastiekvoorziening in verouderde de Kees
Bonzaal per 2012 niet langer beschikbaar zal zijn. De basis van het
burgerinitiatief is dat de gemeente een eigen kavel grond aan de
Spoorlaan in Abcoude ruilt met de
Stichting Abcoude Sport en daarvoor in eigendom krijgt de grond
onder de huidige Kees Bonzaal.
Daar zou de gemeente dan woningbouw op kunnen realiseren. Bovendien moet de gemeente De Ronde
Venen borg staan voor een lening
van zeven miljoen euro om de bouw
van het sportcomplex te kunnen bekostigen. Bovendien houdt de overeenkomst in dat de gemeente zich
verplicht jaarlijks langdurig 200.000
euro bij te dragen aan de exploitatiekosten.
De financiële verplichtingen waren
voor een groot deel van de gemeenteraad aanleiding om het enthousiasme van de indieners en ondertekenaars van het burgerinitiatief kritische te ontvangen. Dit leidde ertoe
dat er tijdens de raadsvergadering
geen definitief besluit in het voordeel van het burgerinitiatief werd
genomen.
“Nieuwe manier van werken”
De politieke voorstanders van het
plan zagen tijdens de behandeling een positieve beslissing steeds
meer vervliegen, ondanks bijna
wanhopige pogingen het tegendeel te bewerkstelligen. Zonder in
te gaan op de financiële onzekerheden stelde Joris Kneppers van Lijst 8
Kernen niets anders te kunnen dan
voor het zwembad te zullen stemmen. Een nieuw zwembad was immers door L8K al in het verkiezingsprogramma van 2014 opgenomen
en hij stelde dat het niet beter kon,
omdat het ging om een initiatief van
de inwoners. “De participatiemaatschappij vraagt om een andere aanpak als raad. We moeten deze mensen serieus nemen. Wij zijn bereid
om ja te zeggen tegen de financiële risico’s en roepen de rest van de
raad op dat ook te doen. Het is een
nieuwe manier van werken.”

Onmisbare toegevoegde waarde
Pieter Kroon (PvdA-GL); Het initiatief is een compliment waard en wij
vinden dat het nieuwe sportgebouw
er moet komen. Het is van onmisbare toegevoegde waarde. De structurele financiële bijdrage blijft binnen
de kaders en wij vinden de borgstelling van zeven miljoen euro verantwoord. Het gaat hooguit om een risico van anderhalf miljoen en dat
vinden we een aanvaardbaar risico. “Want als we als gemeente zelf
gymzalen moeten bouwen, dan kost
ons dat in ieder geval anderhalf miljoen. Het is een goed plan en we
zullen voor stemmen.”
Ondeugdelijke argumenten
Eelco Doorn (D66) noemde het burgerinitiatief en de uitwerking van het
businessplan van hoogstaand kwalitatief niveau. “Ook respect voor de
doorzettingskracht.” D66 bekritiseerde het optreden van VVD-wethouder Alberta Schuurs. Zij zou zich
eerst enthousiast hebben getoond
in het overleg maar zich later “in het
college onvoldoende sterk hebben
getoond en zich uiteindelijk hebben
laten leiden door argumenten die
D66 typeert als ondeugdelijk. Menig
raadsvoorstel uit dit huis zou aan de
kwaliteit van dit voorstel een puntje kunnen zuigen. Dit maatschappelijk initiatief verdient geen cynisme
maar vertrouwen. We moeten als
gemeente niet ons kortstondige gelijk voorop willen stellen. Het sociale verband neemt af en op het maatschappelijk cement is bezuinigd.
Het wordt tijd om onze dienstverlenende rol betekenis te gaan geven
door te investeren in voorzieningen
waarin onze inwoners zich herkennen. Raad waar is de verbeeldingskracht, waar is de menselijke maat,
waar is de verbinding en waar is het
vertrouwen? Dat doodslaan is oude
politiek!”
“Niemand heeft zich gemeld”
VVD-fractievoorzitter Frans Lugtmeijer ging in zijn betoog terug naar
2009 toen er discussie was over de
sluiting van het zwembad in Vinkeveen. “In Vinkeveen is de rust weergekeerd, in Abcoude stormt het nog
volop.” Lugtmeijer: “We hebben als

Alternatief plan voor park
Groen-Rode Scheg
Het bewonerscomité Groen-Rode
Scheg uit Uithoorn, heeft met wethouder Zijlstra overleg gehad over

haar plan voor een omheinde multifunctionele speelkooi van zwart asfaltbeton met zitelementen in het

VVD een weloverwogen mening en
kunnen niet instemmen.” Tegelijkertijd merkte hij op dat het VVDraadslid Yvonne Welter zal afwijken
van het fractiestandpunt. De overgrote meerderheid van de VVDraadleden vindt de borgstelling niet
verantwoord, hikt aan tegen de jarenlange gemeentelijke exploitatiebijdrage, is bezorgd over de dalende trend in het zwembadbezoek en voorziet nog grote parkeerproblemen dan er nu al zijn in de
buurt waar de nieuwbouw moet komen. “Er is geen enkele gemeente
in Nederland die even groot is als
De Ronde Venen en die wel twee
zwembaden heeft. De enige oplossing is een private, maar er heeft
zich niemand gemeld. Ook uitte de
VVD ernstige twijfel over de zekerheid van langdurige vrijwilligersinzet, die in de exploitatie een belangrijke rol zouden moeten krijgen.
Hypotheek op de toekomst
Simone Borgstede noemde het een
bijzonder raadsvoorstel. “Het CDA
spreekt respect en waardering uit
voor het burgerinitiatief. Ook voor
onze fractie is het een beladen onderwerp. We hebben gekeken of
het binnen de kaders te realiseren is. We vinden sport belangrijk
maar hechten ook aan het op orde zijn van het gemeentelijke huishoudboekje. Daarbinnen past geen
borgstelling van zeven miljoen euro. Dat is een te grote hypotheek op
de toekomst van onze gemeente en
onze inwoners.”
Businessplan niet echt sluitend
Namens Ronde Venen Belang
plaatste fractievoorzitter René Bultena grote vraagtekens bij de financiële uitgangspunten van en aannames in het zwembadplan. Er zou
geen sluitend businessplan zijn. “De
gemeentelijke bijdrage is daarin
zelfs met 75.000 euro verhoogd om
de zaak sluitend te krijgen. Dat extra bedrag verdampt snel als we nu
al weten dat zowel de rentekosten
als de bouwkosten al stijgen. Die
bouwkosten zijn het afgelopen jaar
al met 10 procent gestegen. Bovendien moet de gemeente borg staan
voor een lening van zeven miljoen
park bij sporthal De Scheg en school
’t Startnest. Zij zien kansen om het
plan breder gedragen te krijgen en
het park groen te houden. In het huidige plan van de gemeente moeten
ouderen, schoolkinderen, de buurt
en alle Uithoornaars de betonnen
speelkooi delen en verliest het park
voor altijd haar groene karakter en
uitstraling. Op het sportveld kunnen
kinderen en ouderen maar één sport
tegelijk beoefenen. Het door de bewoners voorgestelde plan is zodanig
dat iedereen aan zijn trekken komt,
de buurt tevreden is, het sponsorgeld kan worden uitgegeven en Videt activiteiten kan organiseren.
Sympathiek plan
Bewegen voor ouderen vindt het comité een sympathiek plan. De beweegtuin en toestellen kunnen worden aangelegd op het terrein grenzend aan Het Hoge Heem. De ouderen hoeven dan ook minder ver te lo-

Nog aantal afspraken
De CU-SGP stelde dat de gevraagde exploitatiebijdrage inmiddels
twee keer zo hoog is als het gestelde kader. Bovendien zou de gemeente - tegen de wens van CUSGP in - risicodragende partij worden door de gevraagde borgstelling. Volgens Wim Stam zouden de
financiële berekeningen van een
combinatie zwembad met sportzalen te rooskleurig zijn geschetst.
“We zien risico’s in de tegenvallende kosten en de lagere inkosten
door een dalend bezoekersaantal.”
Desondanks sprak Stam van “goed
huiswerk” dat was gedaan. ”We willen nog een aantal heldere afspraken met de initiatiefnemers maken.”
Daarmee doelde Stam op het verlagen van de gemeentelijke bijdrage in de jaarlijkse exploitatiekosten.
Voornemens
Jonathan van Diemen van de eenmansfractie Lijst 30-11 benadrukte dat het tonen van initiatief voor
hem belangrijk is. “Het geloof achter het burgerinitiatief neem ik over.
Toon lef, probeer het en dan kan het
goed komen. Ik geloof dat het zo is
en ben voornemens het voorstel te
steunen.”
Namens de initiatiefnemers reageerde Esther Grondijs, die eerder
voor de combinatie PvdA-GL in de
gemeenteraad zat. Dit leidde niet
tot verandering van de eerder ingenomen standpunten bij de politieke
partijen.
Tweesporenbeleid
Ook na enkele schorsingen volhardden de fracties in de eerder ingenomen standpunten. Dit zou betekenen dat bij een stemming het
burgerinitiatief niet de steun zou
krijgen van een meerderheid in de
raad, ondanks verwoede pogingen
van D66 en enkele kleine fracties.
Uiteindelijk deed CDA-fractievoorzitter Rein Kroon een verlossende
suggestie, die hij typeerde als een
“tweesporenbeleid”. De gemeenteraad kon zich in dit CDA-voorstel
vinden. Enerzijds gaan de initiatiefnemers zich nu beraden over de financiële onderbouwingen in het
huidige businessplan om tegemoet
te kunnen komen aan de kritische
opmerkingen vanuit de raad. Anderzijds gaat de gemeente voortvarend aan de slag met de planvoorbereidingen om voor 2020 de realisatie van de noodzakelijke gymzalen te waarborgen. Die zouden multi-inzetbaar kunnen zijn, zodat er
ook andere sportactiviteiten in kunnen plaatsvinden. Waar die voorziening dan moet komen is nog niet
bekend. Na het zomerreces wordt
opnieuw over de zaak gesproken
als de initiatiefgroep de raad een
aangepast plan kan voorleggen. Na
de stemming over het tweesporenbeleid verlieten de ruim 60 belangstellenden direct de raadszaal.
pen. De school ’t Startnest krijgt wat
de buurt betreft de doeltjes op het
schoolplein. Dat was de oorspronkelijke vraag en de aanleiding van
het plan. Het bestaande voetbalveld
wordt voorzien van een goede drainage. Jaren geleden is het park opgeknapt en omdat het geld van de
gemeente op was, is het park niet
opgehoogd waardoor de problemen
met de waterafvoer zijn ontstaan.
Het park blijft dus groen wat de omwonenden betreft. Volgens het bewonerscomité is het alternatieve
plan bovendien aanmerkelijk goedkoper dan de kosten voor onderhoud en vervanging van de beoogde
multifunctionele speelkooi, die in de
komende jaren voor rekening van de
gemeente komen.
Park blijft groen
Het comité is verder van mening
dat scholen De Vuurvogel, ’t Startnest en kinderopvang Solidoe - organisaties die twee jaar geleden
betrokken zijn geweest bij de aanzet van het plan – al veel speelgelegenheid hebben. Waar in Uithoorn
hebben kinderen een prima schoolplein, een avontuurlijke speelplaats,
een trapveld, een sporthal en een
park? En mocht in de toekomst
sporthal De Scheg verdwijnen, dan
kan de gemeente met deze partijen om de tafel gaan om een vervangende gymhal zodanig in te richten
dat aan alle wensen wordt voldaan.
Videt kan haar sportactiviteiten ook
in de (sport)hal organiseren. Door
dit alternatief blijft het mooie park
groen en kunnen jong en oud ervan
blijven genieten.

VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3
AGENDA
11.072207

Gru, Lucy, hun schattige dochters Margo,
Edith en Agnes en de Minions zijn terug in
een nieuwe avontuur! Verschrikkelijk Ikke
zie je nu in 3D en 2D in Bioscoop Aalsmeer.

André Rieu 2017
Seniorenvoorstelling
De Zevende Hemel

Verschrikkelijke Ikke 3 is de nieuwe animatiefilm
van de makers van Verschrikkelijke Ikke, Verschrikkelijke Ikke 2, Minions, Huisdiergeheimen en Sing.
Gru leert zijn tweelingbroer Dru kennen. Nadat Gru
is ontslagen, probeert Dru hem te verleiden weer
een schurk te worden om de diamant van Balthazar
Bratt te stelen. Ondanks dat Gru het schurkenleven
achter zich wil laten, voelt het weer goed om slecht

22.07

Andre Rieu’s
Maastricht concert

23.07

Andre Rieu’s
Maastricht concert

te zijn.
Verschrikkelijke Ikke 3 kijk je vanaf €7,50 per persoon in Bioscoop Aalsmeer.

www.studiosaalsmeer.nl

NU IN DE BIOSCOOP

    

Leerlingen onder de indruk van
Brouwer Transport & Logistiek
Leerlingen van het VeenLandenCollege keken hun ogen uit tijdens een
bedrijfsbezoek aan Brouwer Transport en Logistiek in Mijdrecht. “Hier
werken lijkt me super leuk’’, reageert Gitta als ze de orderpickers
door het magazijn ziet rijden.
Gitta is nog nooit eerder bij een
bedrijf binnen geweest. Ook haar
vriendin Félice weet niet wat ze ziet.
“Ik wist echt niet wat hier allemaal
gebeurde’’, vertelt zij eerlijk. “Toch
vind ik het leuk om hier eens binnen
te kijken.’’ Vooral de orderpickers
die voortdurend voorbijrijden met
heftrucks maken indruk. “Dat zou
ik dus best leuk werk vinden’’, lacht
Gitta. “Lekker rondrijden en spullen
bij elkaar zoeken. Leuk als vakantiebaantje.’’ Ook Melle is onder de indruk van het enorme magazijn van
het Mijdrechtse transportbedrijf. “Ik
had absoluut niet verwacht dat het
zo groot zou zijn’’, vertelt hij. “En eigenlijk wist ik ook niet goed wat
het begrip logistiek allemaal betekent. Ik dacht: je krijgt iets binnen
en je brengt iets weg. Maar ik heb
nu geleerd dat logistiek veel breder
is. Er zit een heel netwerk achter om
dingen op het juiste moment op de
juiste plaats te krijgen.’’

Praktijk
Soms moet je eerst iets in de praktijk
zien, voordat je het leuk kunt vinden.
Dat geldt ook voor veel banen in de
techniek. Voor jongeren kan het lastig zijn om zich daarvan een voorstelling te maken. Daarom organiseert TechNet Amstel & Venen Techniek Xperiences voor middelbare
scholieren. Bedrijven geven gastlessen op scholen en leerlingen brengen bedrijfsbezoeken en krijgen
een presentatie, een doe-activiteit
of een rondleiding. Het Mijdrechtste Brouwer Transport en Logistiek
B.V. beet het spits af. “Op deze manier hopen we jongeren te laten zien
wat het werken in onze technische
sector inhoudt’’, legt directeur Arwin Brouwer uit. “Tijdens dit eerste
bedrijfsbezoek hebben we het kort
en bondig gehouden zodat de leerlingen een eerste indruk hebben. De
leerlingen zijn altijd welkom voor
een nieuw bezoek, maar ik wil ook
mijn collega-ondernemers uitdagen
leerlingen uit te nodigen voor deze
bezoeken. Dat is voor de leerlingen
nog veel leuker: dan krijgen zij een
goed en gevarieerd beeld van wat
werken in de techniek kan betekenen. Laten we jongeren samen enthousiasmeren voor onze sector.’’
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Just Patty Skincare, méér dan
alleen een schoonheidssalon!
Bijna anderhalf jaar alweer heeft
Patty Kok zich met haar knusse en
sfeervol ingerichte schoonheidssalon aan huis gevestigd aan de Cartografielaan 82 in de nieuwe woonwijk Park Krayenhoff te Uithoorn.
Deze maand viert zij haar 12,5 jarig
bestaan in het vakgebied. Vóór haar
verhuizing was zij met haar salon al
jarenlang actief aan de Geraniumstraat in Aalsmeer. Maar omdat zij
tot haar trouwe klantenkring ook inwoners uit Uithoorn en De Kwakel
mag rekenen besloot zij te verkassen naar een meer centraal gelegen locatie. Die kans kreeg zij met
de nieuwbouw in Park Krayenhoff.
De nieuwe woonstee biedt tevens
het voordeel dat de salon ‘aan huis’
wat ruimer in oppervlak is. “Daardoor kan ik mijn activiteiten in de
schoonheidsbehandelingen
wat
meer uitbreiden. Want ik overweeg
ook de visagie weer op te pakken,
als ook pedicurebehandelingen op
medische basis uit te voeren,” vertelt Patty. “Met die visagie ben ik
eveneens in de gelegenheid om
bruidsmake-up te doen. Dat deed ik
al bij de andere salons waar ik heb
gewerkt want daar had ik de ruimte
om dat te doen. In mijn oude salon
ging dat niet, maar nu kan het weer.
Nu ik niet meer tussentijds bij andere salons werk kan ik ook ruimere openingstijden hanteren al hoewel ik op afspraak blijf werken. Men
kan nu bij mij terecht op dinsdag en
woensdag van 09.00 tot 21.00 uur,
donderdag van 09.00 tot 18.00 uur
en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Gezelligheid
troef op markt
Donderdagmiddag 29 juni, het was
weer genieten op de Mijdrechtse
markt. Buiten het feit dat het altijd
gezellig is en er veel koopjes zijn te
halen, werd het vorige week extra
gezellig gemaakt met de aanwezigheid van Ben de Banjoman, die als
zingende en spelende cowboy door
het hele land trekt en vorige week
donderdagmiddag was neergestreken op de Mijdrechtse markt. Samen met zijn niet te missen ‘paard’
zorgde hij voor een extra gezellige
sfeer en de nodige hilariteit.

Ondertekening overeenkomst
nieuwbouw Heijermanslaan
Eind april ging de gemeenteraad
akkoord met de overeenkomst voor
het verwijderen van het Avia benzinestation aan de Heijermanslaan
achter winkelcentrum Zijdelwaard.
Dit met als doel om dat samen met
het omliggende terrein vervolgens
te bestemmen voor de nieuwbouw
van drie woontorentjes. Het ontwerp, inclusief de bouwhoogte en
de inrichting van het openbaar gebied, worden de komende tijd nog
verder uitgewerkt. Bij dat laatste
worden de omwonenden volgens
de gemeente middels een participatieproces betrokken. Of omwo-

nenden daarin vertrouwen hebben
is nog even de vraag. Er is de afgelopen maanden heel wat discussie
geweest over het plan en nog zijn
omwonenden het niet eens met de
nieuwbouwplannen. Een aantal politieke partijen heeft aangegeven
het project de komende tijd kritisch
te zullen volgen bij de aanpassing
van het bestemmingsplan. Daarnaast kunnen omwonenden hun
zienswijzen nog indienen.
Niettemin is de goedkeuring van
het project door de gemeenteraad
als een vreugdevolle gebeurtenis door het college ervaren. Dat is

De Schakel haalt 4250 euro
op voor De Bewaarschool
Een spannend moment op basisschool de Schakel uit Vinkeveen,
vorige week. In het bijzijn van alle
leerlingen mochten Jasper uit groep
1 en Tommie uit groep 5 het eindbedrag bekend maken van het inzamelingsproject voor De Bewaarschool in Amsterdam. Een actie
waar de hele school zich het afgelopen schooljaar voor heeft ingezet. Blij verrast nam Mieke Honing
van De Bewaarschool een cheque

van maar liefst 4250 euro in ontvangst. Een fantastisch bedrag! Om
de leerlingen bewust te maken van
hun maatschappelijke betrokkenheid, kiest de Schakel elke twee jaar
een goed doel uit om geld voor in te
zamelen. Dit schooljaar is gekozen
voor De Bewaarschool, een Stichting die buurtgericht kinder- en gezinswerk doet om kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben te
ondersteunen en een nieuw toe-

aanleiding geweest om onlangs op
het gemeentehuis het sluiten van
de overeenkomst met de ontwikkelende partij, Weteringoever Beheer uit Alphen a/d Rijn, feestelijk
af te ronden. Namens de gemeente heeft wethouder Hans Bouma de
overeenkomst ondertekend. Voor de
ontwikkelende partij deed de heer
Leo Schouten (links op de foto) dat
waarmee de overeenkomst officieel
is bekrachtigd.
De gemeente ziet het plan als positief omdat het past in de economische en ruimtelijke beleidsvisie.
Een deel van de huidige gronden
is in eigendom van Weteringoever
Beheer, het andere langs het water (openbare ruimte) is van de gemeente. Die heeft haar deel aan de
ontwikkelende partij verkocht. Uitgangspunt van de transactie is dat
de ontwikkelende partij de grond
zal gebruiken om het tankstation te
ontmantelen en drie eenheden ‘gestapelde woningen’ (woontorentjes) met bijbehorende buitenruimte realiseren. De resterende grond
wordt aangelegd als voorzieningen
van openbaar nut en vervolgens aan
de gemeente overgedragen. Behalve dat tijdens de lopende projectprocedure er misschien nog het nodige aan de drie wooncomplexen
aangepast dient te worden, zal ook
de verkeersafwikkeling in de Heijermanslaan ter plaatse onder de loep
genomen moeten worden. Ook deze krant zal het resultaat op de voet
volgen.

Op maandag, vrijdag en zondag ben
ik gesloten,” laat Patty weten.
Helemaal zelfstandig per 1 juli
Patty legt uit dat zij de afgelopen jaren ook bij andere schoonheidssalons werkzaam is geweest en daarbij
heel veel ervaring heeft opgedaan.
Aan huis had zij zelf ook een salon
ingericht omdat het altijd haar stille wens was om ooit een keer voor
zichzelf te willen beginnen. Stilaan
kreeg dat gestalte omdat zich in die
tijd steeds meer klanten bij haar eigen salon aanmeldden voor een gezichts- en huidbehandeling of verzorgingsbeurt voor vinger- en teennagels. Uiteindelijk heeft zij de beslissing genomen om per 1 juli geheel zelfstandig te gaan werken. In
dat kader heeft Patty naast de complete lijn van schoonheidsproducten van het merk Extenso die zij met
succes hanteert ook een keuze gemaakt voor het gebruik van Pupa
cosmetics. Producten hiervan hebben bijvoorbeeld voor het gezicht
allemaal een fijne en zachte textuur, ze laten oneffenheden verdwijnen en zijn geschikt voor elk huidtype. Zonder af te doen aan Extenso zorgt Pupa Make up voor een geheel eigen unieke en fantastische
uitstraling. Pupa heeft een complete lijn voor het gezicht, ogen, nagels
en lippen. Het aanbod van diensten
en producten heeft Patty ook in de
vorm van aantrekkelijke cadeaubonnen in een aardige verpakking.
Leuk om te geven bij diverse gelegenheden.

Het 12,5 jarig jubileum is voor Patty aanleiding om daar een actie aan
te koppelen. Wie kiest voor een ‘Just
Basic’ gezichtsbehandeling krijgt
daar nu een gratis gezichtsmassage
bij. Men krijgt dus voor de prijs van
een basic er een ‘relaxbehandeling’
bij en op een pedicurebehandeling
tien procent korting (zie de advertentie in deze krant). Wat Patty aan
schoonheidsbehandelingen, pedicure en manicure te bieden heeft
staat uitgebreid op haar website. Bij
haar kunt u overigens ook terecht
voor een ontspannende rugmassage en als u van uw pijnlijke voeten af wilt. Bij Patty gaat het dus om
méér dan alleen een schoonheidssalon. Bent u geïnteresseerd om uw
gezicht, handen of voeten een keer
of vaker te laten verwennen, dan
kunt u contact opnemen met Patty
voor het maken van een afspraak.
Tel. 06-48072360, via e-mail: info@
justpatty.nl. of online via het contact op haar website www.justpatty.
nl. Zij is ook bereikbaar via haar Facebookpagina (Just Patty Skincare).
bracht moesten worden. Ook kregen de teams een aantal foto’s mee
die ergens op de route gemaakt waren en gevonden moesten worden.
Halverwege de route op punt B werden er een aantal spellen gespeeld
en was er op punt V tijd voor een
(koude) versnapering. Aangekomen
bij de finish kregen de teams dit jaar
nog een moeilijke puzzel om op te
lossen. Nadat alle teams binnen waren gingen de kinderen met elkaar
de strijd aan in een zakloop race.

Team De Vreemde Vogels
(Lia, Patrick, coach Bianca, Norah, Veerle, Mark, Jack)

Team ‘De Vreemde Vogels’
wint Valentijndag
Op zondag 25 juni werd de jaarlijkse
Valentijn familiedag gehouden. Bij
deze editie met maar liefst 63 deelnemers was opnieuw korfbalvereniging Atlantis in Mijdrecht de start

en finish locatie. Ook dit jaar startten er 8 teams met een fietspuzzeltocht van zo’n 16 km door Mijdrecht
en Wilnis, waarbij onderweg allerlei
lastige vragen en opdrachten vol-

De volwassenen streden daarna
zeer fanatiek tegen elkaar in de grote Valentino kennis quiz. Uiteindelijk
ging het team “De Vreemde Vogels”
met grote overmacht met de titel
aan de haal. Het team bestaande
uit Jack, Mark, Norah, Patrick, Veerle, Lia onder leiding van coach Bianca was oppermachtig en had bijna een 100% score bij de route vragen. Uitslag: 1) De Vreemde Vogels
108,5 pt. 2) De Sluwe Vossen 99 pt.
3) De Brullende Beren 94,5 pt. De
dag werd zoals altijd afgesloten met
een heerlijke barbecue. De familie
Valentijn kan samen met de organisatie (Bianca, Ron R, Leonie en Ron)
terugkijken op een zeer geslaagde
29e editie!

Geslaagd discofeest voor
Molenland en De Trekvogel

Vorig jaar hebben deze scholen uit
De Ronde Venen, geld ingezameld
voor Serious Request. Tijdens deze actie was er ook een veiling, een
van de items waarop men kon bieden was een ‘discofeest’. Op vrijdag
30 juni was het dan zover. Voor deze gelegenheid was de hal van de
locatie OBS De trekvogel omgetoverd tot een ware discotheek. Ook
de leerkrachten waren uitgedost in
een kleurrijke of glimmende outfit. Om half 7 ging de deur open
en mochten de kinderen uit de onderbouw als eerst de dansvloer betreden. Het feest voor de kinderen uit de bovenbouw ging om half
8 van start. Na afloop kon iedereen genieten van een heerlijk ijsje van l’Opera. De kinderen en leerkrachten hebben genoten van deze avond.
In 2018 gaan de 2 scholen fuseren,
de gezamenlijke disco was alvast
een goede gelegenheid om kennis
te maken met elkaar op weg naar
onze nieuwe mooie school.

Heimanshof viert buitengewoon zomerfestival

uitgedaagd om een selfie te maken
op zijn of haar favoriete plek in de
tuin. De mooiste inzending krijgt
een buitengewone prijs.
De plantenmarkt is op het plein voor
de NMCX waar ook een koffie- en
theehoek is ingericht. Dit plein is tevens de inzamelplaats voor Taxustakken, want de inzamelingsactie is
verlengd tot eind juli. Voor de kinderen is er een speciaal kinderprogramma. Zo is er een spelletjescircuit met als beloning een ijsje, kinderen kunnen helpen bij het maken
van een pizza en er is volop tijd om
te spelen in de Struintuin. Kinderen
die samen met een (groot)ouder
willen leren moestuinieren, zijn al
om 11.30 uur welkom. Dan is er een
speciaal programma voor de Struinkids van De Heimanshof. Aanmelden hiervoor kan bij secretaris@deheimanshof.nl. Voor meer informatie: Ans Röling, 06 20002896. Zie tevens www.deheimanshof.nl

komstperspectief te bieden. Gedurende het schooljaar heeft de Schakel diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen, waaronder een Tekenfund webwinkelactie en een collecte tijdens de speciale scholenkerkdienst. Het grootste deel van het bedrag hebben de
leerlingen bij elkaar gerend tijdens
een sponsorloop in het Zwanenpark in Vinkeveen. Het heeft heel
wat zweetdruppeltjes gekost, maar
het resultaat is dan ook fantastisch!
Om het mooie bedrag te vieren, zijn
de kinderen na afloop van de overhandiging getrakteerd op een zakje
chips. Een mooie afsluiting van het
inzamelingsproject.

De Heimanshof organiseert ook dit
jaar een Zomerfestival en wel voor
zondag 16 juli. De hele middag
draait het om: buitengewoon en gewoon buiten. Er zijn tussen 13 en
17 uur onthullingen, rondleidingen,
workshops en andere verrassende
activiteiten voor jong en oud. Toegang gratis.
De keus voor ‘buitengewoon en gewoon buiten’ heeft alles te maken
met de locatie en het karakter van
de heemtuin aan de Wieger Bruinlaan. De Heimanshof is al meer dan
40 jaar een groene parel dicht tegen het centrum van Hoofddorp
aan, met buitengewone bloemen,
struiken en planten en dieren. Buitengewoon en gewoon buiten. In-

heems maar ook exotisch. Mede
daarom is ook het programma buitengewoon, met kinderspelen, muziek, beeldende kunst, poëzie, een
selfiewedstrijd en een wilde planten
markt. De meeste activiteiten zijn
gewoon buiten.
Het zomerfestival start om 13 uur
met de onthulling van het informatiebord bij de ingang van de tuin ter
hoogre van de Kijkdoos. Om 13.30
uur is de eerste buitengewone
rondleiding in de heemtuin, langs
nieuwe naambordjes bij bijzondere soorten.
De hele middag zijn er workshops
over bijen, tekenen en schilderen en
gezichtscrème maken met aloë vera
uit de eigen kas. Bezoekers worden
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NU € 5.000
VOORDEEL

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

*

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

Nissan Nieuwendijk

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

Een kneu voor de camera

Het is een warme windstille lenteavond, ideaal voor een rondje Waverhoek. Er is al meteen
spektakel als ik het eerste hekje
over klim en kijk naar het eilandje waar visdieven en kokmeeuwen nestelen. Door mijn kijker
zie ik een visdief aankomen met
verse buit in zijn snavel, op weg
naar zijn smachtende kroost.
Vlakbij het nest staat echter een
uitgekookte kokmeeuw te wachten, die ook wel trek heeft in zo’n
versnapering. Op het laatste moment spurt hij op de visdief af die
noodgedwongen een uitwijkmanoeuvre maakt. Met wat haakse
bochten in de lucht schudt hij de
belager af en na een lange omweg zet hij opnieuw de landing
in. Gedurende zeker tien minuten herhaalt dit schouwspel zich,
voordat de visdief eindelijk de
avondmaaltijd bij het nest kan
afleveren. Dan pas ontploft alle
opgekropte woede in de visdief
en haalt hij zijn gram op zijn irritante buurman. Hij vliegt steil
omhoog en zet vervolgens een
loodrechte val in op de kop van
de kokmeeuw. Die ziet het net
op tijd aankomen en maakt dat
ie wegkomt. Ja, natuur is mooi
maar het blijft een jungle. Langzaam maar zeker vervolg ik mijn
tocht, hoor wat blauwborsten
maar die zijn te ver weg om goed

te kunnen zien. Rietzangers, karekieten en rietgorzen laten zich
bewonderen in het riet en wadend door het water de prachtig
strak zwartwit getekende kluten
met veel jongen. Na het derde
hekje kom ik weer bij een nieuw
rietgebied uit en hoor van verre
al het sonore geluid van de snor,
als een krekel met de baard in de
keel. Bij de bomen even verderop zit een familie kneu gezellig
met elkaar te kneuteren. Ze vliegen een stukje met me mee naar
de bramenstruiken, maar blijven
toch een beetje verborgen tussen de bladeren. Het wordt tijd
om naar huis te gaan, maar dat
gaat voorlopig nog even niet gebeuren. Vlakbij de laatste bocht
heeft de mooiste vent van de familie kneu een mooi plekje gevonden op een rietstengel in het
volle licht van de ondergaande zon. Op zijn borst twee rossige vlekken en op zijn kop een
knalroze stip, alsof een schilder
er per ongeluk een drop verf op
heeft geknoeid. We hebben hier
met een behoorlijke ijdeltuit te
maken want als ik mijn camera
pak, doft hij zijn vleugels op en
gaat er eens goed voor zitten. Na
een uitgebreide sessie begin ik
er eerlijk gezegd een beetje genoeg van te krijgen (het begint
al behoorlijk te schemeren en
de muggen en plakvliegen krijgen honger), maar zo vaak krijg
je niet een kneu zo mooi voor je
camera. Gelukkig vindt meneer
het ook wel welletjes en besluit
zijn gezin weer eens op te zoeken. Even later stap ik op mijn
fiets en nog nagenietend van
deze ontmoeting peddel ik weer
naar huis.
Sep Van de Voort
IVN natuurgids

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

Vrouwenmiddag
Woensdagmiddag 12 juli om 14.0016.00 uur is het weer tijd voor een geweldige inspirerende Vrouwenmiddag in de Vakantie Bijbelweektent .
Deze staat in het Speelwoud naast
de Brandweergarage en de Willis-

tee Pieter Joostenlaan 24 Wilnis. Lia
Noorthoek spreekt over het thema
“Hoe kijk je?“ Aansluitend is er een
high tea. De toegang is gratis voor
vrouwen van 18 tot 100 jaar. Meer informatie Jannybroere@ziggo.nl

Goed geslaagde
Zomerproeverij
Afgelopen zaterdag 1 juli 2017 vond
er een onwijs geslaagde Zomerproeverij plaats in de achtertuin van
De dochter van Mies in Uithoorn!
De Zomerproeverij werd georganiseerd door Bouke Abma en Tim van
Rooijen, om geld in te zamelen voor
het project dat wij eind juli in Guinee gaan uitvoeren.
Zij vertrekken met nog drie mensen naar Guinee om daar bij een
basisschool schoolmeubels te maken, kennis over duurzame houtbewerking over te brengen aan de lokale timmermannen en de aanwezige speeltuin op te knappen. Dit project wordt uitgevoerd vanuit Stichting De Vliegende Meubelmakers.
Deze stichting richt zich bij de projecten die zij begeleidt op drie zaken: kennisoverdracht, cultuuruitwisseling en het maken van meubels. Dit jaar worden projecten ge-

daan in Guinee, Kenia, Nepal en
Uganda. Voor de heerlijke gerechten en dranken waar de gasten tijdens de proeverij van konden genieten willen we graag bedanken
Slagerij Gert Stronkhorst, Bakkerij
Vooges, Het Rechthuis aan den Amstel, Brouwerij De Schans, Vinocerf,
Poelier De Haan, IJssalon De IJsbeer, Restaurant Azië en De Vinkeveense Groentehal. Daarnaast waren er fantastische prijzen te winnen
met de loten die verkocht zijn! Salon Leef!, Juwelier Sparnaay, IJssalon Esplanade, Bakker Van Maanen,
Verburg Fotografie, Hairstudio Sanne Theijssen, Zijdelfleur, Family Uithoorn, MyFashion, Koeleman Elektro, Restaurant Burgerlijk, Delicious Wilnis, Groot Gelijk, Restaurant
De Praam, Kaas En Zo - Stijn Melenhorst en Zonnen aan de Amstel,
ontzettend bedankt!

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

Fred en Riky de Wit-Lambregts
60 jaar getrouwd
En weer is er een diamantje toegevoegd aan het toch al zo rijk gevulde huwelijks juwelenkistje in De
Ronde Venen. Altijd bijzonder en
uniek dat twee mensen elkaar zolang trouw blijven en tot op de dag
van vandaag hun liefde voor elkaar
betonen. Dit keer zijn het Fred en
Ricky de Wit uit Mijdrecht die donderdag 29 juni hun 60 jaar samenzijn én tevens op die dag de verjaardag van Riky vierden.
Fred werd in Amsterdam geboren
op 11 maart 1926 en geniet al 91
jaar van het leven. Ricky Lambregts zag het levenslicht wat later op
29 juni 1930 en is 87 jaar jong. Gezien hun gezondheid mogen ze niet
klagen ook al laat die het soms (fysiek) even afweten. Beiden zijn helder van geest en ze kunnen nog
uit de voeten. Daar kan je een heel
eind mee komen. Beide echtelieden
woonden in hun jonge jaren niet ver
van elkaar in Amsterdam. Fred was
een vriend van de broer van Riky.
Ze kenden elkaar al geruime tijd en
kregen in 1954 verkering toen ze elkaar tegenkwamen op een politieke vergadering in Amsterdam van
destijds de Katholieke Volks Partij
(KVP) die later is opgegaan in het
CDA. Fred was toen al politiek actief voor die partij. Ze trouwden in
het oude gemeentehuis van Amsterdam (nu tophotel The Grand)
voor de wet op 29 juni 1957; pas op
12 oktober van dat jaar trouwden
ze voor de katholieke kerk in Amsterdam. De eerste tijd na hun huwelijk kregen ze via onderhuur een
tijdelijke woning in de hoofdstad.
Fred werkte in die tijd als verkoper
bij een groothandel in huishoudelijke artikelen. Riky was werkzaam bij
een im- en exportkantoor dat handelde in glas en deed daar de buitenlandse correspondentie. Later
heeft zij ook nog bij de KLM gewerkt. Toen zij in het huwelijk trad
was dat einde verhaal, ook al omdat
ze korte tijd later zwanger werd. Het
waren andere tijden en dan mocht
je als vrouw na het huwelijk (eigenlijk) niet meer werken. In september
1958 werd hun eerste dochter met
de naam Hette geboren. Fred en Riky wilden graag een grotere woning
en kregen die kans in april 1959 via
een soort woningruil waarbij zij in
Mijdrecht terecht kwamen aan de
Maarschalkstraat. Daar heeft het
echtpaar tot 11 jaar geleden ge-

woond. Sindsdien wonen zij in het
appartementencomplex aan de Kamille. Het gezin De Wit werd na de
geboorte van Hette nog uitgebreid
met dochter Josée, zoon Fons en
dochter Martine.
Actief leven
Het echtpaar is niet onbekend in
het Mijdrechtse. Fred en Ricky zijn
maatschappelijk zeer betrokken geweest bij de lokale samenleving.
Fred is hier voorzitter van de KVP
geweest, voordat het CDA werd
waarvan hij later bij de oprichting
betrokken was. In de jaren tachtig
was hij acht jaar raadslid voor die
partij in Mijdrecht. Hij had tal van
functies in diverse commissies, was
betrokken bij de plaatselijke woningbouwvereniging St. Joannes de
Doper en is medeoprichter van de
Historische Vereniging De Proosdijlanden geweest waarvoor hij op zijn
toch hoge leeftijd nog steeds artikelen schrijft. Riky heeft een aantal jaren onderdeel uitgemaakt van
het bestuur van de Oranjevereniging, was actief bij de Zonnebloem,
ztte in die jaren tevens de collecte van het KWF voor de kankerbestrijding op poten en organiseerde
daarnaast bijna 25 jaar de Ziekenactie voor de katholieke parochiekerk aan de Driehuis op de grens
van Wilnis en Mijdrecht. Mede dank
zij hun inspanningen en vele anderen is dorpshuis De Meijert er destijds ook gekomen, wat eind november 2015 door brand jammer
genoeg werd verwoest. Kortom, ze
hebben beiden een actief leven geleid en nog kunnen ze niet stil zitten
al hoewel de activiteiten wel op een
laag pitje staan, maar toch… Fred
en Riky kunnen lang over hun belevenissen vertellen en doen dat met
een positieve insteek. Traditiegetrouw ontvingen zij van het Kabinet
van de Koning een felicitatiebrief,
een bloemstukje van de gemeente
en ook burgemeester Maarten Divendal kwam het echtpaar persoonlijk feliciteren. Daar sluit de redactie
van deze krant zich graag bij aan.
Met hun kinderen, kleinkinderen en
familie hebben zij hun huwelijksdag
in Amsterdam op bijzondere wijze gevierd. Bruidspaar, mocht het u
gegund zijn om nog lange tijd van
en met elkaar te genieten dan wensen wij u dat van harte toe met een
stabiele gezondheid. Vier het leven
zolang dat kan!

Linda 4 Hair uitgeroepen
Leukste ZZP kapper
Maandagavond 26 juni 2017 is in de
uitverkochte en sfeervolle Studio’s
Aalsmeer de winnaars van de Verkiezing van de Leukste Kapsalon en
de Verkiezing van de Leukste ZZP
Kapper bekend gemaakt tijdens de
Brooklyn Nights Award Show. In samenwerking met FNV Mooi werd
voor het eerst de Verkiezing van
de Leukste ZZP Kapper georganiseerd. Linda 4 Hair kreeg de eerste
prijs met een beoordelingscijfer van
een 9,4 de Silver Award voor Leukste
ZZP Kapper van de gemeente Uit-

hoorn en is op een 7de plaats geëindigd bij de Leukste ZZP Kapper van
de Noord Holland. De prijzen zijn
uitgereikt door één van Nederlandse bekendste choreografen Marc
Forno. 800 kappers waren naar
Aalsmeer gekomen om te netwerken, te vernemen welke uitblinkers
met de waardevolle titels naar huis
zouden gaan en uiteindelijk feest
te vieren tijdens de spetterende afterparty met onder meer optredens
van live artiesten en een swingende sambaband. Het dak ging er af!

Nissan QASHQAI is jarig!
De Nissan QASHQAI bestaat 10
jaar! En is al die jaren de bestverkochte crossover in Europa. Nissan
Nieuwendijk in Uithoorn viert het
tienjarige succes van de populaire
QASHQAI deze zomer.
QASQHQAI-rijders kunnen bij de
dealer in Uithoorn langskomen om
hun auto gratis te laten wassen. Elke zaterdag in juli tussen 10.00 en
15.00 uur laten de medewerkers van
Nieuwendijk elke QASHQAI weer
glanzen. De verjaardag van de populairste Crossover gaat gepaard
met royaal voordeel. Dit voordeel
betreft maar liefst vijfduizend euro
bij aanschaf van een nieuwe Nissan QASHQAI. Hierdoor is het nu

mogelijk al voor 22.450 euro in een
gloednieuwe QASHQAI te rijden.
Als kers op de taart maken kopers
van een nieuwe QASHQAI kans op
een luxe culinaire verrassing. Wie
voor 1 september kiest voor een
nieuwe QASHQAI maakt een goede kans op een exclusief 6-gangen
diner met bijpassend wijnarrangement voor twee personen bij Aan de
Poel. Dit met twee Michelinsterren
bekroonde restaurant bestaat net
als de QASHQAI tien jaar, dus dat
betekent dubbel feest. Wie wil profiteren van deze feestelijke voordelen is van harte welkom bij Nissan
Nieuwendijk, Zijdelweg 53 in Uithoorn, www.nissan-nieuwendijk.nl,
0297 563044.

Dansen bij 12e versie
van Chazz

Graziella Hunsel maakte haar belofte helemaal waar. De mensen gingen los bij haar optreden,
vooral nadat ze haar hoge hakken
had uitgedaan en van het podium
was afgesprongen. Op blote voeten in het gras zong ze een spontaan duet met Colette Wickenhagen, onze eigen rondeveense
jazz-zangeres. Met een aanstekelijk enthousiasme moedigde ze
de mensen aan mee te doen en te
dansen. En dat deden ze.
Er waren dit jaar veel jonge mensen naar Chazz op Stroomzicht
gekomen. Niet alleen als aanhang van de Amsterdams-Surinaamse Graziella of van de Delft
Junior Big Band, maar ook gewoon uit de streek. Elf leerlingen van het VeenLanden College
die hun maatschappelijke stage
bij Chazz deden en vooraf al kei-

hard gewerkt hadden, waren op
de muziek afgekomen. De muziek was funky en jazz met soul.
Kwalitatief was er een goede versie van Chazz neergezet. De sfeer
was optimaal bij bezoekers en
medewerkers.
De organisatoren waren blij met
de relaxte sfeer, de geslaagde optredens en het weer. Want af en
toe een spatje regen bij een behaaglijke temperatuur had geen
invloed op het geheel. En het was
Chazz zoals het bedoeld is: veel
vrijheid en blijheid met tijd voor
een babbeltje en een knabbeltje.
Het is jammer dat het voorbij is.
Maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Een foto van een kleuter
dichtbij de muziek, van kinderen
in het zwembad en van alle optredens. Uit foto’s en filmpjes blijkt
dat iedereen genoot. Het was een
festival voor jong en oud.
Ria Waal
foto’s door: Michael Hartwigsen
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lijke muziekwerken: Zararock, Tribute to Benny Goodman en Mother
Earth. Tussendoor werden diverse stukken door de orkesten apart
gemusiceerd. Animato, onder lei-

ding van Bert Donkersloot, speelde
o.a. Concerta D’Amore en The Best
of Queen. Het Amstel Blazers Collectief, onder leiding van Richard
Wortel, liet o.a. de Nino Rota Selezione en een swingende versie van
Star Wars horen. Dit is slechts een
kleine geep uit het programma tijdens het ruim anderhalf uur durende concert. Na een regenachtige
week zat het zondag qua weer gelukkig mee. Het was droog en zelfs
het zonnetje gaf haar warme stralen
goed af. De passanten, zowel op het
water als op de kade, bleven luisteren en genoten van de prachtige
muzikale klanten en de zonnestralen. Tijdens het concert zijn filmpjes
en foto’s gemaakt. U kunt deze terugvinden op de Facebookpagina
van het Amstel Blazers Collectief.
Binnenkort zal het orkest de zomerstop in gaan, maar er zijn al weer
genoeg plannen voor het nieuwe
seizoen. Speelt u zelf een blaasinstrument of vindt u percussie helemaal te gek? En wilt u meespelen in
dit leuke orkest? Neemt u dan vooral contact op via het email adres
van het Amstel Blazers Collectief:
abcuithoorn@gmail.com.

deren én tieners in een grote tent.
In Vinkeveen staat de tent aan Pijlstaartlaan 1 en in Wilnis in het
Speelwoud naast de brandweerkazerne. Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn welkom
in de tent. Deze dagen staan in het
teken van (T)op Survival. Als je op

survival gaat, heb je van alles nodig zoals een kompas of een verrekijker. Elke ochtend, van dinsdag tot en met vrijdag, hoor je meer
over de (T)op Survival. Er zijn leuke liedjes, een gezellig knutseluurtje en mooie bijbelverhalen. Ook ’s
middag is er van alles te beleven
in de tent, zoals een spelletjesmiddag en een kindertheater. ‘s Avonds
worden er tieneravonden georganiseerd. De toegang is gratis! In beide dorpen is huis aan huis een flyer
verspreid waarop nadere informatie
en het volledige weekprogramma te
vinden is. Voor wie geen flyer in de
brievenbus heeft ontvangen is de
informatie te vinden op de websites
hervormdvinkeveen.nl of hervormdwilnis.nl. Loop gerust even binnen
om een kijkje te nemen of een deel
van het programma mee te maken.
Contact Wilnis:
Jopie Verhoek, tel. 06-54706241
vbwwilnis@hotmail.com
Contact Vinkeveen:
Leontine Simons, tel. 06–28919910
vbw@hervormdvinkeveen.nl

Passantenconcert Amstel Blazers
Collectief en Animato groot succes!
Afgelopen zondagmiddag werden
2 orkesten, het Amstel Blazers Collectief uit Uithoorn en Muziekvereniging Animato uit Hooglanderveen, na weken apart repeteren, sa-

mengevoegd en werd er een prachtig concert ten gehore gebracht op
de Evenementensteiger aan de Amstel in Uithoorn.
De orkesten speelden 3 gezamen-

VBW-kinderfeest in
Vinkeveen en Wilnis
Volgende week dinsdag 11 juli start
de Vakantie Bijbel Week in Vinke-

veen en Wilnis. Een supergezellige feestweek voor basisschoolkin-

Geopend:

Afhaalrestaurant Siam
voor Thaise lekkernijen
Sinds 1 juni is het oude centrum van
Uithoorn verrijkt met een nieuwe
culinaire loot aan de stam. Liefhebbers van originele Thaise snacks en
gerechten kunnen hun hart op halen bij het nieuw gevestigde afhaalrestaurant Siam aan de Johan de
Wittlaan 48, gelegen pal tegenover
het voormalige schoolgebouw. Men
kan er niet eten, wel even zitten aan
de gezellige tafel als men gerechten
wil bestellen en om ze daarna mee
te nemen. Dat moet nu nog even ter
plaatse via de menukaart want de
website is in ontwikkeling. Online is
dus nog niet mogelijk. Wie de menukaart eenmaal in bezit heeft kan
een volgende keer natuurlijk wel telefonisch bestellen. Op de menukaart staan zo’n 40 gerechten, onderverdeeld in Thaise voorgerechten, soep, salades, hoofdgerechten
(waaronder een specialiteit van de
kok: Potek. Dat is een gerecht met
gebakken stukjes biefstuk, varkensvlees, kip, inktvis en gamba’s in Chili en kruidensaus), vegetarische gerechten en ook nagerechten die
voornamelijk uit vruchten bestaan.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met witte Thaise Pandan rijst.
Er is ook frisdrank en bier in blikjes.
Caroline Jane Jansen is de eigenaresse die het afhaalrestaurant in
het leven heeft geroepen en er nu
al succes mee heeft. Hiervóór startte zij een Thaise eetavond op dinsdag en zaterdag bij Café Drinken &
Zo aan de Waterlijn. Dat was zo suc-

cesvol dat zij besloot er een andere
wending aan te geven en dit onder
een eigen label voort te gaan zetten.
Dat laatste was ook oorspronkelijk
haar bedoeling. Die wens ging in
vervulling toen in de Johan de Wittlaan een winkelruimte leeg kwam
die geschikt bleek om als afhaalrestaurant te dienen. Daar is toen
werk van gemaakt inclusief de inbouw van een professionele keuken. “Alles wordt vers gemaakt in
onze keuken waar we binnenkort
ook een Thaise kok hebben. Die
kent de ingrediënten en hoe de gerechten moeten worden bereid. Zelf
weet ik ook het nodige van de Thaise keuken want ik heb in het land
zelf kennis en kunde opgedaan,”
vertelt een enthousiaste Caroline
die een smakelijk aanbod voor de
menukaart heeft samengesteld. “Te
zijner tijd wil ik wel verder uitbreiden in het assortiment maar we zijn
net opgestart. Eerst maar eens zien
hoe het gaat lopen en wat de wensen van mijn klanten zijn. Na de officiële opening hebben veel liefhebbers Siam al gevonden, dat is verheugend te constateren. Nog iets:
in de media wordt gemeld dat het
vooral bij Oosterse restaurants onhygiënisch is. Nou ik kan je vertellen dat ik er streng op toe zie dat het
hier schoon is en blijft. De smaakpolitie mag van mij langskomen,”
haakt Caroline in op recente berichtgeving over de slechte hygiëne
bij voornamelijk Oosterse restau-

rants. Ze drukt dat voor haar vestiging meteen de kop in.
Veel belangstelling
Caroline is bijna 35 jaar werkzaam
in de horeca en specifiek in de
Thaise keuken. Ze is vaak in Thailand geweest waar zij de keuken
plaatselijk als geen ander heeft leren kennen en ervaren. Ze heeft er
zelfs gewerkt en diverse kookcursussen gevolgd in zowel Bangkok
als Chiang Mai om dit vervolgens in
eigen land voort te zetten. Dat is uiteindelijk Uithoorn geworden omdat
zij daar ook woont. In haar werkzame horecaleven heeft ze onder
andere bij Klaas Compaen in Amsterdam gewerkt en later in Haarlem een restaurant gerund maar dat
was te ver van huis met kinderen op
school waarna zij besloot het dichter bij huis te zoeken. Nu heeft zij
toch weer haar eigen horecagelegenheid en het ziet er naar uit dat

voor hetgeen zij te bieden heeft behoorlijk veel belangstelling is. Siam
is gevestigd in de woonwijk Thamerdal waar bewoners nog wel
eens graag een hapje bij de lokale
horeca willen halen. Bovendien ligt
Siam niet ver van het oude dorpscentrum en is goed bereikbaar met
naast de deur voldoende gratis parkeervoorzieningen. Indien wenselijk
wordt er ook aan huis bezorgd. Bij
bestellingen vanaf 15 euro is de bezorging gratis. Daaronder kost het
2,50 euro. Er wordt bezorgd in Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek.
“Bezorgen doen we ook via Thuisbezorgd.nl en voor de goede orde:
er zijn ook cateringmogelijkheden,”
vult Caroline aan. Thais afhaalrestaurant Siam is geopend donderdag tot en met dinsdag van 16.00 tot
21.00 uur. Op woensdag gesloten.
Tel. 0297-223740 of 06-81970499. U
bent van harte welkom om te genieten van de Thaise keuken.

‘Barbier’ Mike (li.) en haarstylist Michel van Veen zijn de drijvende krachten
achter Hair Love Care

Hair Love Care:

Haarbehandeling in haute
couture
De kapsalon annex schoonheidssalon Hair Love Care is al weer ruim
een half jaar met succes in bedrijf
in winkelcentrum Zijdelwaard. Last
van kapper Joepsze 50 meter verderop? ”Nee hoor, want ieder heeft
zijn eigen programma, aanbod en
klantenkring. Wij gaan voor uitmuntende kwaliteit en advies op
maat tegen een schappelijke prijs,”
laat eigenaar Michel van Veen weten. “Onze klanten weten de sfeer
en kwaliteit hier zeer te waarderen.
Bij ons kan men ontspannen in een
relaxte sfeer, terwijl er intussen een
kwalitatieve, creatieve en perfecte
coupe al dan niet met kleur wordt
gecreëerd en met passie wordt uitgevoerd. Zie het als ‘haute couture’ in haarbehandeling in plaats van
een ‘confectiemaat’. Daarin onderscheiden wij ons. Wij willen geen
’huis, tuin en keuken’ kapper zijn,
maar elke haarbehandeling vertalen
wij in iets bijzonders. Vanzelfsprekend gaat dat altijd in overleg met
de klant. Die wordt van te voren ook
geïnformeerd over de prijs als er bijvoorbeeld meer werk aan de verzorging vastzit. Dat staat ook vermeld op onze website. Voor elke behandeling is er een standaard prijs.
Loopt die uit, dan betaalt men per
minuut 1 euro meer. Over het algemeen proberen we het echter zoveel
mogelijk binnen het standaard tarief
te houden. Bij ons kan men niet terecht voor permanent, watergolven
of extensions. Daar hebben wij nu
eenmaal voor gekozen. Toch kan het
hele gezin bij ons terecht voor een
haarbehandeling op de manier zoals wij die geven. Wij werken zowel
op afspraak als vrije inloop, maar
(online) een afspraak maken voorkomt wachten. Door de ruime openingstijden heeft iedereen de mogelijkheid om zowel overdag als in
de avonduren een afspraak te maken.” Aldus Michel die bijna zijn leven lang al in het kappersvak zit. Na
in verschillende plaatsen in het land
te hebben gewerkt en zelfs in Hilversum voor omroepen als haarstylist fungeerde, is Uithoorn zijn domicilie geworden en kon hij in winkelcentrum Zijdelwaard zijn droom
waarmaken met een eigen kapsalon. Hij nam daarbij flink wat klanten mee die elders door hem reeds
hun haar lieten verzorgen.
Knippen en scheren
Michel is niet de enige stylist in de
salon. Zijn creatieve collega Mike
(de ‘Barbier’) assisteert hem daar-

bij elke dinsdag, woensdag en donderdag. Mike: ”De tijd dat de heren alleen maar naar de kapper gingen om het een stukje korter te laten maken is geweest. Alles passeert bij mij de revue. Van hedendaagse trendy hippe kapsels tot en
met de welbekende klassiekers en
niet te vergeten een ouderwetse
scheerbeurt! Want als barbier ontvang ik bezoekers die regelmatig
alleen een scheerbehandeling laten doen, of hun baard laten trimmen. Ik denk dat wij daar uniek in
zijn. Knippen en scheren dus, maar
dan letterlijk bedoeld voor ons vakgebied.” Michel vult aan: “Waarin wij ons ook onderscheiden is dat
we behalve een kapsalon eveneens
een schoonheidssalon op hetzelfde adres hebben. Laatstgenoemde gaat 1 augustus in bedrijf komen
waarin Iris als schoonheidsspecialiste onze bezoekers gaat verwennen met professionele huid- en gezichtsverzorging. Met producten
van het Franse merk ’Sothys’ worden de behandelingen uitgevoerd.
Een merk dat staat voor kwaliteit,
diepwerkend en dat een langdurig
effect heeft. Daarnaast hebben wij
Keune als standaardmerk voor onze andere producten in de kapsalon. In het licht van deze activiteiten
is doelbewust voor de naam van onze salon gekozen, waarvan de uitleg
op de website staat. Hair, Love en
Care staan ergens voor.”
Michel geeft aan dat beide salons
voortdurend in opbouw en ontwikkeling zijn, waardoor hij steeds op
zoek is naar nieuw talent om bij
hem te komen werken. Wie passie
voor het vak heeft en het gezellige,
professionele team wil versterken, is
van harte uitgenodigd voor een orienterend gesprek. Wie nog nooit bij
Hair Love Care is geweest maar van
mening is dat zijn haar en/of huid
voor de zomer(vakantie) nog wel
een bijzondere oppepper kan gebruiken of advies wil hebben, is van
harte welkom om eens vrijblijvend
binnen te lopen. Wie een afspraak
maakt kan gebruik maken van de
nu geldende introductiekorting.
Hair Love Care, winkelcentrum Zijdelwaard. Zijdelwaardplein 68,1422
DN Uithoorn. E-mail: info@hairlovecare.nl. Internet: www.hairlovecare.
nl. Tel. 0297-548081. Openingstijden: di. t/m do.10.00 tot 18.00 uur
(gesl. tussen 13.00 en 14.00 u); vrij.
van 10.00 tot 21.00 u (gesl. tussen
13.00 en 14.00 u) en za. van 9.30 tot
18.00 uur. Zo en ma gesloten.

Geweldig resultaat supermarktactie Voedselbank

Afgelopen zaterdag stonden de enthousiaste vrijwilligers van Voedselbank Uithoorn - de Kwakel weer

producten in te zamelen voor hun
cliënten. Ditmaal in samenwerking
met AH Jos van den Berg in Zij-

delwaard. Al bij het opzetten van
de kraam in de ochtend werden de
eerste producten gedoneerd. Deze
supermarktactie heeft een resultaat
opgeleverd van 105 volle kratten levensmiddelen en 221,55 euro in de
collectebus.
Vrijwilligers stonden bij de uitgang
klaar om het winkelend publiek een
boodschappenlijst te overhandigen,
binnen stond een stelling klaar met
producten waaruit men kon kiezen
om te doneren en buiten de winkel
stond een goederenkraam klaar van
de Voedselbank waar de levensmiddelen overhandigd konden worden. Dit alles werd gedaan door een
team enthousiaste vrijwilligers.
De levensmiddelen zullen gebruikt
worden om de voedselpakketten
aan te vullen voor de inmiddels
56 huishoudens in Uithoorn en de
Kwakel. Dit aantal kan wekelijks va-

riëren. Er zijn huishoudens die de
voedselbank niet meer nodig hebben, maar er zijn ook gezinnen die
wat langer van deze noodhulp gebruik moeten maken.
Tijdens de intake wordt bepaald of
mensen recht hebben op een voedselpakket en periodiek wordt getoetst of mensen er nog steeds
recht op hebben. Daarnaast wordt
gekeken, in samenwerking met de
gemeente en Vita Welzijn en Advies, op welke wijze de financiële situatie verbeterd kan worden. Hiermee volgt Voedselbank Uithoorn –
de Kwakel het beleid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De voedselbank is nog steeds
op zoek naar vrijwilligers. Voor de
komende supermarktacties na de
zomer en een gastvrouw voor de intake. Voor meer informatie: vrijwilliger@voedselbankuithoorn.nl

Koninklijke Onderscheiding
voor Van Gelder
Op 28 juni 2017 is de heer mr. E.W.
van Gelder benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau voor
zijn activiteiten op het terrein van
ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. De heer Van Gelder is vanaf 1999 secretaris van de
Vereniging van Grondbedrijven. Hij

heeft zitting in de denktank Grondzaken van het Ministerie van I&M
en werkt veel samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten
bij actuele wetgevingsvraagstukken en bijeenkomsten. Sinds 2003
is hij voorzitter van de Contactgroep
Grondzaken VNG. “

• 5 juli 2017

Uithoorn dementievriendelijk?
Stel je voor dat je bij de bakker
staat. En je bestelt een half volkoren brood. Gesneden. Voor de vijf-

de keer die dag. En dat de bakker
dan jouw buurvrouw, of je zoon of
de thuiszorg belt om ervoor te zor-

gen dat je niet het zesde, zevende
en achtste half volkoren komt kopen. Stel je voor dat je met je vragen over welzijn, zorg en ondersteuning bij het sociaal loket van het gemeentehuis ook terecht kan buiten
het huidige spreekuur van 9.00 tot
10.30 uur. Omdat je soms het besef
van tijd kwijt bent. En dat je contactpersoon begrijpt dat je soms de dingen niet zo precies en duidelijk kan
verwoorden. Dat de baliemedewerker getraind is om te gaan met dementerende mensen, zodat het je
met een beetje hulp toch lukt om
een formulier in te vullen.
Mantelzorg
Stel je voor dat je afhankelijk bent
van een mantelzorger. En dat die
mantelzorger met spoed opgenomen moet worden in het ziekenhuis.
En dat er dan een structuur staat

voor noodopvang. Stel je voor dat je
niet meer hoeft te verbloemen, maar
zoveel mogelijk kan deelnemen en
bewegen. Stel je voor dat Uithoorn
een dementievriendelijke gemeente
wordt. DUS! organiseerde op 28 juni bij Sjiek aan de Amstel een politiek café over het onderwerp dementie. Rik Ossenkoppele, hersenonderzoeker aan het VUmc Alzheimercentrum en de Universiteit van
Lund (Zweden) gaf een boeiende
presentatie over het geheugen, dementie en de ziekte van Alzheimer
en beantwoordde vragen van aanwezigen. Vervolgens kwam Roderik
Reinstra van Samen dementievriendelijk aan het woord om te vertellen
over wat een gemeente kan doen
om dementievriendelijk te worden.
Tot slot brainstormden de aanwezigen (een gemêleerd gezelschap dat
bestond uit ervaringsdeskundigen,
medewerkers van diverse (mantel)
zorginstellingen en overige geïnteresseerden) over de situatie in Uithoorn. Hoe is de leefbaarheid voor
mensen met dementie in Uithoorn
op dit moment? Wat kan Uithoorn
nog meer doen om dementievriendelijk te worden? Het resultaat van
de inspirerende avond en de contacten die gelegd werden gebruikt
DUS! bij het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma. Ook zal
DUS! na de zomer met een initiatiefvoorstel komen over een dementievriendelijk Uithoorn.
Vanwege het succes van de politiek
café’s volgt in het najaar een opnieuw politiek café over het thema
duurzaamheid.

Eindvoorstelling Dansstudio Sietske overweldigend succes!
Op 1 juli was de eindvoorstelling van Dansstudio Sietske uit
Mijdrecht. Na wekenlange voorbereiding mochten alle dansers dan
eindelijk schitteren op het grote
podium van Theater de Meerse in
Hoofddorp. Bij de generale zag je
hier en daar nog gespannen en zenuwachtige koppies, maar zodra het
publiek er zat en de dansers het podium op mochten, gleed dat helemaal van ze af. Stralende dansers,
een waanzinnig applaus van het publiek en trotse docenten! Van musical tot hiphop, van streetdance tot
modern, alles kwam voorbij in deze voorstelling en uiteraard hadden
alle dansers een te gekke outfit aan
die matchte bij de dans.

Nieuwe expositie in
Gezondheidscentrum
Vanaf deze week is er in Gezondheidscentrum Ronde Venen een
nieuwe, door leden van Atelier de
Kromme Mijdrecht ingerichte expositie te zien. De tentoongestelde werken zijn, tijdens de openingsuren van het gezondheidscentrum,
tot november te bewonderen. De
expositie geeft een gevarieerd beeld
van wat de leden van de kunstenaarsvereniging zoal voortbrengen. Abstract en figuratief, in diverse technieken. Er is werk te zien
van Ans Schotten, Hetty Vermeulen,
Marianne van Eck, Lucia Hans, Lia
Buurman, Nico van Oosten en Frank
de Leeuw.
Atelier de Kromme Mijdrecht verzorgt al sinds 1980 cursussen in tekenen en schilderen voor zowel volwassenen als voor jeugdige cursisten. De cursussen worden door professionele docenten gegeven.
Nieuw seizoen
Eind augustus start het nieuwe cursusseizoen, dat uit drie blokken van
tien lessen bestaat. Een overzicht
van de diversen cursussen is te vinden op de website van de kunstenaarsvereniging,. Er zijn cursussen
voor zowel beginners als voor gevorderde deelnemers. U kunt een
keuze maken uit een volledig lidmaatschap of inschrijven als cursist
voor één cursusblok. Sinds enkele jaren wordt ook de mogelijkheid
geboden om voor een proefles of
voor strippenkaart te kiezen, waarbij men naar keuze voor bepaalde
lessen kan kiezen. Diverse cursussen bieden nog plaats, maar het is

aan te raden bijtijds in te schrijven,
want om de kwaliteit van de lessen
te waarborgen is het aantal deelnemers per cursus gelimiteerd.
Jeugdopleiding
Op de woensdag- en vrijdagmiddagen worden cursussen voor de
jeugd georganiseerd. Op de woensdagmiddag zijn er twee groepen.
Voor de 8- tot en met 10-jarigen
worden cursussen gegeven van
13.30 tot 14.45 uur en de 11- en 12jarigen zijn welkom van 14.45 tot
16.00 uur. De jeugd van 12 tot en
met 18 jaar kunnen op de vrijdagmiddag terecht van 16.15 tot 17.30
uur. Atelier de Kromme Mijdrecht is
er trots op dat diverse jeugdleden
uiteindelijk, via de kunstacademie,
hun weg in de professionele kunstwereld hebben gevonden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marianne van
Eck, telefoon 0297-283917 of via het
emailadres leden@atelierdekrommemijdrecht.nl.

Voetspecialist bij Leemans
schoenen
Een voetdeskundige brengt dinsdag 18 juli een bezoek aan Leemans Schoenen in Mijdrecht. Vanaf
12.00 uur 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. Deze veer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele steunzool, die vaak hard en statisch is, heeft deze veer een veren-

de werking. Deze activeert de spieren en de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch verend op natuurlijke
wijze lopen zonder vermoeidheid of
pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd. De veer 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
van tevoren een afspraak te maken.
Zie ook advertentie elders in dit blad.

REACTIE VAN EEN LEZER
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REACTIE VAN EEN LEZER
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.

Hoezo leeftijdsdiscriminatie
bij bibliotheek Vinkeveen
Ik wil graag weer vrijwilligerswerk gaan doen en hoorde dat
men gastvrouwen vroeg in de bibliotheek Vinkeveen. Na het maken van een afspraak ben ik in
gesprek gegaan met een aardige mevrouw; het voelde goed en
het werk trok mij aan. Toen er persoonsgegevens op tafel moesten
komen ging het fout. Ik ben namelijk bijna 76 jaar en men mag
daar geen mensen aannemen die
deze mooie leeftijd hebben bereikt. Die mevrouw vond het erg,
want ook zij had een goed gevoel
en wilde graag met mij verder. Ik
vermoed dat ze mij op geen 75
jaar had geschat, compliment natuurlijk, maar wel vreemd dat aan
vrijwilligers werk deze leeftijdsgrens zit. Mijn verstand is goed, ik

zie er goed uit, kan en wil werken,
ben flexibel qua werktijden en ben
ook bereid in te vallen. Men heeft
mensen nodig en laat mij dus gewoon schieten. Ik ging gedesillusioneerd en “oud ” naar huis, waar
mijn man mij gelukkig het gevoel
gaf dat ik er best nog wel mocht
zijn ook al ben ik bijna 76 (0707-1941). Overigens, wat een anno 2017 uit de tijdse regel van het
bestuur van de bibliotheek. Selecteer vrijwilligers op kennis, kunnen, voorkomen en presentatie.
Het bestuur zal in haar bibliotheek
organisatie best wel een boek
kunnen vinden, waarin staat hoe
je dat moet doen!
L.Verbraak
Vinkeveen

Meiden van Hap en Snap
De aanmeldingen voor het meewandelen met de 12 uur van De
Ronde Venen op 26 augustus a.s.
stromen binnen. Het eerste team
dat zich aanmeldde kwam van Inloophuis ’t Anker zelf: De meiden van Hap en Snap zoals ze in
de wandelgangen genoemd worden zijn super enthousiast. “Het is
een prachtig initiatief en we hopen
dat het veel geld gaat opleveren. Iedereen die met kanker in aanraking
komt moet bij Inloophuis ’t Anker
terecht kunnen. Het heeft ons zoveel goed gedaan om met lotgenoten in contact te komen.” Zelf willen de dames zich actief inzetten als
ambassadeurs van het evenement.
Het zou fantastisch zijn als we een
andere lokatie kunnen vinden voor
het Inloophuis. Er zouden dan meer
activiteiten kunnen worden georganiseerd en dan kunnen er nog meer
mensen ondersteund worden die
geconfronteerd worden met kanker. De dames zijn vereert dat zij
vooraan zullen staan bij de start. Ze
hebben zelfs een sponsor gevonden
voor hun knalroze shirts melden ze
trots. “ Ja, zo leuk, Ik Organiseer het
wel laat speciaal voor ons mooie roze shirts drukken: Fantastisch!” De
dames kunnen niet wachten tot het
zover is en hopen dat er nog ve-

le teams volgen. Het is geen hardloopwedstrijd maar meer een leuke
dag waarbij je ook nog sportief bezig bent. Elk rondje dat je loop gaat
over een evenementen terrein waar
van alles te doen is. Optredens van
lokale artiesten en verenigingen,
foodtrucks en drankjes en als het
allemaal gaat lukken live radio en
TV. Bijzonder is ook de lichtjesronde om 21.00 uur. Tijdens deze ronde herinneren we ons de mensen
die we zijn verloren aan kanker. De
hele route is dan verlicht met speciale kaarsenzakken. Deze zijn eerdaags verkrijgbaar in De Ronde Venen. Volg de website voor informatie over waar ze te koop zijn. www.
de12uurvandrv.nl. Aanmelden om
met een team mee te wandelen kan
natuurlijk ook nog steeds. Een team
mag bestaan uit zoveel mensen als
je wilt, elk teamlid betaalt 10,- voor
deelname. Het team wijst een teamcaptain aan die het inschrijven regelt en contact persoon met de organisatie is. Voor meer informatie
kijk je op de website en aanmelden kan via aanmelden@de12uurvandrv.nl. De teller staat inmiddels op 12 teams, maar daar kunnen er nog veel meer bij! Want ook
hier geldt: de meer zielen, de meer
vreugd.

VIOS-jeugd ‘toont’ kunnen
Elf leerlingen van muziekvereniging
VIOS uit Mijdrecht, hebben met
succes het HaFaBra examen gedaan bij Stichting Kunst Rond De
Venen, het regionale centrum voor
opleidingen op het gebied van dans,
muziek en theater.
Voor het afnemen van HaFaBra examens heeft het centrum een samenwerkingsverband met muziekorganisatie Noord-Holland en
Utrecht. Onder het toeziend oog en
luisterend oor van de examinatoren
gingen onze jonge muzikanten met
een gezonde spanning op voor hun
examen.
En, de examencommissie was uiterst tevreden over de prestaties.
Voor het theorie én praktijk examen
zijn geslaagd: Vera Verweij alt saxofoon A, Thomas Tacken ongestemd
slagwerk A, Lisette Harmens dwarsfluit A. Rachelle Mayenburg trombone B, Sam Posdijk alt saxofoon B,
Laura Bakker alt saxofoon B, Melissa Kee dwarsfluit B en Danique
Mayenburg dwarsfluit B.

Fiets verdwenen
Afgelopen zondag bleek na mijn
rondje hardlopen dat op klaarlich-

Daarnaast hebben nog eens drie
leerlingen het theorie examen gedaan: Fabienne Mayenburg slaagde
voor trompet A, Marit Kuijlenburg
ook voor trompet A en Bjorn Kuijlenburg slaagde voor ongestemd
slagwerk A. Zij gaan nu door voor
het praktijkexamen.
Regelmatig verzorgt VIOS optredens in Mijdrecht en omstreken en
gaat hij met zijn taptoeshow Past
& Present het land in. Heb je interesse om een koperblaasinstrument, saxofoon of dwarsfluit te (leren) spelen of als (melodisch) slagwerker met de show- en marchingband op straat te gaan? Bezoek
dan de website vios-mijdrecht.nl en
meldt je aan. VIOS kan ook nog ervaren muzikanten gebruiken bij zowel de Show- & Marchingband als
bij dweilorkest DORST. En er is ook
nog plek bij TwirlPower voor beginnende en gevorderde twirlsters.
Mail je gegevens en interesse naar
info@vios-mijdrecht.nl. VIOS neemt
dan contact met je op.
te dag mijn fiets verdwenen was die
geparkeerd stond bij het Zijdelmeer
in Uithoorn, (ter hoogte van de hoek
van het Zijdelveld/kruising Maximalaand/Zijdelweg) in Uithoorn.
Het is een mat zwarte omafiets van
het merk Cargo De fiets heeft een
bruin zadel en bruine handvatten
+ een zwarte krat voor. Op de achterzijde zit een sticker van Jeroens
Fietsschuur in Ouderkerk a/d Amstel. Wellicht ziet iemand hem ergens staan. Het is vast zoeken naar
een speld in een hooiberg maar
wie weet...Als u iets weet, bel: 0650129811.

Muziekfeest
peuterspeelzaal Duimelot
Tijdens het zomerfeest van peuterspeelzaal Duimelot in Wilnis is het
thema muziek afgesloten. De afgelopen weken hebben de kinderen kennisgemaakt met een trommel, een
keyboard, een gitaar, een fluit en een
accordeon. De kinderen konden luisteren en zelf spelen, iedereen vond

het erg leuk en er zit onder de kinderen zeker talent! Het zomerfeest
werd afgesloten met een muzikaal
optreden van de kinderen voor hun
ouders. Met het mooie weer liepen
de kinderen en hun ouders ook nog
in een muzikale optocht door de tuin.
Het was een geslaagd zomerfeest.
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Een prachtige wandeling via het Bellopad:

geniet van de natuur en ervaar
een stukje geschiedenis
Vorige week was het zover. Het prachtige Bellopad in De Ronde
Venen, werd geopend. Het Bellopad, vernoemd naar een befaamde
locomotief, is een natuur- en cultuur-wandeling van 19 kilometer
van Mijdrecht naar Abcoude. Vorige week opende burgemeester
Maarten Divendal en een aantal spoor-coryfeeen. Dit juweeltje onder
de rook van Amsterdam en Utrecht. Het pad is ook goed in trajecten
te wandelen, bijvoorbeeld Mijdrecht- Gemaal de Ruiter (2,5 uur) od
Spoorhuis Vinkeveen-Gemaal de Ruiter (1 uur). In de ochtend kwamen zo'n 25 groep 8-ers van basisschool De Schakel naar het Spoorhuis - voor een verhaal van de geschiedenis van dit bijzondere monOpening Bellopad

ument. Daarna was het wandelen geblazen - een half uur over het
Bellopad terwijl boswachter Tim van Staatsbosbeheer en Luuc Mur
van de Groene Venen vertelden over alles wat groeit en bloeit in de
Demmerikse polder. De kinderen hebben meegeholpen met het opbouwen van de openings installatie, zodat de burgemeester in de
middag de officiele opening van het wandelpad kon doen. Daarna
wandelden de kinderen weer terug naar het oude Spoorhuis.
Middag
De middag was gereserveerd voor partners en sponsors van het Bel-

lopad, en voor burgemeester Divendaal die het pad op een bijzondere locatie opende. Midden in de polder, bij de Veldwetering, is het
in de jaren 60 gesloopte brugwachtershuisje 49 teruggeplaatst. Niet echt, maar op een groot doek. Burgemeester Divendal onthulde
het kunstwerk, samen met twee dochters van brugwachter Pauw die jaren in het pand gewoond hebben. Greet Boellaard, dochter van
de laatste stationchef van Vinkeveen, zorgde middels een stoomfluit voor stemmig lawaai.
Het Bellopad is geopend!

Burgemeester Divendal, Gert Tetteroo (initiatiefnemer Bellopad) en de dames Pauw, die in dit pand gewoond hebben

Brugwachtershuisje 49 terug in het landschap

de Bello

Schoolkinderen worden geïnterviewd door RTV Utrecht

Het Spoorhuis en het Bellopad

Wandelen over het Bellopad

Boswachter Tim vertelt de kinderen over de wandeling en de natuur
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Thamen honkballers
winnen weer!

UWTC handbikers
winnen de wereldbeker

Afgelopen vrijdag kwam TIW-Survivors uit Diemen op bezoek en dat is
een team wat soms voor verrassingen kan zorgen. Thamen keek dan
ook na de eerste slagbeurt al tegen
een 0-2 achterstand aan, dit na een
honkslag en een homerun. Thamen
weet in de gelijkmakende eerste inning op de honken te komen na een
stootslag van Ernst Koole. Op de hit
van Maikel Benner maakt de midvelder een vangfout waarna Koole het derde honk kan bereiken en
Benner op het tweede honk komt.
Koole scoort op een doorgeschoten bal en Benner kan scoren op de
honkslag van Rick Groen, 2-2. In de
tweede inning scoort TIW-Survivors
weer een punt na twee honkslagen,
2-3. Thamen weet niet te scoren
maar weet het verdedigend achter
pitchers Bart Hagendoorn en Lieuwe Hoekstra prima dicht te houden.
Een mooi dubbelspel van Riordon
van Loenen en een goeie insluitactie zorgen dat de weinige honklopers van TIW ook niet verder komen.
In de zesde inning slaat Renaldo Hernandez een tweehonkslag,
op het tweede honk werd hij vervangen door Wietse Cornelissen.
Die kon opschuiven naar het der-

Tim de Vries uit Vinkeveen en Jetze
Plat uit Vrouwenakker hebben beide in de voorgaande wereldbeker
wedstrijden laten zien dat ze sterk
zijn. Jetze stond ruim aan de leiding met 4 keer winst (in H4-klasse) en ook Tim mocht in de leiderstrui starten met 3x winst en 1x een
tweede plaats (in H5-klasse). Afgelopen weekend werd de laatste wereldbeker wedstrijd verreden
in Emmen. Op vrijdag voegde beide mannen weer een zege toe aan
hun erelijst door de tijdrit te winnen. Jetze legde de 17.2 km tegen
de klok af in 24:05.80, en een gemiddelde snelheid van 42.83 km/u.
Ik denk dat menig valide wielrenner
hier zijn tanden op stuk zou bijten!
Jetze was tevens de snelst handbiker van de dag. Tim won in een tijd
van 24:51.32.Op zaterdag stond voor
beide mannen de wegwedstrijd op
het programma en Tim pakte solo
de overwinning, hij had op de streep
een voorsprong van meer dan 3 minuten opgebouwd. En ook Jetze
pakte in een zwaarbevochten wedstrijd de winst. Beide mannen behaalde dit weekend een dubbele
overwinning en de eindzege van de
Worldcup! Wat een geweldige prestaties van onze UWTC leden.

de honk na een opofferingsstootslag en kan scoren na een lastig te
verwerken bal van Riordon van Loenen, die door een spectaculaire actie toch uitgaat. Jelle Vogelaar bereikt het eerste honk na een veldfout van de kortestop, Farley Nurse
krijgt vier wijd en Vogelaar kan scoren op de honkslag van Koole, 4-3.
TIW trekt in de zevende inning de
stand weer gelijk na twee honkslagen en een opofferingsslag, 4-4. In
de gelijkmakende slagbeurt komt
Menno Schouten op het honk met
vier wijd, Cornelissen legt een stootslag neer en beide spelers bereiken
veilig het (volgende) honk, waarna
er nog een stootslag volgt en alle
honken vol staan. Van Loenen slaat
een tweehonkslag waarop Schouten
en Cornelissen kunnen scoren. Van
Rekum scoort op de opofferingsslag
van Vogelaar. Thamen pakt daarmee
de leiding in de wedstrijd met 7-4.
Op het pitchen van Benner weten de
heren van TIW-Survivors niet meer
te scoren en hiermee blijft Thamen
aan de leiding in de 2e klasse. Komende vrijdag 7 juli komt Kinheim
3 op bezoek aan de Vuurlijn 24 te
De Kwakel.

UWTC-er Brad Jongkind Kampioen
Zondag 2 juli is Brad Jongkind Nederlands Kampioen BMX geworden bij de categorie Boys 9! Wat een
fantastische prestatie van dit talent uit Aalsmeer. Afgelopen zondag waren het super-profs als Niek
Kiemann en Laura Smulders die bij
FC Unitas in Assen in de oudere categorieën wonnen! Brad is al enkele jaren een fanatiek BMX-er en liet
al in de regionale wedstrijden zien
enorm goed te kunnen fietscrossen
met deze rood-wit-blauwe trui en
beker als beloning.
Andere prestaties van de UWTC:
Roberto Blom, tweede bij de cruisers 17-24 jaar. Gino Soede werd
derde bij de boys 7 jaar. En tot slot
Kevin Boomkens derde bij de boys

16 jaar, een heel zware categorie. Er
waren nog meer UWTC-ers die in
een finale reden maar dan net niet
bij de eerste drie.
Ook zij allemaal gefeliciteerd en de
UWTC is trots op deze kanjers en
de andere deelnemers. Voor de club
was het allergrootste nieuws dat we
de NK in 2018 mogen gaan organiseren. Dat heeft de KNWU bekend
gemaakt.
Uiteraard is dit de kers op de taart
voor het harde werk aan de mooiste BMX baan van West die wordt
gebouwd in Uithoorn bij sportpark
Randhoorn, naast de Legmeervogels. Het bestuur is heel trots en we
zullen er over een jaar een fantastisch feest van gaan maken!

Thamen Beeball Majors
speelt een fantastisch!
Na een krachtige yell mocht Thamen beginnen. In de eerste inning
ging Thamen direct goed aan slag.
Met 12 spelers, sloegen maar liefst
10 spelers een honkslag en werden er 8 punten gescoord. In het
veld ging hun enthousiasme verder en wisten ze, door goed samenspel, 4 spelers van de tegenpartij uit
te gooien.
De tweede inning ging wederom
fantastisch waarbij 7 punten gescoord werden. Het team van Thamen wist ook dit keer in het veld de
sterkste te zijn. Een geweldige ac-

tie van 1e honkman, die bij de laatste slagman van de tegenpartij de
bal ving, zorgde ervoor dat zij maar
5 punten scoorden.
Er werd, gezien de weersomstandigheden, even getwijfeld of er nog een
inning gespeeld ging worden, maar
uiteindelijk ging Thamen weer aan
slag. Met elf honkslagen en 8 punten kon het eigenlijk al niet meer
mis gaan. De tegenpartij heeft nog
geprobeerd het beste eruit te halen,
maar tevergeefs. Het team van Thamen heeft dik verdiende winst behaald!

Thamen Honkbal Pupillen
1 zomerkampioen
Afgelopen zaterdag moesten de
Honkbal Pupillen van Thamen uit De
Kwakel, op bezoek bij Onze Gezellen te Haarlem. Na het seizoen 2016
moesten een aantal spelers de stap
maken naar de volgende leeftijdscategorie en stroomden er een paar
nieuwe spelers in. Misschien wel tegen alle verwachtingen in pakte dit
prima uit. De jongens waren alleen
vroeg in het seizoen tegen een nederlaag aangelopen en verder ging
het team steeds beter draaien.
En ook in zo’n kampioenswedstrijd
weten sommige spelers dan weer te
verrassen. De pitching van Jeremi

en Bram was meer dan prima, mede ook omdat de jongens van Onze
Gezellen heel gretig aan slag stonden. In het veld werden nullen gemaakt en Anco maakte zelfs twee
belangrijke vangballen. Callum die
ook pas is begonnen wist de bal
ook drie keer het veld in te brengen.
Honkslagen waren er van Quinto
en Arend. Aan de uitslag is het niet
te zien maar de wedstrijd was toch
nog heel lang spannend. Na anderhalf uur was de stand echter 1-12 in
het voordeel van Thamen. De spelers en coaches konden daarna aan
de taart en champagne!

Jeugdmeerdaagse Rijswijk
Van vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli is de jeugdmeerdaagse in Rijswijk
verreden. Onze jeugdleden Mike
Derogee en Lars Hopman deden
mee en reden op vrijdag een tijdrit van 1.1 km en nog een puntenkoers. Op zaterdag reden ze een
tijdrit van 2.75 km en een criterium.
Op zondag eindigde de meerdaagse
met een omloop. Ze hebben beide
weer veel ervaring opgedaan en in
het eindklassement behaalde Mike
de 8e en Lars de 18e plaats. Na afloop van de jeugdmeerdaagse reden de amateurs ook de omloop van
Rijswijk. Bijna 100 amateurs gingen van start waaronder UWTC lid
Niels Ruijter. Niels reed weer goed
van voren maar zat niet goed bij de
sprint. Met zijn 19e plek viel hij nog
net in de prijzen.
Wielerronde van Zwanenburg
Op zaterdag 1 juli is de laatste wedstrijd van de grote drieluik verreden in Zwanenburg. Bij de amateurs
stonden 32 renners op de startlijst
en ondanks een aantal bijschrijvers
gingen er maar 23 van start..., altijd
jammer voor de organisatie als er
zoveel renners niet op komen draven. Namens UWTC deden Sjon vd
Berg, Bart de Veer en Maarten Postma mee. Er werd hard gekoerst bij
de amateurs en Sjon stapte halfweg koers uit de wedstrijd. Maarten
pakte zijn eerste prijzengeld door
als 19e te finishen en Bart werd 15e.
Interclub jeugdwedstrijd
Zondag 2 juli is er weer een inter-

club wedstrijd in Amsterdam Noord
bij Ulysses verreden. Om 10.00 uur
startte categorie 1&2 met Emely Fransen van UWTC in een van
haar eerste wedstrijdjes. In een heel
versnipperd veld eindigde ze als
8e. Daarna de categorie 3&4. Ook
hier deelname van UWTC. Voor Mette van Leeuwen pas haar 2e wedstrijd. Het ging weer snel van start
en versnipperd over kleine groepjes
finishte zij netjes in het midden van
het veld.
Hierna categorie 5&6 en UWTCer Rens Grömmel (oud BMX-er
van onze club) reed zijn 2e wedstrijd. Het is voor hem nog groeien
en een grotere motor kweken. Maar
hij reed zijn wedstrijd uit en dat was
het doel.
In de laatste categorie (7&nieuwelingen) stonden 2 UWTC-ers aan de
start . Sven Buskermolen en Ian van
den Berg. Het was een sterk veld
met diverse ploegen. Er werd goed
samengewerkt bij die ploegen. Sven
moest na een paar rondjes passen.
Maar reed door en sloot aan bij andere geloste renners. Ian reed het
straffe tempo, opgelegd door renners van de Amstel, netjes mee. Diverse malen werd er gedemarreerd
maar steeds weer werd het gat gedicht. Ian deed dat ook meerdere
malen. Het sterke optreden van de
renners uit Volendam en Amsterdam werd in de sprint teniet gedaan
door Ian. Hij was de rapste en won
de sprint met een fietslengte.
Klimomloop van Ulestraten
Trainingslid Stijn Ruijter reed zondag de klassieker de klimomloop
van Ulestraten. Doordat er stevig
geklommen moest worden vielen
er al snel veel renners af. Stijn wist
zich goed te handhaven en halverwege wist hij met een groep van uiteindelijk 10 man te ontsnappen. Ze
werkte goed samen en konden uit
de greep van het jagende peloton
blijven. Net voor de laatste klim probeerde hij te ontsnappen maar hij
kreeg niet genoeg ruimte om weg te
blijven. Hij werd uiteindelijk 8e, een
mooie prestatie in dit sterke veld.
Ook Lorena Wiebes reed in Ulestraten, waar maar liefst 100 dames aan de start stonden van deze
zware klimomloop. Er ontstond een
kopgroep van zes dames en Lorena
werd tweede van het achtervolgende peloton.
Deze achtste plaats was genoeg
om hiermee definitief al de Centric
clubcompetitie te winnen. Er wordt
nog één wedstrijd verreden in de
clubcompetitie, maar de voorsprong
van Lorena is al zo groot dat ze niet
meer ingehaald kan worden. Al haar
goede prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven en de Mijdrechtse
Lorena is geselecteerd voor het EK
junioren dames. Het EK wordt van
2 t/m 6 augustus verreden in het
Deense Herning.

Super(helden) kamp voor GVM’79
Afgelopen vrijdag ging er een groep
van 56 personen van GVM’79 uit
Mijdrecht, naar Kamphuis “de Bosrand” in Amerongen. Het busje van
James Autoservice was vast vooruitgereden om alle spullen te brengen
zodat de gymnasten van GVM’79
snel konden beginnen aan hun
SUPERHELDEN-Kamp. Een heel
weekend vol met allerlei spelletjes
die met superhelden of superkrachten te maken hadden. Lekker zonder papa’s en mama’s maar wel met
je beste turnvriendinnen. Het kamp
had net als voorgaande jaren een
vast draaiboek, dus op vrijdagavond
werd het kampterrein ontdekt mid-

dels het vragenspel. Daarna was het
alweer snel tijd voor het avondspel
“Levend Cluedo”. Er waren 2 meisjes gered door een superheld. Verschillende personages hadden wel
iets gezien of gehoord, maar niemand wist wie deze superheld echt
was. Middels een boswandeling
langs de personages en aanwijzingen moesten de kinderen erachter
komen welke superheld de meisjes op welke plek had gered en met
welke kracht.
De volgende dag werd in alle vroegte het super-slinger-springkussen gebracht, waarop de gymnas-

ten zich naar hartenlust konden uitleven. Natuurlijk ook deze dag een
bosspel en bonte-avond!! In het
schemerdonker gingen de jongere kinderen het avondspel spelen.
De superhelden waren hun kracht
kwijt….helpen jullie mee zoeken??
Loop de route door het bos, door het
touw te volgen (blijf vasthouden) en
haal de kracht uit de emmers die je
tegenkomt. Makkie zou je denken,
maar naast de kaartjes met superkracht zat er natuurlijk ook allerlei viezigheid in de emmers, haargel, macaroni, water, aarde, stukgeslagen eieren etc etc. Een boel
“ge-iiieeueuwww en jakkes” was er

te horen. Voor de grotere kinderen
werd er gewacht tot het echt donker was en werden er langs de route
nog wat griezels verstopt. Een super
spannend nachtspel! Voor de bikkels was er daarna nog een dropping en om 2:30 ging de laatste kip
op stok. Zondagochtend was het alweer tijd om op te ruimen en het
kamphuis schoon te maken. De kinderen vertrokken naar het bos en
deden een actievere vorm van bingo! De ouders kwamen rond 12:00
het kampterrein oplopen met pannenkoeken en het werd nog een gezellige lunch. Daarna vertrok iedereen moe, maar voldaan naar huis.

Klaverjassen de Merel
Vrijdagavond is er weer prijsklaverjassen in Café de Merel in Vinkeveen, Er worden vier ronden van
zestien giffies gespeeld en dan worden de punten bij elkaar opgeteld en
is de winnaar of winnares is bekend,
De aanvang is 20.00 uur. Aanwezig
zijn voor de inschrijving 19.45 uur. Er
zal tevens een tombola worden gehouden met mooie prijzen.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe
prijsklaverjascompetitie;
Voor 2017 7 juli tevens deze avond
de prijs uitreiking van afgelopen
competitie en dan volgt de zomer

pauze voor het klaverjassen en gaan
we in september weer van start met
het Open Ronde Venen kampioenschap.
De totale uitslag van afgelopen vrijdag was als volgt:
1. Carla v. Nieuwkerk 7160 punten
2. Mia Kenten
6908 punten
3. Cees Zaal
6859 punten
4. Greet Koot
6848 punten
5. Wim v. Scheppingen 6706 punten
En de poedelprijs was deze avond
voor Sjaan Kolenberg met 5262
punten.
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Sportdag obs Molenland

Een sportieve afsluiting van het
schooljaar voor de kinderen van

obs Molenland uit Mijdrecht, op
woensdag 28 juni. De kinderen van

de groepen 4 tot en met 8 hebben
op vier onderdelen hun sportiviteit

kunnen tonen. Wij hebben rekening
gehouden met de verdeling winstverlies elementen en vrije spelen.
Meester Sven heeft als hockeycoach de kinderen de fijne kneepjes van de hockeysport bijgebracht
door middel van een aantal oefeningen. Ralph’s gym was aanwezig
om bij de leerlingen het kickboksen
te introduceren, ook slagbal mocht
niet ontbreken, onder bezielende
leiding van twee ouders werd menig homerun geslagen.
Het vrije onderdeel bestond uit diverse kleine spellen als Jeu de Boule, frisbee en knotshockey. De groepen 1 tot en met 3 werden opgewacht door Esther de Vries in sporthal De Brug. Zij heeft weer een aantal uitdagende klim- en klauter opstellingen neergezet, waar de kleuters naar hartenlust hun behendigheid konden testen. Groep 3 heeft

kennis gemaakt met freerunning,
op je eigen manier over een obstakel heen springen, rennen of rollen.

Het was weer een geslaagde dag
die werd afgesloten met een lekker
ijsje op het plein.

Machtsgreep Dré en Ria
in Tour de Kwakel

Zomerbridge nu al met
drie lijnen

Afgelopen zaterdag haalden Mira en Willem Wahlen voor de eerste
keer dit jaar weer 100 “lappen” uit
de melkbus in het Tourhome. Mira
en Willem mogen de komende drie
weken elke dag weer de gouden
van de witte lappen onderscheiden en de standen in het Tourspel
opmaken. Na het eerste weekend
bleek het koppel Dré en Ria Verhoef
het beste uit de startblokken te zijn
gekomen.
Zaterdag stond er in de Tour de
France een tijdrit op het programma. Vanwege de regen waren de
wegen in Düsseldorf spekglad geworden en werd het een hele opgave heelhuids bij de finish aan te
komen. Voor de Kwakelse deelnemers gold vanwege een nieuwe lading grind op erve Vlasman hetzelfde voor het bereiken van het Tourhome. Zondag won Marcel Kittel de
eerste massasprint van deze Tour
na een regenachtige rit door de Ardennen. In het Tourhome regende
het vooral punten vanwege de voorspelbaarheid van de uitslag. Desondanks waren de 14 punten van Dré
en Ria op zondag zeer indrukwekkend. Na loting werd bepaald dat de
eerste nieuwe gele trui dit jaar om
de schouders van Dré komt te liggen. Vanwege zijn Tourzege van vorig jaar moest Arthur Franken dit
jaar in de gele trui starten. Het vermoeden is dat Arthur een tekort aan
shirts in zijn kledingkast heeft, want
hij was er dit jaar weer als de kippen
bij om een trui te bemachtigen. Ditmaal de rode trui, voor degene met
de meeste extra punten. Peter Hogenboom ziet een droom in vervul-

De belangstelling voor het Zomerbridge, georganiseerd door Bridgeclub de Legmeer, neemt gestaag toe
zodat er deze vierde avond al een A,
B en C- lijn samengesteld kon worden. In de A- lijn ging de winst en
wijn naar Jan de Jong & Theo Klijn
die met 54,85% de kopgroep net
tot over de eindstreep bleken aan
te kunnen voeren. Er vlak achter finishten Ben ten Brink & Jan Bronkhorst met 54,08%, dat scheelde nog
geen slokje op een borrel en ook
zij deelden dus in zo’n versnapering! Wim Slijkoord & Nico van der
Zwaard kwamen op hun beurt daar
weer een banddikte achter met
53,42% als derde , maar er was een
fotofinish voor nodig met Heleen &
Mees van der Roest die met 53,39%
vierde werden.
Ook Ger Quelle & Marcel Dekker deden mee aan de eindsprint en kwamen als vijfde met 53,11% binnen.
Hoe zo aan elkaar gewaagd! In de
B- lijn waren de verschillen wat groter, maar de plaatsen één en twee
eindigden wel gelijk met 60,76%
voor Ria van Bergen & Delia Kenter en Ineke Koek & Joke de Wit. Op
drie vonden An & Jan van Schaick
zich terug met een prima 58,68%
en daarna kwam Ria Bon met N.N.
op een iets grotere afstand als vierde door met 52,78%. Plek vijf viel toe

ling gaan met dragen van de witte
trui voor beste jongere.
Mario van Schie grijpt voorlopig nog
net naast de truien, maar mag als
kopman van ploeg 18 wel de gele
pet op. Hij kreeg van Jan van Alen,
tijdens een zeer gestructureerde loting, Joost Hogerwerf, Cynthia van
den Berg, Jan de Groot en Martha
van Alen als knechten mee. De gele pet voor Martha versterkt het vermoeden dat de lootjes toch niet allemaal op de millimeter nauwkeurig
gevouwen waren door Jan. Het eerbetoon dat de Tour de Kwakel aan
Giro-held Tom Dumoulin wil brengen is er de oorzaak van dat de top
drie in het ploegenklassement bestaat uit de ploegen Ponferrada,
MVV en Sanitaire stop.
Het gevarieerde parcours van de
eerste volle week van de Tour de
France zal ongetwijfeld voor spektakel gaan zorgen. Van het spektakel
in De Kwakel kunt u op de hoogte
blijven via krant, Facebook, de website van Stichting De Kwakel Toen &
Nu en op zondag op Rick FM tussen
11:00 en 13:00 uur.
Algemeen klassement
• Dré Verhoef
• Ria Verhoef
• Mario van Schie
Rode trui
• Arthur Franken
• Mario van Schie
Ploegenklassement
• Ponferrada
• MVV
• Sanitaire stop

20
20
18
6
6
54
52
51

Laatste pupillenwedstrijd
AKU atleten
Op zaterdag werd de 3e en laatste atletiekwedstrijd gehouden van
dit jaar voor de mini’s, c, b, en a pupillen van de AKU uit Uithoorn. .
Het was een prachtige zonnige dag
en er deden 41 atleten mee van de
AKU in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar.
Enkele teams liepen ook een estafette. Daarna begonnen de verschillende onderdelen. Voor alle pupillen
waren er 3 onderdelen deze dag, variërend van balwerpen, kogelstoten,
hoogspringen 40 of 60 meter sprint
of verspringen. Vandaag was het de
eerste keer dat de meisjes en jongens B gingen hoogspringen op een
wedstrijd, best wel spannend dus
of de lat blijft liggen. Dat er steeds
meer kinderen mee gaan doen aan
de wedstrijden is superleuk om te
zien. Aan het einde van deze mooie
dag kon er nog een 600 meter voor
de mini’s en de c pupillen of een
1000 meter voor de b en a pupillen
gelopen worden. Ondanks het warme weer zijn er weer veel persoonlijke records gesneuveld.
Aan het einde van de dag kregen alle deelnemers een diploma met hun
persoonlijke prestaties en waren er
medailles voor de eerste 5 op de
meerkamp of op de lange afstand.

Er waren heel veel AKU atleten die
een medaille mochten ontvangen.
Jongens mini: Tim Taanman: 3e Jongens C: 2e Florian Faber, 5e Akira Kerr
Jongens A2: 3e Abel Kloppenburg
Meisjes B: 2e Elin van Dijken, meisjes A2: 1e Esmee Meering, 4e Suzan
Taal, 5e Naomi van Berkel .
Op de 600 meter: jongens B: 3e Akira Kerr. Meisjes mini: 4e Naomi Keteku
Op de 1000 meter: meisjes B 2e Elin
van Dijken, meisjes A2: 4e Suzan
Taal, 5e Lotte Kes
De komende weken zal er hard getraind worden voor de laatste wedstrijd van het seizoen op 16 september in Edam. Er is inmiddels bekend
welke 8 teams van de 5 regio’s en
welke 12 individuele atleten er mee
mogen doen met de finale in september.
Het team van de jongens pupillen
C en de meisjes pupillen A2 hebben zich beide net als vorig jaar geplaatst voor de finale.
Individueel hebben Tim Taanman
(mini’s), Florian Faber (C), Abel
Kloppenburg
(A2) en Esmee Meering (A2) zich
ook geplaatst voor de finale.

Anne Akke meedogenloos
tijdens 9e Regatta
Afgelopen zondag vond alweer Regatta 9 plaats op de Vinkeveense
plassen.
Na de uiterst spannende Regatta
van 2016 waren schipper Thijs Dull
en bemanning Albert Bosman en
Frank Meijer van de Dullstroom uiterst gemotiveerd aan de start verschenen om schipper Arthur van
Staveren en bemanning Jeroen
Oudheusden en Jaap van der Loo
van de Anne Akke dit jaar af te troeven en zo de begeerde Pirates Cup
Trophy weer in hun bezit te krijgen.
De Regatta werd voorafgegaan
door de onderhand vermaarde “haring met gin tonic” party, nu kon
het echte werk beginnen. De Dullstroom schoot uit de startblokken,
maakte gebruik van de theoretisch
superieure kennis van de bemanning wat betreft stuur- en bakboord
en nam daardoor een geringe voorsprong op de Anne Akke. Maar de
Anne Akke kon makkelijk volgen,
weken van zware fysieke en psychische voorbereiding betaalde zich
uit, als een geoliede machine werkten de 3 bemanningsleden samen.
Het wachten was op dat ene foutje
van de Dullstroom, en die fout kwam
snel. Onenigheid tussen de bemanningsleden van de Dullstroom nam
de wind uit hun zeilen en de Anne
Akke passeerde de Dullstroom alsof ze stil stond. De afstand tussen
de beide boten werd allengs groter
en groter, en de paniek en wanhoop
bij de bemanning van de Dullstroom
nam zienderogen toe. Frank begon
onverantwoordelijke risico’s te nemen, wierp zich steeds meer op als
zelflozer (woord kreeg tijdens deze

Regatta een compleet nieuwe dimensie) maar ook deze manier om
overtollige ballast kwijt te raken leverde niet het gewenste resultaat
op, de Anne Akke liep steeds verder uit.
Albert, die vóór zijn 65ste verjaardag
eindelijk wel eens de Pirates Cup
Trophy had willen winnen weigerde
verdere dienst en zal vanaf volgend
jaar in de veteranenklasse moeten
gaan proberen die hoofdprijs te bemachtigen.
Schipper Thijs probeerde ten einde
raad met bananen en chocola zijn
muitende bemanning nog enigszins
te motiveren maar tevergeefs, de
strijd was gestreden, de Anne Akke
bleek vandaag ongenaakbaar.
De Anne Akke kreeg bij het passeren van de finishlijn een staande
ovatie van het aanwezige publiek en
Arthur, Jeroen en Jaap werden op
de schouders genomen en maakten
zo een ereronde door Ronde Venen.
Na deze ereronde waren ze precies
op tijd terug om de binnenkomst
van de Dullstroom bij te wonen.
Tijdens de afsluitende BBQ werd er
nog veel nagepraat over deze gedenkwaardige Regatta 9.
De gespannen sfeer tussen de Dullstroom bemanning werd onder het
genot van alcoholische versnaperingen weggedronken en lachend
en zingend ging iedereen uiteindelijk weer huiswaards.
Op bijgaande foto de bemanning
van de Anne Akke, kapitein Arthur
van Staveren en de maten Jeroen
Oudheusden en Jaap van der Loo,
met hun welverdiende Pirates Cup
Trophy.

Klaverjasnomaden
Op donderdag 29 juni werd er weer
geklaverjast in de Schutse. Aan deze avond werd door 40 liefhebbers
deelgenomen. Winnaar werd deze avond Klaas Post met een mooie
score van 7639 punten. De tweede plaats was deze avond weggelegd voor Thomas Verkerk met 7515
punten en Jo Smit wist met 7067
punten beslag te leggen op de derde plaats. Het laagste aantal punten, en dus de poedelprijs, was deze avond voor Riet de Beer met
4721 punten. De marsenprijzen,
bestaande uit een fles wijn, waren deze kaartavond voor Ria Ver-

hoef, Louis Franken, Thomas Verkerk, Gerrie Ruimschoot, Egbert
Verkerk en Gerard Cordes terwijl
de fraaie door DUOplant verzorgde
boeketten bloemen in deze categorie werden gewonnen door Gerard Cordes, Johan Zeldenthuis, Ria
Verhoef en Joke Veenhof . De kadobonnen, ook te besteden bij DUOplant, kwamen deze avond als marsenprijs in het bezit van Johan Zeldenthuis en Douwe Douwstra.
De eerstvolgende klaverjasavond
vindt plaats op donderdag 6 juli in
de Schutse aan de Merodelaan 1 te
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Nieuwe leden welkom bij
bridgevereniging Vinkeveen
Al 35 jaar bestaat de bridgevereniging Vinkeveen en dat is niet voor
niets. De locatie van deze vereniging is uniek te noemen, er wordt
gespeeld op clubschip “de Schuit”
van de watersportvereniging WVA.
Wij liggen niet aan het water maar
op het water met een heerlijk terras
gelegen aan de Baambrugse Zuwe
143f op zandeiland 4. In september
beginnen wij weer met een nieuw
seizoen. Er wordt gespeeld in een
hele gezellige ontspannen sfeer in
een A- en B lijn. Het kan echter zijn

dat we naar 1 lijn gaan, afhankelijk van het aantal leden. Onze vereniging heeft nog plaats voor nieuwe leden voor zowel beginnende als
gevorderden bridgers. Indien u belangstelling heeft om in het nieuwe
seizoen bij deze vereniging te komen bridgen, kom dan eens zonder enige verplichting een avond
meespelen. Ons seizoen loopt van 5
september tot en met 24 april. Voor
meer informatie kunt u bellen met
Dorette Suppan 06-55707038 of
mailen naar suppan@hetnet.nl

aan Anton Berkelaar & Frank van
der Laan die 52,43 procenten ophaalden. In de C- lijn viel de hoogste
score van deze avond te bewonderen en dit kunststukje werd verricht
door Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers die 68,75% lieten noteren, chapeau! Jeanet Vermey & Cathy Troost deden het als tweede, relatief gesproken, wat rustiger aan,
maar hun 59,72% was natuurlijk bere goed. Atie de Jong & Ria Verkerk
volgden met een degelijke 54,17%
als derde paar en Rob Bakker haalde met hulp van Mieke Peeters zowaar ook het streeknieuws, keurig
als vierde met 50,69%.
Toen was het overgrote deel van de
te vergeven procenten op gesoupeerd en eindigden de overige paren in de anonimiteit onder de vijftig. Wilt u niet langer anoniem blijven stort u zich dan in het onovertroffen Zomerbridge en maak zo
kans op een weekje bridge Vip! Elke
woensdagavond tot en met 30 augustus in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Aanmelden bij voorkeur per
e- mail: gerdaschavemaker@live.nl
of tussen 19.15 en 19.30 uur in de
zaal, niet later i.v.m. het indelen van
de lijnen. De aanvang is om 19.45
uur en de kosten bedragen 6 euro
per paar.

De Hoef Sportief 2017
Sinds 2012 wordt dit evenement georganiseerd, dit jaar dus de 6e editie op zondag 2 juli. En het was weer
een succes. Steeds meer deelnemers weten het evenement te vinden en doen mee aan 1 of 2 of alle onderdelen. Natuurlijk kan er ook
als team worden meegedaan, dat
gaat er 1 zwemmen(1 km) de ander
wielrennen(30km) en nummer 3 van
het team gaat dan hardlopen(10km).
Je kan ook zelf aan alle3 de onderdelen meedoen en de winnaar van
de ‘41 van De Hoef’ krijgt de wisseltrofee. Op de diverse onderdelen zijn er prijzen te winnen. Allereerst is er het zwemmen om 11
uur, vanaf de Strooppot wordt er
500m gezwommen richting de brug.
Men zwemt om de boeien heen en
dan terug richting de Strooppot alwaar de finish is. Dan start om 12
uur het wielrennen, 6 rondjes, van
5km, door de polder. Start en finish
is steeds ter hoogte van de kerk.
Daarna komen de hardlopers aan
de beurt. Eerst degene die de 10km
lopen en 10minuten later de 5 km
lopers.
De winnaar van vorig jaar van ‘de
41 van De Hoef’, Frans van Heteren,
ontving dit jaar wederom de wisseltrofee. Hij finishte met een eindtijd van 1:39,53. Ook was er dit jaar
een wisseltrofee voor de snelste dame, Mariska Visser, haar eindtijd

was 1:48,18. Alle uitslagen en foto’s
kunt u zien en lezen op de website:
dehoefsportief.nl Om 15:00 is het
dan tijd voor de jongste deelnemers.
Zij gaan 1 km hardlopen. Vanaf de
start 250m richting de brug, dan terug richting finish en dan nog 250m
doorlopen de andere kant en weer
terug naar de finish. Dit alles onder
luidde aanmoedigingen van de toeschouwers en buurtbewoners. Deze categorie deelnemers ontvingen
allemaal een medaille. Nieuw element in het evenement was dit jaar
het vlettentrekken, overgewaaid uit
De Kwakel, probeert de organisatie
het sportieve evenement een ludieke afsluiting te geven. Het zonnetje
kwam steeds meer tevoorschijn en
om 17 uur speelde de countryband
een lekker deuntje op het kerkplein.
De biertap draaide op volle toeren
en rond 17:30 kon de organisatie
weer terugkijken op een geslaagde dag. Natuurlijk is een dergelijk evenement alleen mogelijk met
hulp van vele vrijwilligers(ongeveer
100) die op alle fronten zijn ingezet.
EHBO, verkeersregelaars, tijdwaarnemers, inschrijvers, omroeper, juryleden, fotograaf, broodjessmeerders, enz. En dankzij de vele sponsoren wordt het een evenement zoals het dit jaar weer is geweest. Iedereen bedankt! Op naar een De
Hoef Sportief 2018.
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Het Hoge Heem Rolstoelvierdaagse 2017
2017 is een lustrum jaar voor de rolstoelvierdaagse, georganiseerd elk
jaar door Rode Kruis locatie Uithoorn / De Kwakel en Het Hoge
Heem. Dit jaar gingen we voor de
10de keer lopen.
Eerste dag dinsdag 27 juni, met 43
deelnemers en met prachtig weer,
ging de eerste route door

De Legmeer en Legmeer West naar
randje De Kwakel voor een koffie
pauze bij Qui Vive, met heerlijk appelcake gemaakt door dag verzorging van ATC De Morgenster. Terugweg ging via Kootpark en busstation
naar Het Hoge Heem.
Tweede dag woensdag 28 juni, met
40 deelnemers. maar helaas minder

mooi weer dan gisteren. De route vandaag ging door Thamerdal en
langs het Spoorhuis naar de Amstel,
dan terug naar Het Duet waar iedereen genoot weer van heerlijk appelcake en brownies van De Morgenster met thee en koffie van Het Duet, alles heel mooi geholpen door
de kinderen van de school. Deel-

nemers had ook de kans om een
beetje af te drogen! Tweede helft
wel nog grijs maar gelukkig haast
geen regen meer, terug via Colijnlaan richting busstation, waar alle deelnemers werden getrakteerd
op een ijsje van Cafetaria Eethuis
Family. Daarna terug naar Het Hoge Heem. Derde dag donderdag 29
juni, met 33 deelnemers. Het weer
dreigde fout te gaan maar gelukkig
niet gedaan, een heel gezellig wandeling gemaakt door Zijdelwaard,
via Schegpark, Europarei en randje
Legmeer naar Legmeervogels, waar
genoten was van koffie met boterkoek van De Morgenster. Terugweg
was door Legmeer West en Legmeer naar Zijdelwaard en thuisbasis.
Vierde en laatste dag vrijdag 30 juni. Met 45 deelnemers en voor de
tweede keer dreigend weer patroon
maar gelukkig op tijd gestopt, en
een geweldig, droge wandeling gemaakt. Dit keer door Libellebos en
langs Thamerweg, randje Thamerdal naar Karel van Manderhof voor
de laatste koffiepauze, met brownies van De Morgenster, die ook de
hele week koekjes maakten voor de
limonade pauzen onderweg. Daarna terug naar Het Hoge Heem, via
de bloemen en vaantjes uitreiking,
voor een heerlijk pannenkoek en ijs
afsluiting met muzikale begeleiding
van Cato Fluitsma, met tradiotionele
meezing liedjes. Met heel veel dank
aan alle vrijwilligers, EHBO’ers, verkeersleiders en coördinatoren, alweer een heel gezellige en geslaagde rolstoelvierdaagse.

High Sea in Het Hoge
Heem groot succes
Na succesvolle High Tea in maart
werd er afgelopen zaterdag 1 juli een High Sea georganiseerd in
Het Hoge Heem in Uithoorn , door
Bellinda en Ineke. Deze keer waren het allemaal vishapjes voor de
vis liefhebbers, beginnend met een
mosselgazpacho, gevolgd door makreel mousse op komkommer, een
pannenkoekje forel met zoet/zuur,

amuse garnalen cocktail, zalm quiche etc, etc, allemaal vers bereid. 10
heerlijke vishapjes en 3 zoete lekkernijen voor het bedrag van 9,50
incl. 2 drankjes naar keuze en koffie of thee met bonbons als afsluiting. Alles uiteraard weer gesteund
door vrijwilligers Annemarieke, Loes
en Corrie die ervoor zorgden dat het
de gasten aan niets ontbrak.

Jeugd op de DUS! bank
Een verkiezingsprogramma kan je
bedenken achter je bureau, maar je
kan ook in gesprek gaan met inwoners van Uithoorn om input te genereren. Op plekken buiten het gemeentehuis, met mensen die niet
vanzelfsprekend de weg naar het
gemeentehuis kennen. Nieuwe input. Wat leeft onder Uithoornaars in
verschillende buurten? Waar moet
de komende jaren bijzondere aandacht voor komen? DUS! wil Uithoornaars ontmoeten en zich door
hen laten inspireren voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Een
doelgroep die niet vanzelfsprekend naar het gemeentehuis komt
om haar stem te laten horen, maar
waarvan DUS! de stem van grote
waarde acht is die van de jeugd van
Uithoorn. Daarom streek DUS! vorige week neer bij de skateboardbaan
in Meerwijk om ideeën, vragen, zor-

gen, dromen en verhalen van jonge
Uithoornaars te verzamelen over het
leven in Uithoorn.
Ditmaal gewapend met een grote
kan limonade en een rijke variatie
aan koekjes naast de koffie en thee.
De fractieleden van vonden het \
een voorrecht om door de ogen
van deze kinderen een blik op Uithoorn te mogen werpen door middel van uitspraken als: “Al sinds oud
& nieuw zitten er deuken in de baan
en ook zitten er scherpe hoekjes
aan waar al veel kinderen zich aan
bezeerd hebben”, “Ik mis soms wel
natuur om in rond te wandelen” en:
“De speeltuintjes zijn allemaal gericht op jonge kinderen, misschien
zou het leuk zijn als er ook meer
speeltuinen voor oudere kinderen
komen”. Wij gaan er voor zorgen
dat de jongeren van Uithoorn gehoord gaan worden’ aldus DUS

Overblijfouders sluiten
schooljaar sportief af

Onder leiding van enthousiaste kickbike-instructeurs Amber
en Meryl hebben de overblijfouders van basisschool De Schakel in
Vinkeveen het schooljaar afgesloten met een sportieve en ambachtelijke kickbike-tocht. Na een kopje thee op het terras aan het water

startte de kickbike tour. Dwars door
het oude dorp van Vinkeveen zette de groep koers naar imkerij Honing van de Koning in Waverveen.
De kickbikers hadden er goed het
tempo in, want er moesten drie lokale ambachten bezocht worden in
drie uur tijd. De route voerde door
Waverveen waar het ‘te mooi is om
hard te rijden’. En dat merkten de
kickbikers: alle automobilisten gaven de sportievelingen ruim baan.
Bij de imkerij nam de groep deel
aan een rondleiding door de bloementuin, langs de bijenkasten en
door de kelder waar de honing uit
de raten wordt gewonnen. Na een
spervuur aan vragen over het proces van honing maken en alle goede eigenschappen van het natuurproduct, eindigde deze eerste rondleiding in het kunstatelier waar de
deelnemers een potje honing mee
kregen.
IJssalon
Volgende stop was ijssalon De IJsbeer in Vinkeveen. Na een interes-

VAKANTIE IS...

Kanopolo dames naar The
World Games
Fiets de Rabobank
Knooppuntenroute
Zondag 16 juli is door fietsclub TTC
de Merel uit De Ronde Venen, de
Rabobank Knooppuntenroute uitgezet. Fietsers kunnen vertrekken
vanaf Café de Schans in Vinkeveen
en daar kiezen tussen drie afstanden: 35, 70 en 100 kilometer. De
routes volgen de bekende ‘knooppunten’ maar voor alle duidelijkheid wijst zijn er ook Rabobank-pijlen opgehangen die de weg wijzen.
Foutrijden is dus onmogelijk.
De afstanden zijn zodanig dat deelname voor alle typen fietsers leuk is.
Of je nu op de racefiets, de toerfiets
of de elektrische fiets komt. De routes gaan zoveel mogelijk over fietspaden en autoluwe wegen. Fiets je
35 kilometer, dan ga je via Woerdense Verlaat en de Meije naar Zegveld. Er is een koffiestop bij terras

de Blauwe Meije. De 70 kilometer
brengt je nog wat verder: Van Zegveld naar het Boskoopse tuinbouwgebied. Daar is een koffiestop bij
Grand Café Roos Eten & Drinken,
prachtig gelegen aan een parkje met rozentuin. De 100 kilometer
route gaat eveneens naar Boskoop
en wordt vervolgd met een lus via
Waddinxveen, Moordrecht, Zevenhuizen, de Rottemerenplas en verder via Moerkapelle en Benthuizen
terug. Alle routes zijn beschikbaar
als GPS-tracks. Kijk daarvoor op de
website: www.ttcdemerel.nl
Startplaats: Café de Schans in Vinkeveen.
Starttijden: 100 kilometer van 08.30
tot 10.00 uur, 70 kilometer van
08.30–11.00 uur en de 35 kilometer
van 08.30 tot 12.00 uur.

sante uitleg over de geschiedenis
van de ijssalon genoten de overblijfouders van een welverdiend ijsje.
Weer uitgerust en vol goede moed
ging de groep op weg naar de derde ambacht: kaas- en zuivelboerderij De Arend. In de kaasmakerij werd
het intensieve proces van kaasmaken uitgelegd, zagen de deelnemers waar de kazen liggen tijdens
het rijpen en waren er weer tal van
vragen over ook dit natuurproduct.

Toen moest de laatste etappe afgelegd worden: tegen wind tussen
de Kleine en de Zuidplas door, terug naar Vinkeveen. De weersomstandigheden waren ideaal voor
de kickbike-tour -droog en niet te
warm- en zo werd er in totaal een
afstand van 17 km afgelegd. Terug
bij Vinkeveen Haven stond de barbecue op het terras van Het Voordek klaar om de trek van de kickbikers te stillen.
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Het team bestaat uit zeven speelsters en maar liefst vier dames komen van de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter. Op
de foto staan de dames vooraan, te
beginnen met de tweede van links
Charlotte Bakkes en daarnaast op
rij Selina Dijkstra , Lisanne Dreyfus
en Marlen Wessels. Selina’s reactie : “Ik ben de jongste van het team
en voor mij is het echt heel bijzonder dat ik aan zo’n groot evenement
mag meedoen”. De ervaringen en
resultaten zijn in juli te volgen op de
site www.mdr.nu

Gewonde door chemische stof
Bij het bedrijf SC Johnson in
Mijdrecht is vrijdagavond jl. een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer kwam rond half negen door nog
onbekende oorzaak in aanraking

met een chemische stof. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd moet een onderzoek uitwijzen.

Pinpas weg na zakkenrollerij

VAKANTIE
IS
WIELEWAAL
IS
Stichting Wielewaal
WIELEWAAL
zoekt vrijwilligers om
kinderen, jongeren
en volwassenen
met een beperking
een onvergetelijke
vakantietijd
te bezorgen.

GRATIS ADVERTENTIE

Van 20 tot en met 30 juli 2017 is
Wrocław (Polen) het decor van The
World Games. Ruim 3.000 sporters
(uit 111 landen) nemen het in 31
sporten tegen elkaar op. Nederland
heeft zich met 79 sporters gekwalificeerd in 14 sporten.
Het Nederlandse dames kanopolo
team heeft zich vorig jaar geplaatst
door op het WK, in Syracuse Italië,
vierde van de wereld te worden. De
Nederlandse dames debuteren dit
jaar op dit grote evenement dat elke vier jaar wordt gehouden voor alle niet Olympische sporten.

Op woensdag 21 juni is in de middag een inwoonster de dupe geworden van zakkenrollerij. De vrouw
had geld gepind bij Zijdelwaard en
was daarna boodschappen gaan
doen. Hierna is zij met haar rollator naar haar huis in Ronald Holst
gelopen. Bij haar woning kreeg zij
hulp om naar binnen te gaan van
twee vriendelijke mannen. Na het
avondeten kon de vrouw haar pinpas niet meer vinden. De volgende dag is zij gaan zoeken en werd

de bank gemeld. Hier bleek dat er
1000 euro van haar rekening was
gehaald. Waarschijnlijk hebben de
twee mannen mee staan kijken bij
het pinnen en hebben bij het verlenen van de hulp de pas weggenomen. De twee mannen hebben een
blanke huid en spraken goed Nederlands. De een heeft een normaal
postuur, de ander was vrij tenger.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Stichting Wielewaal
zoekt vrijwilligers om
kinderen, jongeren
Sieraden weg na woninginbraak
In de ochtend van woensdag 21 ju- vlogen. Uit onderzoek blijkt dat de
volwassenen
Maaken
jij het
mogelijk?
ni is ingebroken in een woning aan inbrekers zich toegang hebben wilde Gouwzee in de Meerwijk in Uit- len verschaffen via de voordeur. Het
www.wielewaal.nl/
met een beperking
hoorn. Rond vier uur werd een was echter niet gelukt om het cibuurtbewoner wakker van gelui- linderslot te forceren. Via het dak
vrijwilligers
den uit een woning waarvan be- is daarna een lichtkoepel geopend
een onvergetelijke
kend was dat de eigenaren niet en zijn de daders het huis ingegaan.
thuis waren. De politie is gealar- De gehele woning is doorzocht. Er
Agenten zijn ter plaatse ge- zijn onder andere diverse sieraden
vakantietijd meerd.
gaan, maar de dieven waren al ge- gestolen.
te bezorgen.

5 juli 2017
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G oe d e e i n d exam e nre sultate n
voor h et Ve e n Lan d e n Co lle ge
Leerlingen en ouders van harte gefeliciteerd met de mooie resultaten, waarmee met vertrouwen een nieuwe stap kan worden gezet in de
toekomst. Graag tot ziens op de diploma-uitreiking! De slagingspercentages zijn Mijdrecht: mavo 94 %, havo 91 %, atheneum 95 %, Vinkeveen:
mavo 90 %, een fraai resultaat.
DE GESLAAGDEN:
MAVO MIJDRECHT:
Milan van Adrichem, Kayle Akerboom, Kaylee van Beest, Sven de Bie, Noémi Bonhof, Melanda Bos, Kees van den Brand, Eric
Bulterman, Evy van Buuren, Diana Chapellin Gonzalez, Margot Commissaris, Cheryl
van Dijk, Manouk Donker, Christian van Dort,
Nick Droppert, Daniël Duchhart, Yasin Edrisy, Amber van Egmond, Romy Erkelens, Mirelle Groen, Bart Grootegoed, Kaj de Haan,
Sam Hagman, Jessy Hartstra, Jeroen Houwing, Noa Jansen, Nienke Janssen, Dennis de Jong, Eva Jongerling, Tamara Juzak,
Max Koot, Seth Korver, Erwin Kuiper, Remco Kuiper, Roos Kwast, Demi Kwint, Bauke
Lammers, Michel de Lange, Britney Linden,
Isa Looij, Benthe Meeuwis, Jordi Meijer Timmerman Thijssen, Judith Melenhorst, Matts
Min, Jordy Ottens, Sofie Pels, Dion Persoon,
Mike Raadschelders, Carlijn Raven, Jessy Rijneker, Gina Ros, Marit Schel, Robbert van
Scheppingen, Phaedra Smit, Tobias Smit, Jimmy Snoek, Wiktoria Spiek, Sylvester Spierdijk, Robin Spraakman, Donny Stam, Demi Steenks, Joy Sterrenberg, Teun Stevens, Maxim Struik, Jeffrey Timmerman, Kim van Tol, Joshua Uphof, Jennifer Veenboer, Ruben Veenboer, Babette Veenbrink, Lizzy Verweij, Eva Verweij,
Thijs Visser, Levi van Vliet, Koen de Vries, Thomas van der Vuurst, Gaudy Wilschut, Mariëlle Zaal, Christiaan Zandbergen, Farimah Zandjaninezade Azad, Huimin Zhou, Britt van Zijl, Iris Zoutman, Dylan van Zuylen.

HAVO:
Denise Albers, Zoë Alberts, Anne Alblas, Danisha Alderlieste, Yassine Amenkour, Preben Arts, Dario Auciello, Claudia van Avezaath, Denisa Becirovic, Sophie Berger, Paul
van den Bergh, Rens Berk, Daan de Best,
Lorraine Blok, Dominique Blom, Chelsea
Boersma, Kimo van Boksel, Merel Bon, Yannick Both, Jet Bots, Ronnie Breewel, David
Bruijn, Renske van Bunningen, Maaike Buskermolen, Fenne Claassen, Marit Cornelisse,
Sophie Daudeij, Edward Deen, Fleur van Diemen, Calvin Dijk, Rens Dollee, Hannah Domen, Frank van Dort, Milou den Exter, Farah Faiq, Jany Fontijn, Dennis Gerkes, Julia
Govers, Eva Haas, Nina van Halteren, David
Haspels, Romy Haveman, Brendan van Heertum, Ramon Heijungs, Rik Hendriks, Charlotte Hendrikse, Raju Hirlal, Merel Hoevenaar, Bas Hofstee, Björn Holtrop, Demi Hoogerwerf, Tamara Hoogeveen, Ralph de Horde,
Jur van der Horst, Dennis van den Hoven, Esmee IJpma, Lisha Ireland, Sanne Janmaat, Lianne Janmaat, Linda de Jong, Judith Joosten,
Fabiënne Kemp, Kelly Klinkhamer, Ayla Kooijman, Jonathan Kool, Thom Koot, Lotte Kortlevers, Naomi Kraak, Vera Krenn, Marit Krens,
Julia van Kreuningen, Anouk Kroon, Mika van der Laan, Leanne van Lambalgen, Nienke Lammers, Féline Lanooij, Lisette van der Leeden, David van Leeuwen, Bram Lek, Elwin Florian Lelieveld, Deanne Licht, Emma Limbeek, Tygo
Limburg, Jesper van Lint, Perry Lok, Amy van Loo, Isa van Loon, Maria Mac-Lean, Quinty van der Meer, Tirza Nap, Manon van Neck, Mike Nieuwendijk, Noah Oijnhausen, David Ottevanger, Kees Otting, Bart Oudheusden, Natalie
Paalman, Anne Pluim, Annika Posdijk, Arthur Prins, Emma Rietveld, Emma van Rijk, Nathalie Roest, Bonnie van Rossum, Julia Ruijgrok, Lotte Schaaders, Stan Scheper, Stan van Scheppingen, Giel Schouten, Mick Schutter, Mark
Slingerland, Lisa Smelik, Fleur Snijders, Nathan Spaltman, Jette van der Steen, Itziar Suijten, Lisa Taphoorn, Christina Thomas, Julia Tijsseling, Zoë Trompert, Robyn Uphof, Nadine Valenkamp, Jeffrey Valentijn, Tom Veerman, Shelly
van Vliet, Julia van Vliet, Bo Voorend, Mei-Lin Vos, Melissa de Vries, Pepijn Wesseling, Raoul van Wijk, Angelique van Wijk, Arjen van den Wijngaard, Linsey van Wijngaarden, Britt van Wijngaarden, Job Wille, Harry Willemse, Thijs
Winters, Levi Witteveen, Julia Yalcin, Kim Zaal, Levi van Zijtveld, Micheline Zwager, Aron Zweerman, Lars van der Zwet.

ATHENEUM:
Bo Beeker, Brian Begheijn, Karlijn van den
Berg, Nienke Biesot, Finnegan Blom, Martijn Broos, Laura de Bruine, Pibbe Dirkson,
Michaela Disseldorp, Tamara Djurovic, Timothy Dressel, Loïs van Duijkeren, Daphne
Gaaikema, Loulou Geerdes, Sanne van Geffen, Laura Grootegoed, Teddie Hartel, Lisanne Helmer, Pepijn Hendrix, Sophie Hoogkamp, Iris van der Horst, Sayuri Iwasaki, Nikki
Jongerling, Roy Keizer, Maxime Kok, Jelle van
der Kooij, Jonathan Lakerveld, Eva van Loenen, Anna Louwerse, Marijn Maarsseveen,
Maurits Meijer, Zoë Omtzigt, Dagmar Ort, Elisa Passet, Luc van Rijn, Patrick Roeleveld,
Rix Ronday, Ruben Ruijgrok, Femke Samsom, Ruben Schel, Ramon Schouten, Mayra Slagboom, Laura Slooff, Roman van Starrenburg, Mark den Teuling, Romy Verhagen,
Eva Verhoef, Vera Verweij, Stan Verweij, Dennis Vriend, Stefan Vrinzen, Anouk Westerhuis,
Bram van Wijk, Mark Woelders, Loekie Zaat,
Tim Zandee, Christiaan Zijl, Lisa Zonne.

MAVO VINKEVEEN:
Mehdi Aduden, Nienke van Asselt, Ismayil Atakishiyev, Rosanne Bastiaans, Eva Bastiaansen, Aldo Benacchio, Iris den Boer,
Hannah Boogaard, Nienke te Braak, Charita Braamskamp, Jesse Breedijk, Daniël Breij, Milou Brugman, Esra Bunschoten, Luca
Dieffenbach, Luc van Dijk, Matthijs Dijkstra,
Rosalie Eerdhuijzen, Twan Fokker,Isabelle
Grobben,Mark Heidema, Moos van den Heuvel, Ivar Immerzeel, Romy de Jong, Sam Korver, Naomi Ledder, Willem Leeflang, Sacha
Mulder, Tim van Nijnatten, Max Oliemans,
Noémi Overmars, Iris Petersen, Maurice Piet,
Oscar Quièl, Steffi Roth, Valerie Scheffer,
Harm Sloesarwij, Dominique Snippe, Shanna Spaargaren, Denise den Teuling, Emmy
Toebes, Menno Turk, Joy Verweij, Daan Vrieling, Wouter de Waard, Pernilla Weeling, Eva
Wienk, Daan Winters, Cédric Wortman, Ellen Zagt.

