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de Bunschoter - woensdag 23 juni 2010

Shooters Streetball op
het Spuiplein

OPA Calvijnschool
Voor de laatste keer dit cursusjaar kunt u uw oud papier
donderdagavond van 19.30 tot
20.30 uur en vrijdagochtend
van 08.00 tot 12.00 uur kwijt in
de container in de Pr. Margrietstraat bij de Calvijnschool.

Concert muziekschool Hetty
Koelewijn valt in de smaak

Beschonken rijden

Amivedi

Agenten zagen rond 23.45 uur
een auto rijden over de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort
zonder verlichting. Hij reageerde
niet op het stopteken van de politie en agenten wisten hem uiteindelijk op de Balladelaan tot stoppen te dwingen. Bij controle rook
de agent een wietlucht en hierop
is de man aangehouden. Op het
politiebureau is bloed afgenomen
voor onderzoek. Het rijbewijs van
de Bunschoter bleek al eerder te
zijn ingevorderd. De man kreeg
hiervoor een proces-verbaal.

Het Spuiplein staat donderdag
24 en vrijdag 25 juni in het teken van basketball en dan wel
streetball. Na het succes van
vorig jaar wordt door de lokale
basketballclub BC Shooters
voor de tweede keer het Shooters Spuiplein Streetball Event
georganiseerd.
Na het succes van vorig jaar wil
BC Shooters zich weer positief
presenteren aan BunschotenSpakenburg. Streetball wordt
een jaarlijks BC Shooter ‘event’
De volgende onderdelen komen
aan bod:

- peanutbasketball (3x3) voor de
kleintjes (t/m 12 jaar);
- dunckcompetitie;
- bedrijven vrijeworpencompetitie;
- 3x3 voor junioren en senioren;
- muziek en fun.

Programma

Omdat donderdagavond het
Nederlandse elftal de laatste
poulewedstrijd moet spelen
tegen Kameroen, maakt het basketball om 20.30 uur plaats voor
voetbal.
Op een groot scherm kan dan
de wedstrijd van Oranje worden
bekeken.

20.20

Donderdag 24 juni
16.00
Start Peanutbasketball
(leeftijd <12 jaar)
17.30
Start toernooi junioren
18.30
Start toernooi senioren
Live voetbal:
Kameroen-Nederland

Vrijdag 25 juni
16.00
Start Peanutbasketball
(leeftijd <12 jaar)
17.30
Start toernooi junioren
18.40
Start toernooi senioren
22.30
Prijsuitreiking

Steun gevraagd voor
straatmoeders Nairobi
Bij een grote rotonde in het centrum van Nairobi leven moeders
en hun kinderen als verschoppelingen. JanJaap en Esther
Goudsbloem trekken zich het lot
van deze mensen aan. Het is mogelijk hen via de stichting Altijd
Genoeg te steunen.
Altijd Genoeg is een stichting
gebaseerd op de overtuiging dat
er in deze wereld genoeg middelen zijn om in het welzijn van
ieder mens te voorzien. De overtuiging ook dat alleen God mensen in staat kan stellen om met
liefde en wijdheid die middelen
in te zetten en te beheren. Geïnspireerd door hun ervaringen in
het buitenland, hebben Esther en
JaapJan Goudsbloem deze stichting in het leven geroepen.
Over het werk van het echtpaar
Goudsbloem stond vrijdag een

artikel in de Bunschoter. Sinds
vorig jaar delen zijn voedsel
uit aan de straatvrouwen van
Nairobi (Kenia) en worden bijeenkomsten in een nabijgelegen
kerk georganiseerd.
Prioriteit van het echtpaar is
nu om deze vrouwen en hun
kinderen een veilige overnachtingsplek aan te bieden. Daarvoor zijn zij in de eerste plaats
op zoek naar sponsors die hen
met 25 euro per maand willen
ondersteunen. Voor elke 25 euro
kan een moeder een bed en een
ontbijt aangeboden worden.
Een volgende stap is het uitbreiden van het project door middel
van het aanbieden van een dagprogramma. Vrouwen kunnen
hier bijvoorbeeld leren lezen en
schrijven, handwerken of sieraden maken. Ook daarvoor is

sponsoring nodig.
Particulieren en bedrijven die
Esther en JanJaap financieel
willen steunen, kunnen het
contactformulier op www.altijdgenoeg.nl invullen. U kunt ook
een eenmalige of periodieke gift
overmaken op Raborekening
1510.66.833 t.n.v. Stichting Altijd Genoeg, Amsterdam.
Een lokaal ondersteuningsteam
van het echtpaar Goudsbloem
is bezig met het inzamelen van
lakens en dekens voor de straatmoeders en hun kinderen. Deze
kunt u tot eind juli afgeven op de
volgende adressen: Eemdijk 118
(onder de carport) en Westdijk
9 (achterom bij de garage). U
kunt ook een bed sponsoren.
Hiervoor kunt u zich aanmelden
via het contactformulier op de
website.

Bij de P. Jongelingschool aan
het Vogelpad is donderdag en
vrijdag een oud papieractie.
De container is open van 8.25 tot
15.45 uur op donderdag en op
vrijdag van 8.25 tot 15.00 uur.

OPA Wegwijzer
In de Idenburgstraat staat donderdag 24 en vrijdag 25 juni
een container voor uw papier
en karton.
De container is geopend op donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag van 8.15 tot 12.30 uur.
De opbrengst wordt besteed ten
gunste van de kinderen.

Stenengooier
aangehouden
De politie heeft zondagmorgen
om 03.00 uur een 21-jarige
Bunschoter aangehouden die
kort daarvoor met een steen
had gegooid en een gestalde
viskar had vernield.
Agenten van de horecacontrole
hoorden in de omgeving van de
Hoekstraat dat er met stenen
was gegooid en kwamen in de
omgeving van het Spuiplein een
benadeelde tegen. Deze bevestigde
de lezing van omstanders en verklaarde dat hierbij zijn verkoopwagen beschadigd was. Op basis van
het verstrekte signalement hielden
de agenten op de Westdijk de Bunschoter aan. Hij erkende een conflict te hebben gehad met de aangever maar over de toedracht van
de vernieling verschilde zijn lezing
met de aangever. Hij werd voor
nader verhoor overgebracht naar
het politiebureau en ingesloten.

vmbo-TL
Suzanne de Graaf, Herlinde ten
Hoven,Tjitske Koops.

vwo
Jacob van Diermen, Liza van de
Groep.

De politie hield zondag een
23-jarige Bunschoter aangehouden voor het rijden onder
invloed.

Het wordt waarschijnlijk weer net zo zonnig.

Griftland College, Soest

havo
Kirsten Berkhout, Martijn Bos,
Janine de Harder, Jan-Willem
Schoonebeek, Floris van der
Schuur, Tessa Toonen.

De opbrengst van het oud papier
komt ten goede aan de kinderen.

OPA Jongeling

Geslaagd

Stichting Amivedi registreert
vermiste en gevonden huisdieren.
Vermist:
Poes zwart-wit, gechipt vier jaar,
Weikamp.
Voor meer informatie: Paula Bos,
tel. 088 – 006 46 75 of
www.amivedi.nl.

OPA De Ark
In een strak geregisseerde voorstelling werden de hoorders verrast door melodieën uit verschillende films
en musicals.

Wie vrijdagavond 18 juni
nietsvermoedend de bibliotheek binnenliep, werd verrast door het optreden van
een internationaal muziekgezelschap. Ongeveer 125
aanwezigen hadden zich daar
verzameld om het spetterende
optreden van 28 muzikanten
mee te kunnen maken.
Onder leiding van Madame
Henriëtte Cool-Vin en haar assistent Kees von Anzenberg had
de groep een feest voorbereid
ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van muziekschool Hetty
Koelewijn. En een feestje was het!
In een strak geregisseerde voor-

stelling werden de hoorders verrast door melodieën uit verschillende films en musicals. Terwijl
fragmenten uit de betreffende
film of musical op het filmdoek
werden getoond, brachten de
muzikanten een bijbehorend
nummer ten gehore. Tot hilariteit van het publiek waren
de musici ook helemaal in stijl
gekleed. Toen het publiek dat
eenmaal doorhad, was het leuke
effect dat bij opkomst van een
muzikant al druk geraden werd
uit welke film of musical deze
keer iets ten gehore zou worden
gebracht. Het Bunschoter publiek bleek goed op de hoogte te
zijn. Zo goed zelfs, dat hier en

daar ook mee geneuried of gezongen werd. Dat geeft wel aan
dat het programma zeer in de
smaak viel. Alle lof voor de piano-, keybaord- en zangleerlingen
van Hetty Koelewijn. Want zij
waren het natuurlijk die het optreden verzorgden. Gedeelten uit
de Sound of Music, Shrek, Annie, the Titanic en Mary Poppins
werden ten gehore gebracht.
Met overgave en inzet werd hierbij ook gezongen. Instrumentale
bijdragen waren er o.a. uit The
Lion King, Beauty and the Beast,
Amélie en The Pirates of the Caribbean. Kortom , een zeer gevariëerd en uitstekend uitgevoerd
programma.

Bij de container van Basisschool De Ark kunt u maandag
28 juni van 15.30 tot 18.00 uur
en dinsdag 29 juni van 8.00 tot
12.00 uur en 13.00 tot 15.30
uur het oud papier brengen
De container staat in de Rembrandt van Rijnstraat.

Bazaar
De Christelijke Gereformeerde
Kerk van Eemdijk houdt zaterdag 26 juni een bazaar.
Op het kerkplein wordt tussen
09.00 en ongeveer 15.30 uur een
keur aan artikelen aangeboden.
Ook de inwendige mens komt
aan zijn trekken. De opbrengst is
voor kerk en zending.

Majorettepelotons Excelsior
in de prijzen in Barneveld
De jaarlijkse peloton- en teamwedstrijden waren zaterdag
in Barneveld. En zoals elk jaar
doen daar ook twee teams en
drie pelotons van de plaatselijke christelijke muziekvereniging Excelsior aan mee.
’s Morgens vroeg werd er vertrokken richting sporthal, waar
in het morgenprogramma alle
teams werden gejureerd. Excelsior heeft twee teams, Het
A-team en het twirlteam. Het
A-team zit in de Topklasse, een
zeer moeilijke klasse waarin de
jury streng jureert. Zo moet alles
synchroon zijn en de twirltechnieken moeten bij ieder meisje
perfect zijn. Verder wordt er
gelet op snelheid en inlevingsvermogen. Het A-team bestaat
uit een hecht vriendinnenclubje
(Jeanine, Joanne, Janine, Helle-

nique en Soraya) en wist de jury
te overtuigen en won met 79,63
punten.
Het twirlteam sloot het ochtendprogramma af namens Excelsior.
Dit team is zo aan elkaar gehecht
dat ze bijna blindelings weten
wat een ander doet en dat resulteert in een mooie synchrone
show met vele moeilijke twirltechnieken in combinatie met
verschillende figuurformaties.
Dit alles doen ze op verplichte
muziek van de bond. De jury
vond het 73,20 punten waard.
Ze wonnen overtuigend in hun
klasse. De ochtend bracht Excelsior twee eerste prijzen.
Na de pauze kwamen de pelotons in actie. Het C-peloton
onder leiding van Els de Groot
mocht de spits afbijten in de
jeugd 1 klasse. De meiden had-

den een show op muziek van
de film Oliver. Vanaf het begin
hadden de meisjes er plezier in
en dat was te zien. Ze danste
vrolijke op de muziek en leefde
de muziek goed in. Alle basistechnieken werden uitgevoerd
en ook al moeilijke danspassen
zaten er in de show verwerkt. De
jury gaf deze groep 72.44 punten. Een stapje hoger in de jeugd
2 basisklasse kwam het B-peloton van Machteld van Diermen
uit. Dit peloton had voor muziek
van de film The Notre Dame gekozen. En als echte Esmeralda´s
lieten ze een vrolijk uitziende
show zien. De muziek, de pakjes,
de make-up, alles was op elkaar
afgestemd. De jury zag dat ook
en gaf ze hoge punten, namelijk
81,43 punten. Met dit puntentotaal heeft dit peloton meteen de
tickets voor de bonds- en de Ne-

derlandse kampioenschappen op
zak. Het A-peloton heeft dit jaar
gekozen voor muziek van The
Wicked. Dit is zware meeslepende muziek met een verhaal.
En dat beeldden de dames van
het A-peloton goed uit. Er werd
goed ingeleefd in de muziek. In
de Topklasse zitten alleen de
allerbeste van het land, en dus
werd er heel wat van de Spakenburgse meiden verwacht. Ze gingen ervoor en de jury was onder
de indruk van de choreografie en
de durf waarmee ze het brachten. Ze kregen 81,65 punten.
Na een lange dag met heel veel
plezier kan er door Excelsior teruggekeken worden op een succesvolle dag voor de majorettes.
U kunt deze pelotons live in actie
zien, want samen met de slagwerkgroep en fanfare geven ze
nog twee zomeravondconcerten.

Gemeente
Bunschoten
WET MILIEUBEHEER
Melding van niet-vergunningplichtige inrichtingen
Naam meldingplichtige
inrichting:
Krakend Vers BV
Adres inrichting : Einsteinweg 27b
Bunschoten
Datum:
16-06-2010
Melding inzake:
Het betreft een melding voor een inrichting in het vullen van roomcroissants en puddingsbroodjes op grond van het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Naam meldingplichtige
inrichting:
Tandartspraktijk L.J.H. Hesselink
Adres inrichting : Kon. Wilhelminastraat 31
Bunschoten
Datum:
16-06-2010
Melding inzake:
Het betreft een melding voor een tandartspraktijk op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer.
Deze meldingen liggen ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis van 24 juni tot 22 juli 2010 bij de afdeling RO&V. Om
de stukken buiten deze tijden in te zien, kunt u contact opnemen met mevrouw J. Stijger, tel. 299 14 57.

Bezoekadres
Gemeentehuis
Stadsspui 1
Postadres
Postbus 200,
3750 GE
Bunschoten
Telefoon
033 -299 14 11

EVENEMENTEN
De burgemeester heeft op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening en het evenementenbeleid van onze gemeente de volgende vergunningen verleend:
Lunapark
Aan de Stichting Spakenburgse Evenementen voor het houden van het Lunapark van woensdag 14 juli tot en met zaterdag 24 juli 2010 op
sportpark De Westmaat. De kermis mag tot 23.00 uur draaien. Vanaf 22.00 uur mag er geen muziek meer gemaakt worden. Het Lunapark
mag niet op zondag draaien en mag niet op zondag worden opgebouwd of afgebroken. Hieronder valt ook het verplaatsen van voertuigen.
Spakenburgse Dagen
Aan de Stichting Spakenburgse Evenementen voor het houden van de Spakenburgse Dagen in het centrum van onze gemeente op de
woensdagen 21 en 28 juli en 4 en 11 augustus 2010. De Spakenburgse Dagen worden gehouden op het Spuiplein, de Broerswetering, de
Sluisweg, de Oostpoort, de Kerkstraat vanaf het oude postkantoor tot aan het Spuiplein, de Spuistraat, de Oude Schans en de Westdijk
(tot aan de Oude Bocht). Bovendien mag dit jaar de Oude Haven gebruikt worden vanaf Hoekstraat 53 tot aan de visafslag. Hier worden
slechts enkele kramen geplaatst. Met het oog op de veiligheid van de bezoekers, ziet een toezichthouder toe op het maximaal aantal bezoekers dat tegelijkertijd in dit deel van de Oude Haven aanwezig is.

Fax
033 - 298 78 06
Website:
www.bunschoten.nl
Bezoektijden
’s morgens
8.30 - 12.00 uur
maandag t/m
donderdagmiddag is
er dienstverlening op
afspraak t/m
17.00 uur
Extra openstelling
Burgerzaken
woensdag
13.30 - 19.00 uur

Standwerkerconcours
Aan de Stichting Spakenburgse Evenementen voor het houden van het standwerkerconcours op woensdag 18 augustus 2010 op het Spuiplein.
Het evenement wordt gehouden tussen 10.00 uur en 20.00 uur.
Palingroken
Aan de Stichting Spakenburgse Evenementen voor het houden van de Palinrookwedstrijden op woensdag 23 augustus 2010 op het Spuiplein.
Het evenement wordt gehouden tussen 10.00 uur en 20.00 uur.
Streetball
Aan BC Shooters voor het houden van Streetball op donderdag 24 en vrijdag 25 juni 2010 tussen 16.00 uur en 21.00 uur op het Spuiplein.
De vergunningen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de dag van verzending van de evenementenvergunningen tegen de afgifte van deze vergunningen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van onze
gemeente. Voor meer informatie over de uiterste datum waarop u een bezwaarschrift kunt indienen kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Twillert. Ook voor meer informatie over de vergunningverlening voor bovengenoemde evenementen kunt u contact met haar
opnemen. Contactgegevens: telefoonnummer (033) 299 15 38, e-mail: j.vtwillert@bunschoten.nl

Snel Herstel
Tel. 299 15 52

