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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 15 mei 2010
• Werkochtend NME-tuin, Wilnis
• Zeilwedstrijden Vinkeveense Plassen
Zondag 16 mei 2010
• Oecomenisch Projcet Koor, RK Kerk, De
Hoef
• Open Dag, Trike Centrum TCV, Mijdrecht
• Fietstochten TTC De Merel, starten vanuit
Vinkeveen.
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Wij openen
onze deuren!
Kom ook
langs tijdens
ons open huis
op 20, 21 en
22 mei a.s.

Geslaagde Gondelvaart in De Hoef
De Hoefse Gondelvaart is dit jaar een groots drijvend feest geworden; zowel op het water als aan de kant, waar 5.000
toeschouwers genoten van het schouwspel. Het thema “De Hoef gaat voor goud” had velen geïnspireerd tot mooie creaties.
Goudzoekers, goudvissers, maar ook Golden Girls en Bond Girls , Goud van Oud, teveel om op te noemen.
Lees meer op pagina 5 							
foto peter bakker

Avondprogramma Wilnis Festival bekend

DeVenenMakelaars.nl
Kerklaan 11, 3645 ES Vinkeveen

Van 18 t/m 22 augustus vindt het jaarlijkse Wilnis Festival plaats. Vlak voordat deze editie naar de drukker ging, werden de deelnemende artiesten van het avondprogramma bekend gemaakt: op woensdag 18 augustus treden op Frans
Duijts met de Frans Duijts Band en de band Tilt. Donderdag 19 augustus staat BZB op het podium in de feesttent. Op
vrijdag 20 augustus is het de beurt aan Ronnie Ruysdael en Riverside en zaterdag 21 augustus treden Feestteam en
Broadway op. Elke avond is er muzikale ondersteuning door een disco, waardoor er meer interactie met het publiek
kan plaatsvinden. Meer informatie vindt u op www.wilnisfestival.nl.			
luchtfoto peter bakker

wbst nclsf ntwrp
+ cms vr slchts
€ 975,–

www.pprzzlight.nl

1

2		

DE GROENE VENEN

€ 282.000

,--

Drive-in wonen in Uithoorn vanaf € 292.000,-- VON
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132 m | 5 kamers | vanaf € 292.000,-- VON
2

Modelwoning
Kom langs en overtuig uzelf

Bezoek samen met één van de makelaars
de modelwoning, Buitenhof 39, en verbaas u over de ruimte. De woningen
bieden circa 132 tot 139 m2 woonoppervlakte en maar liefst 5 kamers!
Daarnaast beschikt u over een overdekte

privé-parkeerplaats en is er voldoende
extra parkeergelegenheid. Bovendien
heeft de woning geen tuin maar een riant
terras van 25 m2. En dat is veel praktischer
dan een te onderhouden tuin.
Nieuwsgierig? Overtuig uzelf, maak een
afspraak met één van de makelaars en
kom vrijblijvend langs om de unieke
terraswoningen te bekijken.

Belangrijkste voordelen
•
•
•
•
•
•
•

Kamer op de begane grond waardoor werken aan huis mogelijk is.
Woonoppervlakte circa 132 - 139 m2.
3 bouwlagen en 5 kamers.
Riant terras van circa 25 m2.
Overdekte privé-parkeerplaats.
Buitenonderhoud via VVE en daardoor prijstechnisch aantrekkelijk.
De woningen zijn direct beschikbaar.

€ 292.000,-- VON casco
€ 282.000

,--

OPEN HUIS DAGEN
woensdag 19 mei 11.00 - 13.00 uur
zaterdag 19 juni 11.00 - 13.00 uur
Buitenhof 9. Nabij hoek Provincialeweg N201 en Noorddammerweg of bel de makelaars voor een routebeschrijving.

Dorpsstraat 56
3641 ED Mijdrecht
Telefoon 0297 - 285 553

Entree met werkkamer en ruime hal

Riante living

Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297 - 567 863

Terras van circa 25 m2

Mogelijkheid tot luxe badkamer
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Koninklijke onderscheiding voor H. de Vries

Luistervink

Mijdrechtenaar H. de Vries (69) heeft dinsdag 11 mei de versierselen die horen bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld gekregen door burgemeester Burgman. Op 29 april was al bekend geworden dat De Vries een Koninklijke Onderscheiding had ontvangen,
maar vanwege vakantie kon hij niet aanwezig zijn tijdens de jaarlijkse lintjesceremonie in het gemeentehuis.

Hoge nood

De Vries is vanaf 1998 (bestuurlijk)
actief op het terrein van onder
andere onderwijs, natuur en sport.
Zo was hij secretaris in het bestuur
van het Paus Johannes College en
is hij secretaris van de Stichting tot
steun aan het Veenlanden College.
Van 1998 tot 2008 was hij operationeel bestuurslid/Penningmeester
van de Stichting Leefbaarheid en
leverde hij een bijdrage aan de
totstandkoming van een professionele uitvoeringsorganisatie voor
het welzijnswerk in de gemeente
De Ronde Venen. In zijn periode
(1978-1987) als vice-voorzitter
van de VVV Vinkeveen droeg hij
bij aan de sterke groei en professionalisering van de VVV. Onder
het voorzitterschap van de heer De
Vries is de badmintonvereniging
Kwinkslag te Vinkeveen uitgegroeid
tot 200 leden en is er een jeugdafdeling opgezet en als secretaris van
het Oranje Comité Vinkeveen heeft

H. de Vries met zijn kersverse Ridderorde.		
hij het feestprogramma drastisch
gemoderniseerd.
De andere Rondeveners die op 29
april een lintje ontvingen zijn mevrouw M. Kroon-Berkelaar, de heer
E. Graveland en de heer
J.G.A. van den Brand.

Veel mensen in de knel door
wegvallen van de ABWZ
Sinds 2009 is het moeilijker geworden begeleiding te krijgen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ). Door de aangescherpte indicaties krijgen veel mensen minder hulp. Mensen die minder hulp krijgen,
ervaren knelpunten, zo blijkt uit onderzoek. Zij kunnen zelf de hulpvraag
onvoldoende opvangen en vrezen
daardoor dat hun zelfstandigheid
in de knel komt, of dat zij vereenzamen. Ook is men bang, dat de
De Groene Venen is een uitgave van
mantelzorg te zwaar wordt belast.
A-side Publishing B.V.
De Wmo-raad vermoedt, dat ook
Rendementsweg 24

Colofon

3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl
Hoofdredacteur:
Rob Isaacs
Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Renée
Broggel, Piet van Buul, David Hague,
Patrick Hesse, Astrid Lemmerzaal,
Michael Reuling en Valérie Sambrink
Sanderink.
Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen.
Vormgeving en opmaak
Rob Isaacs, Rachel Gerards
Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.
Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.

mensen in De Ronde Venen in het
gat vallen tussen de afbouw van de
ABWZ en de langzame opbouw van
de Wmo-voorzieningen. Daarom wil
de Wmo-raad graag inzicht krijgen
in de gevolgen van de maatregel
voor de inwoners. Dit wil overigens
niet zeggen, dat de Wmo-raad
garant staat voor mogelijke oplossingen; de raad adviseert slechts het
gemeentebestuur in Wmo- aangelegenheden.
De Wmo-raad vraagt zich het
volgende af:

• Hoe groot is deze doelgroep
• Om welke inwoners gaat het
voornamelijk
• Welke vorm van ondersteuning is
weggevallen
• Hoe hebben deze hulpvragers dit
opgelost?
• Tegen welke problemen loopt men
nu nog aan?
Inwoners uit De Ronde Venen, die
met deze problematiek te maken
hebben, worden opgeroepen zich
te melden bij de Stichting Servicepunten De Ronde Venen, telefoon
0297-587600.

Bioscoopavonden en een strandje langs de Amstel
Alle jongeren in de gemeente De Ronde Venen hebben in de afgelopen maand een brief ontvangen, waarin
staat dat de JAC op zoek is naar leden. Hierop zijn inmiddels veel reacties gekomen, wat betekent dat er
straks een JAC met nieuwe samenstelling komt. Sinds de vorige vergadering een nieuwe voorzitter, volgende
vergadering hopelijk nieuwe leden… Je voelt een frisse wind door de JAC waaien!
Buiten (nieuwe) JAC-leden die met
ideeën voor onze gemeente komen,
zijn we ook altijd op zoek naar
ideeën van jongeren van buiten onze
vergaderzaal. Daarom is de JAC
vorige maand op bezoek gegaan bij
het VeenLanden College Mijdrecht.
Inmiddels is het bijna traditie om elk
jaar op het VLC te vertellen wie de
JAC is en te vragen om ideeën van de
leerlingen daar.
Niet alleen leerlingen van het VLC
leveren ideeën, ook leerlingen van de

Antoniusschool in De Hoef. Leerlingen
van groep 7/8 van deze basisschool
zijn hier bezig met de kinderraad en
kwamen met voorstellen om onze gemeente leuker te maken. Zo kwamen
o.a. bioscoopavonden, een graffitimuur,
een minigolfbaan, een groot feest of
een strandje. Van deze ideeën zijn
er ondertussen twee gekozen die als
officieel voorstel naar de gemeente
worden doorgestuurd. De twee winnende ideeën zijn: bioscoopavonden
en de aanleg van een strandje langs

de Amstel. Hopelijk worden ze een
succes en kunnen we deze zomer aan
een strandje liggen om de dag goed af
te sluiten met een filmpje!
Lid worden om jouw ideeën over onze
gemeente te laten horen, ga naar onze
website; www.jac-derondevenen.nl,
onze JAC-hyves; www.jacdrv.hyves.
nl of kom langs op onze volgende
vergadering; woensdag 19 mei, 20.00
uur op het gemeentehuis.

Zomerzegels gewijd aan eenzame ouderen
Annie
onvergetelijk!
Maar veel ouderen worden wel vergeten!
Met de opbrengst van de Zomerpostzegels 2010
bestrijdt het Nationaal Ouderenfonds eenzaamheid
onder ouderen. Helpt u mee?

© 2010 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

In Abcoude drie inwoners onderscheiden
Ook in Abcoude zijn Koninklijke
onderscheidingen uitgereikt. Dat
gebeurde door Burgemeester Jan
Streng in het Piet Mondriaangebouw in Abcoude. Het gaat om de

JAC is op zoek naar nieuwe ideeën

Druk:
Dijkman Offset, Diemen
Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

foto peter bakker

volgende personen:
De heer F.A. de Pleijt is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege 60 jaar orgelspel in de
kerk in Baambrugge.
Mevrouw A.M. Kroon-Philippo is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Zij werd onderscheiden vanwege haar werk als
mantelzorgster in het buurschap
Waver op de grens van Abcoude
en Ouder Amstel vanaf 1989. Van
1999 tot 2008 was zij vrijwilliger
bij de Stichting KIKA.
De heer J.J. Pabon is benoemd
tot Lid in de Orde van OranjeNassau vanwege een groot aantal
vrijwilligersfuncties sinds 1960.
(1966-1980 oprichter, begeleider
en dirigent van het jeugdkoor Spirit
Tune in Abcoude, 1984-2006 penningmeester van de Stichting IKOS
en vereniging IKOS, 1986-2010
voorzitter van de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge.

www.ouderenfonds.nl
Vergeet-ze-niet!

Jaarlijks verschijnen in april de Zomerpostzegels. De opbrengst van deze
bijslagzegels (€0,22 per zegel) is bestemd voor projecten voor eenzame
ouderen in Nederland. In dit 75e jubileumjaar is het thema van de Zomerpostzegels ‘Helden van toen en nu’. De zes helden op de zegels; Mies,
Annie, Dick, Ramses, Willy en Fanny zijn onvergetelijk, maar veel ouderen
worden wel vergeten. Het Ouderenfonds vraagt aandacht voor deze ouderen. De Zomerpostzegels zijn vanaf nu te koop bij postkantoren, vrijwilligers en via www.ouderenfonds.nl.
Wist u dat in Nederland 1 miljoen ouderen leven die zich regelmatig eenzaam voelen en 200.000 van hen (bijna) nooit bezoek krijgen? Tienduizenden 65-plussers hebben grote schulden en 200.000 ouderen leven zelfs
onder de armoedegrens leven. Er is dus nog veel werk voor het Nationaal
Ouderenfonds, het enige goede doel dat zich uitsluitend richt op kwetsbare
ouderen in Nederland!

Iedereen kent het wel, dat gevoel van ik mot, maar ik durf niet
hier. Meestal het gevolg van een
verkeerde inschatting; het loopt niet
zo’n vaart Kom er maar voor uit,
het is een gevolg van ons functioneren. Wat je er in stopt, moet er
ook weer uit. Zo kun je bijvoorbeeld
lekker tafelen, een drankje er bij en
naderhand komen de problemen. Of
een receptie bijwonen, al nippend
de tijd doorbrengen en net even niet
gaan voordat je afscheid neemt. Net
als iedereen heb ik vaak in de auto
gezeten en gemerkt dat het zeurderige gevoel heel langzaam terrein
won. Als je dan bijvoorbeeld met een
zakenrelatie in de auto zit, kun je
gewoonweg niet zeggen, “Ik ga even
aan de kant van de weg in de berm”.
Dat doe je niet. Het wildplassen
wordt immers nog steeds als zeer
onbehoorlijk gezien. Zo maar ergens
aanbellen en vragen doe je ook niet,
ik tenminste niet.
Maar het blijft uiterst lastig. Laatst
ondervond ik dat nog aan den lijve
toen ik mijn rondje in de buurtbus
reed. Direct na vertrek dronk ik een
flinke hoeveelheid Spa en besefte
gaandeweg de rit naar Breukelen
dat ik in de problemen ging komen.
Komt het wel eens voor dat er geen
passagiers in de bus zitten, op dat
moment dus even wel. Vanaf de
eerste meter tot en met de laatste
werd de bus bevolkt door vriendelijk
koutende mensen. In het begin gaat
het dan nog wel. Gewoon niet aan
denken, gaat het vanzelf over. Dat
lukt bij kiespijn niet en zeker niet bij
het opdringerige gevoel, dat ik voor
niemand verder hoef te beschrijven.
Het nemen van drempels is normaal
gesproken al vervelend, nog beroerder is het als de blaas het bestaan
duidelijk maakt. Verdraaid, er staat
weer iemand bij de halte, doet iedere
chauffeur deugd alleen niet in geval
van. Uiteindelijk komt het allemaal
wel weer goed. Zeker als vent is het
vinden van een onbespiede plek haalbaar en slechts een ritsbeweging zet
het verlossende project in gang. Voor
vrouwen is het weer anders. Die kunnen niet volstaan met een rits maar
moeten vaak een massa textiel in
beweging zetten en door de hurken
gaan om hetzelfde te bereiken.
Als motoragent ben je ook zo maar
de klos. Je hebt dan wel een leren
pak aan, maar temperatuur doet een
hoop kwaad voor de in nood zijnde
vent. Ook het rijden op een motor
met daarbij horende het nemen van
hobbels en bobbels maakt zo maar
dat de nood oneindig wordt en je
gedwongen wordt de berm te kiezen.
De agent die deze week werd gekiekt terwijl hij langs de Provinciale
weg Gods water over Gods akker
liet stromen, viel met zijn neus in de
boter. Met het embleem Politie op je
rug en dan toch genoodzaakt zijn om.
Echt iets voor een landelijk ochtendblad. Voor mij is het wel een vent
met kloten, wat ik niet durf doet hij
gewoon. Waarom ook eigenlijk niet?
Er is toch een groot verschil tussen
wild en wild van worden.
Luistervink
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Kort Nieuws

Argon A4 kampioen

De Ronde Venen

Zaterdag jl. heeft de A4 van Argon
hun kampioenswedstrijd gespeeld
tegen Victoria A2. Eigenlijk was het
een uitwedstrijd, maar omdat het
de kampioenswedstrijd van Argon
A4 was, was Victoria A2 bereid om
de wedstrijd in Mijdrecht te laten
plaatsvinden.

Horizon over
professor
Schillebeeckx

Zondag 16 mei van 9 tot 10 uur,
zendt Horizon een programma uit
dat aandacht schenkt aan leven en
werk van de in 2009 overleden dominicaan professor Edward Schillebeeckx. Hij was een rolmodel
voor hen die wilden deelnemen
aan eigentijdse ontwikkelingen en
tegelijkertijd wilden vasthouden
aan de christelijke traditie. De
uitzending wordt herhaald van 17
tot 18 uur.
Aan de discussie nemen deel:
Peter van Golen, Vinkeveen,
Anton van Hilten, Uithoorn, prof.
dr. Jacob Klapwijk, Mijdrecht en
pastor Wim Vernooij, Vinkeveen.
Presentatie: Gertie van Dam,
gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren op
Midpoint FM: kabel 101,9 FM of
ether 105,6 FM.

Na een moeizame eerste helft leek
het team in de rust wakker te zijn
geschud: de tweede helft ging stukken beter en de ene na de andere
goal vloog het doel van Victoria
in. Uiteindelijk werd de uitslag
13-2 in het voordeel van Argon A4.

Totaal hadden mannen dit seizoen
122 doelpunten gescoord.Na de
wedstrijd werden de jongens, leider
en trainer gehuldigd met een bosje
bloemen en een mooie blauwe
poloshirt, met op de rugzijde
Kampioen Argon A4 2009-2010.
Diverse spelers van de A4 hadden
aangekondigd, dat als zij kampioen
werden de haren op de
koppies gemillimeterd mochten
worden. Belofte maakt schuld dus
vanaf heden lopen er een paar
gemillimeterde Argonauten meer in
de regio rond.

Amstelhoek/Mijdrecht

Opbrengst collecte
Kinderhulp

De collecte voor het Nationaal
Fonds Kinderhulp is weer achter
de rug.
Deze bracht in Amstelhoek
€ 253,48 en in Mijdrecht
€ 2.448,51 op.
Collectanten en gevers, hartelijk
bedankt!

De Ronde Venen

Concerten zorgcentra
Troupe A’dour, het gezelschap
voor muziek, theater en culturele
projecten uit Wilnis gaat in samenwerking met de vier zorgcentra
in De Ronde Venen kamermuziekconcerten met professionele
musici uitvoeren in Zuiderhof en
Zuwe Maria Oord in Vinkeveen,
Nieuw Avondlicht en Gerardus
Majella in Mijdrecht. De concerten vinden plaats op woensdag
19 mei om 15.00 uur in Gerardus
Majella te Mijdrecht, zaterdag 22
mei om 10.30 uur in Zuwe Maria
Oord te Vinkeveen, op dinsdag 25
mei om 14.30 uur in Zuiderhof te
Vinkeveen en op dinsdag 1 juni om
19.30 uur in Nieuw Avondlicht te
Mijdrecht. De toegang voor alle
concerten is voor bewoners van
de zorgcentra gratis. Voor andere
bezoekers bedraagt de toegang
€ 5,00. De concerten worden
uitgevoerd door Greetje de Haan
en Irina Parfenova (piano), beiden
verbonden aan het Rondo Ensemble. Zij voeren een gevarieerd
programma uit met muziek uit
verschillende tijdperken: aria’s van
W.-A. Mozart, Liederen van Fr.
Schubert en R. Schumann, nummers uit de operettes en musicals.

Bocxe Biljarts en Sportprijzen uit
Wilnis levert Award voor Radio 538
Donderdag 6 mei jl. werd voor
de tweede keer door Radio 538
de MILF-award uitgereikt, dé
verkiezing voor de mooiste bekende
moeder van het land. Zoals vorig
jaar is er ook dit jaar druk gestemd
door de luisteraars van Radio 538
en omdat er bij een verkiezing ook
een mooie prijs hoort heeft Radio

538 in samenwerking met Bocxe
Biljarts en Sportprijzen een fraaie
schaal laten maken.
Deze is inmiddels door Arthur de
Groot en Pascal van Kouwen van
Bocxe overhandigd aan de DJ’s
Dennis Ruyer en Jelte van der Goot
in de studio van Radio 538.

Vier fietstochten bij TTC De Merel
Ook fietsvereniging TTC De Merel
doet mee aan de Meimaand Fietsmaand. Op zondag 16 mei organiseert worden maar liefst vier toertochten die alle in het teken staan
van molens. Speciaal voor het gehele
gezin en recreatieve fietsers is er een
tocht van 35 kilometer. Halverwege
deze tocht is er een stop bij recreatiegebied Oortjespad in Kamerik.
Voor de meer geoefende fietsers zijn
er tochten van 70 en 100 kilometer
uitgezet. Deze ritten gaan naar het
mooie plaatsje Muiden, waar ook de
stop is. De tocht van 70 kilometer
gaat daarna direct via Abcoude terug
naar Vinkeveen, de 100 kilometer
doet er nog een lusje via Amstelveen
en Ouderkerk bij.
Voor de echt fanatieke hardrijders
is er de afstand van 150 kilometer.

Deze gaat langs de molens bij de
Kinderdijk. Bij Krimpen aan de Lek
wordt met de pont overgevaren. De
terugweg gaat via de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden.
Alle routes zijn uitgepijld. Dat is erg
makkelijk fietsen, gewoon de pijltjes
volgen. Voor het geval u een pijl mist,
krijgt u natuurlijk ook een routebeschrijving mee. Onderweg heeft u alle
tijd, de eindcontrole sluit om 16.00
uur.
Als u lid bent van de NTFU betaalt
u 2 euro voor de 100 en 150 km en
1,50 euro voor de 70 en 35 km tocht.
Bent u geen lid, dan betaalt u voor
alle tochten 1 euro meer. De start
is bij café De Schans, Uitweg 1 in
Vinkeveen.
Kijk op www.ttcdemerel.nl voor
starttijden en andere info.

Opbrengst Lions Golfdag naar Zorgboerderij
De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis
organiseert activiteiten waarvan
de opbrengst ten goede komt aan
een goed doel. Zo was er afgelopen
maandag een golfdag op Golfpark
Wilnis ten bate van de Zorgboerderij Amstelkade in Wilnis voor het
aanbrengen van een hydraulische lift
in hun rondvaartboot. Aan het eind
van de dag kon hiervoor een cheque
overhandigd worden van 3.500 euro.

Individuele winnaars waren bij de
dames Tiny ’t Hoen en bij de heren
Ruud Eveleens. Het team van Data
Mail ging naar huis met de wisselbeker als best presterende team.
Op de foto Rob de Jong (tweede van
rechts) van de Lionsclub Mijdrecht
Wilnis temidden van de vertegenwoordigers van de Zorgboerderij
Amstelkade.

Arthur de Groot en Pascal van Kouwen samen met Dennis Ruyer en Jelte van der
Goot.
foto otto boelens

CSW C4 kampioen
Niet verwacht, maar doordat ze de laatste tijd veel wedstrijden gewonnen
hebben kwam het kampioenschap toch nog in zicht voor de C4 van CSW.
De uitwedstrijd tegen AMVJ moest gewonnen worden. In hun prachtige
nieuwe outfit, gesponsord door Mollers Mijdrecht BV, werkten de heren
van de C4 een superspannende wedstrijd af. Na een zenuwslopend duel
mochten de heren zich na het laatste fluitsignaal met een 6-2 overwinning
terecht de kampioen 2009/2010 noemen.

Op de foto: Leider Peter Vedder, Karel, Michiel, Huib, Thomas, Lars, Leider Harry
Cornelissen, Neal en Jamal, invallers Dave en Robin. Zittend Tim, David, Benjamin
en Mitchel, invaller Kevin.
Niet aanwezig waren Clint, Jerry en Coen.
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Koninginnedag Vinkeveen geslaagd feest
Koninginnedag in Vinkeveen is een
groot feest geworden. 's Morgens
om 09.00 uur stond een record
aantal kramen op de braderie. In
totaal waren er meer dan 75 kramen en standhouders, met voor elk
wat wils. Intussen probeerden de
kinderen hun waar te slijten bij de
Jozefschool. Rond het middaguur
begon het weer op te klaren. Op het
muziekpodium achter Maria-Oord
begonnen de eerste artiesten op te
treden. En dat waren niet de minste. Het openingsakkoord was voor
de DJ, gevolgd door het Shantykoor
De Turfschippers en Concordia,
Bram Koning, Ans Tuin en Quincy
Smolders. Voor de kinderen was
een paardentram geregeld, maar de
kinderen konden ook pony rijden en
zich laten schminken.
Speciale attractie was de Vertical
Bike, waar je al fietsend 12 meter
hoog uitkwam en bijna over de
gebouwen van Maria-Oord kon
kijken. Voor deze attractie was een
heuse competitie uitgeschreven.
Vele fietsers hebben geprobeerd om
een recordtijd neer te zetten, onder

hen ook wethouder Rosendaal,
die weliswaar niet de beste tijd
neerzette, maar toch een compliment krijgt dat hij het aandurfde.
Alle prijswinnaars ontvingen hun
prijs van de sponsors Rabobank Rijn
en Veenstromen, restaurant Boven
Water en Jachthaven Omtzigt.
Rond de bar en bij het podium
vermaakte het grote publiek van
meer dan duizend personen zich
uitstekend. Duidelijk is dat er in een
behoefte is voorzien. Om 18.00 uur
werd de muziek zacht gezet, maar
dat mocht het Oranjegevoel niet
drukken.
De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen, de organisator van het feest,
tracht om ook volgend jaar in de
zelfde opzet een feest te organiseren. Dat wordt mogelijk gemaakt
door Maria-Oord, A-Side, de
sponsoren, en vooral door De Twee
Heertjes en Roekz, die de muziek
en de inwendige mens op een uitstekende manier hebben verzorgd.
Meer informatie en foto’s kunt u
vinden op www.lionsvinkeveen.nl.

Kort Nieuws
Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel

Otto Brunsting en Johan Piet benoemd tot
ereleden van de Sprekersclub ‘De Hoef’
De heren Otto Brunsting en Johan
Piet zijn op de jaarvergadering van
Sprekersclub ‘De Hoef’ benoemd tot
erelid. De reden van deze benoeming
is, dat beide heren 56 jaar geleden bij
de oprichting van de club betrokken
waren en zij bestuurlijk veel voor de
club hebben betekend.

de partij, waar nog steeds met veel
genoegen naar zijn spreekbeurten
wordt geluisterd. Johan, die ongeveer
15 jaar geleden om gezondheidsredenen moest afhaken, maar wel
lid is gebleven, is altijd aanwezig op
de feestavond ter afsluiting van het
spreekseizoen.

Toen ruim 57 jaar geleden ene mijnheer De Jager in De Hoef een cursus
spreken in het openbaar begon,
waren de cursisten zo enthousiast dat
er uit die groep het idee ontstond om
een sprekersclub op te richten.

De sprekersclub is niet gul met
ereleden, dat moet ook niet, want
dan heeft het geen waarde. Slechts
eenmaal eerder werd het erelidmaatschap verleend aan de heer Van
Bunschoten, een vroegere wethouder
van de gemeente Mijdrecht.

Doel van de sprekersclub was niet
alleen het spreken, maar vooral ook
de gezelligheid. Zoals de jaarlijkse
uitgaansdag en de viswedstrijden, dan
ving Johan Piet meestal de grootste
vis. Die gezelligheid was volgens Otto
en Johan de reden van het bestaan.
Otto is nog steeds iedere avond van

Nu is op de jaarvergadering besloten
om Otto (links op de foto) en Johan
het erelidmaatschap van de Sprekersclub toe te kennen wegens de grote
verdiensten voor de Sprekersclub.
foto peter bakker

Uitzicht vanuit de vertical bike

Geslaagde Gondelvaart
jeugdprijzen waren voor Niels van
Bemmelen en Rebecca Janmaat.
Ronald Wieman en Marjan de Jong
werden bij de volwassen het hoogst
gewaardeerd door de jury. Het
toneelspel dat ze bij hun fraaie Goudzoekersboot met regenboog opvoerden, gaf de doorslag. De tweede prijs
was voor de spectaculaire “Gouden
Draeck”. Een fantastische constructie van bierkratten vormde een draak,
die zijn bek met vervaarlijke tanden
kon openen en rook kon verspreiden.
Ook het publiek kon stemmen, waarbij een door een sleepboot voortgeduwd bouwwerk favoriet was.
De derde prijs was voor de familie
Lam, die een boot had, waar werkelijk alles goud was wat blonk. Het zag
er geweldig uit.

Na het startsein van Burgemeester
Burgman en het oplaten van 100
gouden ballonnen, kwam er een lange
stoet fraaiversierde boten voorbij:
Een fantastische drakenboot, ingenieus gebouwd van bierkratten, een
drijvend voetbalveld , een boot die
kon zwemmen . Het thema ‘De Hoef
gaat voor goud’ had velen geïnspireerd tot mooie creaties. Goudzoekers, goudvissers, maar ook Golden
Girls en Bond Girls , Goud van Oud,
teveel om op te noemen. Uiteraard
kwam ook Nicolien Sauerbreij een
paar keer voorbij.
Toen het donker werd gaf de verlichting de gondels een extra mooi accent. Bij de jeugd was de eerste prijs
voor Jeffrey Janmaat en vrienden.
Die hadden een auto met caravan op
het water, die zich als een raderboot kon voortbewegen. De andere

foto’s: peter bakker

Eerste prijs

Tweede prijs

Winnaars Rabo Knikkerkampioenschappen
Dinsdag jl. heeft de derde editie van de Rabo Knikker kampioenschappen
plaatsgevonden in Mijdrecht. Normaliter vindt het kampioenschap plaats
in de open lucht; dit jaar werd in verband met de weersvoorspellingen
uitgeweken naar Partycentrum De Meijert. Hier probeerden vele kids de
felbegeerde prijzen te bemachtigen. Dat lukte de 12-jarige Tom Nisters
(midden), die de eerste plaats behaalde. Rik Nijhuis, Steven van Zuylen
eindigden op respectievelijk plaats 2 en 3. De vierde plaats was voor Koen
Postma.

Eerste prijs jeugd

Op vrijdag 21 mei is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn
om 20.00 uur stipt. Uiterlijk om
20.15 wordt gestart met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek. We
spelen vier maal zestien giffies, de
punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is
bekend.
Ook is er op deze avond een grote
tombola. Tot de vakantie worden
nog de volgende prijsklaverjasavonden gehouden: 21 mei, 4 en
18 juni en op 9 juli a.s.

Regio

Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis
genomineerd voor
Gastvrijheidszorg
Award
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in
Woerden is genomineerd voor de
Gastvrijheidszorg Award 2010 in de
categorie ziekenhuizen.
Een jury heeft tien ziekenhuizen
genomineerd uit de 45 deelnemers.
De ziekenhuizen zijn beoordeeld op:
kwaliteit, service en gastvrijheid.
Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is
met haar nominatie het enige ziekenhuis uit de provincie Utrecht. Zij
kenmerkt zich volgens de jury door
goede medische zorg, korte lijnen,
een aangenaam verblijf, gastvrijheid, korte wachttijden, vriendelijke specialisten, medewerkers en
gastvrouwen/heren, professionele
zorgverleners en een informele
sfeer.
Gastvrijheid is een van de speerpunten van het ziekenhuis. Tijdens het
Nationaal Gastvrijheidszorg Evenement in Ede, op 3 juni a.s., wordt de
winnaar bekend gemaakt.

De Hoef

Optreden OPK in
oecumenische viering
Het Oecumenisch Project Koor in
De Hoef verleent op 16 mei a.s.,
de zondag vóór Pinksteren, haar
medewerking aan een gezamenlijke
viering van de Rooms Katholieke
en Protestants Christelijke gemeenschap aldaar. Een aantal malen per
jaar komen de zangers bijeen voor
repetities, om daarna tijdens een
oecumenische dienst de ingestudeerde werken uit te voeren. Vanwege
Pinksteren is het thema: Het is de
Geest die Levend maakt. In de viering zal uiteraard ook plaats zijn voor
het woord en de samenzang met alle
aanwezigen. Het koor staat o.l.v.
Wim Brands uit Bodegraven en de
begeleiding is in handen van Charles
Rademaker. Plaats van samenkomst
is de R.K. Kerk St. Antonius van
Padua in De Hoef om 10.30 uur.
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FEESTMARKT-AANBIEDING
• 1 kilo Extra Belegen
• 10 verse Scharreleieren L+
• 1 potje Mosterd-Dille saus
• 175 gr. Fromage d’ Affinois
• 1 kuipje kruidenboter

Bij inlevering van
deze bon € 5,korting op dit
‘Feestmarkt-Pakket’.
OP=OP Deze actie
geldt alleen op donderdag 20 mei.

Verburg kaas

Historie

In 1970 is door het toenmalige college van B&W van de gemeente De Ronde Venen besloten tot het houden
van een wekelijkse warenmarkt, dit op verzoek van bewoners en de handelsvereniging. In mei 1971 is onder
grote belangstelling de eerste marktdag van start gegaan. Busbedrijf ‘Maarse en Kroon’ vervoerde die dag,
vanuit omliggende plaatsen, marktbezoekers gratis naar Mijdrecht.
De markt die in de Irenestraat succesvol werd gehouden, kreeg later zijn eigen terrein aan de Zuster den
Hartoglaan. Op drie november 1994 verhuisde de markt naar het Burgemeester Haitsmaplein, centraal
gelegen tussen winkels en parkeerterreinen.
Op 23 mei 1996 opende burgemeester Burgman met het aansnijden van een taart, het feest van de 25-jarige
markt. Toen en ook vandaag de dag nog zijn enkele kooplieden van het eerste uur wekelijks op de markt aanwezig.
Nu, mei 2010 is de markt opnieuw verhuisd naar hartje centrum, wethouder Rosendaal zal op 20 mei a.s.
de markt openen. Daarom nodigen de kooplieden u uit voor een bezoek aan hun en uw markt.

ALTIJD!
UITVERKOOP!
BIO=LOGISCH!

De algemene deler door de jaren heen is, dat afgezien van de financiële voordelen die de markt u biedt, het
de plaats is waar sociale contacten worden gelegd en onderhouden. Ook de regelmatig terugkerende reclame
acties maken het bezoeken van de markt de moeite waard.

Stofzuigerzakken en onderdelen,
electra en huishoudelijke artikelen.
Kijk voor ons uitgebreide
assortiment en leuke kortingsacties
op: www.stofzuigerzakken-online.nl

Vishandel Jan Muijs
1 gezinszak Kibbeling + Saus € 5,4 Haringen € 5,-

PeetsTrend
Voor betaalbare mode!
Bij aankoop van het 2e artikel € 5,korting

Altijd goedkoop

Pieter van Vliet

Groente en fruit specialist
Volop asperges, gratis geschild!

Tomaten: € 1,- per kilo 		

Elstarappels: 2 kilo voor € 1,-

Hollandse bloemkool: € 1,- 		

Kropsla: 2 voor € 1,-

Komkommers: 2 voor € 1,- 		

Spinazie: € 1,- per kilo

DE GROENE VENEN 		

3 weken feest

Om aandacht te vragen voor de nieuwe locatie van de markt, organiseren de kooplieden een speciale actie.
Deze actie wordt drie weken achter elkaar op donderdag georganiseerd, te beginnen op donderdag 20 mei.
Bij elke aankoop krijgt u een stempel op de aan u uitgereikte stempelkaart. Bij vier stempels is de kaart vol en
mag u een draai geven aan het rad van fortuin, dat in een feestelijke kraam staat opgesteld.
Het rad zal uitwijzen of u meedoet voor de verschillende prijzen. Eén van de fietsen, de Tom-Tom’s, of een van
de tien dinercheques, dan wel met zekerheid een tegoedbon voor koffie of een van de honderden waardebonnen van €2,50 en van €5,00. De waardebonnen kunnen tot juli 2010 bij de betreffende koopman worden
besteed.
U heeft drie weken de tijd om een of meer kaarten vol te maken. Wat de kooplieden deze week in de aanbieding hebben, is vooraf te lezen op de website: www.marktmijdrecht.nl

Ze zijn er weer:
De ZOMERdekbedden
met katoenen vulling.
Bij uw dekbedden
specialist op de
markt te Mijdrecht

DONDERDAG 20,
27 mei en 3 juni
Graskaas 2010
€ 4,95 per kilo
Super openingsaanbieding
4 roomboter Super krentenbollen
4 roomboter Super
gevulde koeken

Hans Smorenburg uit Woerden

1 kruidkoek
10 witte/tarwe puntjes

€ 5,-

Bij dit alles krijgt u tevens een mooie luxe
stoepje schoudertas GRATIS!

Tot ziens op de Markt

V.O.F. Duits & Gouverneur
Champignons 2 dozen €1,hollandse kasbloemkool €1,heerlijke hollandse aardbeien €1,50 per doos van 500 gram
grote sweet ananas €1,rode paprika een zak van 1 kg €1,25
super perssinaasappels per kist 15 kg €9,95
grote witte pitloze druiven 1 kg €2,49

Diverse weekend tassen

voor €10,-
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Leerlingen maken kennis met
hun culturele omgeving
Aanstaande maandag 17 mei brengen de leerlingen van groep 6 van de Proostdijschool uit De Ronde Venen
een bezoek aan het kunstenaarsatelier van Norman Trapman en Florentine Haak. In het kader van het cultuurproject ‘Klei of zand bij de hand’ maken zij kennis met het werk van deze kunstenaars. Die laten de leerlingen zien wat er allemaal mogelijk is met klei en zand. Ook cultuurwethouder Jan van Breukelen, en een
aantal vertegenwoordigers van Kunst Centraal (de organisatie die het project georganiseerd heeft) wonen
de les bij.
Dit project is door Kunst Centraal
in samenwerking met Natuur en
Milieu Educatie ontwikkeld voor
leerlingen van groep 5 en 6. Aan
de hand van lesmateriaal van
het NME gaan de leerlingen met
bodemkaarten en grondboren op
pad om grondsoorten in hun directe
omgeving te onderzoeken. Voor de
activiteit in het atelier gaat een
klein groepje leerlingen de wethouder nog even laten zien hoe dit in
zijn werk ging. Geïnspireerd door
de ontmoeting met de kunstenaars
sluiten de leerlingen met het maken
van het eigen kunstwerk op school
het project af.
‘Klei of zand bij de hand’ wordt
gedurende de periode april tot en
met juni uitgevoerd op bijna alle
scholen in De Ronde Venen het

kader van het Cultuurprogramma
van Kunst Centraal. Dit programma
heeft tot doel om leerlingen kennis
te laten maken met hun eigen culturele omgeving. Ieder jaar is er per
bouwdeel een project. De scholen
uit De Ronde Venen doen al voor
het tweede jaar mee. Het programma wordt mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van zowel de
scholen als de Gemeente De Ronde
Venen en de provincie Utrecht.
Zo maakten de kleuters kennis met Willie Wurm en allerlei
andere kleine bodemdiertjes in de
grond. NME-centrum De Woudreus
leverde wormaria zodat de kinderen het bodemleven goed konden
bestuderen. De onderbouw maakte
een getekende muziekcompositie in
het kader van het project ‘Laat het

circus klinken’ en luisterde naar de
uitvoering van hun eigen partituur
door de muzikanten van het Rondo
Ensemble. Groep 5 ging ‘Op stap
met Jet en Jan’, een project van
Landschap Erfgoed Utrecht. In
Museum De Ronde Venen waanden
zij zich in de tijd van de turfstekers.
Samen met groep 6 onderzochten
ze daarnaast ook de grondsoort
waarop hun school staat in ‘Klei
of zand bij de hand’. Het project
voor de bovenbouw ‘Groeten uit…’
ging over oude ansichtkaarten met
daarop foto’s van markante plekken
in hun eigen dorp. De leerlingen
gaan op zoek naar deze plekken en
fotograferen ze opnieuw. De resultaten hiervan zullen tentoongesteld
worden in de bibliotheken van
Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis.

Kaalslag
Nederlands dikste boom heeft een
stamomtrek van wel 8,5 meter.
Deze tamme kastanje bijgenaamd
“De Kabouterboom” staat op
het landgoed Heerlijkheid Beek
bij Nijmegen. De oudste boom in
Nederland is 450 jaar oud. Deze
zomereik, bijgenaamd “De Dikke
Boom”, staat in het Gelderse
Laren op het landgoed Verwolde
en heeft een stamomvang van
meer dan 7,5 meter. Een zomereik
is gastheer voor meer dan 400
schimmels, paddenstoelen, wieren,
mossen, korstmossen, insecten, vogels en vleermuizen. Dus één grote
biotoop, een wereld op zich!
In onze gemeente staan niet veel
bijzondere bomen meer. Onze
bomen worden niet gekoesterd.
we hebben er last van, ze nemen
onze zon weg of we kunnen onze
auto door die boom net niet op dat
plekje voor de voordeur zetten.
Maar men vergeet dat bomen
fijnstof vasthouden en dienen als
filter voor roet en vuil. Een boom
neemt CO2 kooldioxide op en
levert door fotosynthese zuurstof
af, koelt de woonomgeving, vormt
een geluidsbarrière, verhoogt de
leefbaarheid van de omgeving en,
niet onbelangrijk, het verhoogt de
waarde van ons huis. Dus alleen
daarom al zouden we de bomen in
onze omgeving moeten koesteren.
Sinds een aantal jaar hoeft er geen
kapvergunning meer te worden
aangevraagd om de (niet-beschermde) bomen in uw eigen tuin
te kappen. Maar vaak is kappen
niet nodig. Een goede snoeibeurt of
opkronen kan al een groot deel van
uw bezwaren wegnemen waardoor
de boom gewoon kan blijven staan.
En misschien bent u daar achteraf
wel heel gelukkig mee. Dus slaap
er nog eens een extra nachtje
over voordat u die boom definitief
omkapt.
Maar dit advies vindt helaas ook
geen gehoor bij onze eigen gemeente. Onder het mom dat bomen
het veld moeten ruimen omdat ze
ziek zouden zijn, overlast geven
of dat ze moeten wijken voor herinrichting van de omgeving denkt
men een vrijbrief te hebben om
alles zonder pardon om te hakken.
De burger controleert toch niet
of de redenen van de gemeente

legitiem zijn. Of een boom wel of
niet ziek is, kan een leek vaak niet
bepalen. En overlast wordt doorgaans maar door enkele bewoners
gemeld, want bewoners die blij zijn
met de boom laten zich niet horen.
De meer dan 120 prachtige bomen
die sinds jaar en dag op het terrein
van Maria-Oord hebben gestaan,
zijn op een enkeling na allemaal
gekapt, terwijl de gemeente had
toegezegd dat een groot deel van
de bomen gespaard zou blijven.
Het wrange is dat die ene niet-inheemse Atlas Ceder die de kaalslag
heeft overleefd nu net de enige
boom is die weg had gemogen.
Daarentegen zijn de prachtige
kastanjes, beuken, lijsterbessen
en zwarte elzen zonder pardon
gekapt..
En de 14 moerascypressen die
verdeeld over twee hofjes aan het
begin van de Baambrugse Zuwe
staan, zouden ten prooi vallen aan
de reconstructie van de weg. Het
argument dat deze bomen niet
tegen ophoging van de grond zouden kunnen, is door onafhankelijk
onderzoek weerlegd. Deze bomen
kunnen wel degelijk gedijen op een
opgehoogde grond. Het volgende
argument dat ze bovenop gasleidingen staan en daarmee een gevaar
vormen voor omwonenden als zij
zouden omwaaien kan volgens een
bomenexpert simpelweg worden
ondervangen door het professioneel laten inkorten van de wortels.
Ook van de door de gemeente altijd
beloofde herplant komt vaak niets
terecht. De bomen aan de Heulweg
verdwijnen, maar er komt niets
voor in de plaats. Alle voorstellen
daartoe worden met allerhande
argumenten van tafel geveegd;
de plantsoenendienst kan er niet
omheen maaien of de resterende
groenstrook wordt te klein. En als
de gemeente dan al iets herplant
dan zijn het vaak vreemde soorten
die van nature niet in ons land
voorkomen en dat terwijl we juist
veel behoefte hebben aan forse,
gewone bomen die in de bebouwing passen, zoals essen, eiken en
linden. Met een klein beetje inzicht
gecombineerd met wat kennis en
kunde zou onze gemeente veel
groener zijn.

www.degroenevenen.eu
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Ja, het is waar,
Theo en Sabina zijn nu
een paar
14 mei
Aline de Groot

24 jaar
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Opendag Trike Centrum (TCV)
Weken hebben ze er keihard aan gewerkt en
aanstaande zondag 16 mei is het zo ver. Op de
eerste Open Dag van het Trike Centrum TCV in
MIjdrecht onthult wethouder Jacques Dekker
de eerste Courage Trike. Het merk staat op
zichzelf al voor geweldige trikes, maar is door
Yehudi en zijn team geheel naar eigen ontwerp
onderhanden genomen en in een bijzonder
gewaagde kleurstelling gespoten.
"Ik vond dat de Courage nog veel mooier
kon. Dus heb ik, eigenwijs als ik ben, de hele
trike naar eigen inzicht helemaal
opnieuw opgebouwd. Zo heb ik
bijvoorbeeld de uitlaten en de
spatborden zelf ontworpen en heb
ik de met een Volkswagen turbo
diesel en tiptronic automaat uitgevoerde Trike met een eigen sausje
overgoten. Zelf ben ik erg tevreden
over het eindresultaat, maar ben
erg benieuwd wat het publiek en
dan speciaal de trikerijders ervan
vinden,” aldus Yehudi.
Omdat TCV na de verhuizing van
Wilnis naar Mijdrecht nog geen officiële opening had gehouden, leek
het hen een leuk idee dit te combineren met een Open Dag. Wethouder Jacques Dekker was meer dan
bereid er een officieel tintje aan te
geven, door aanstaande zondag om
14.00 uur de nieuwe Courage te
komen onthullen. Yehudi: "Ik hoop
dat veel mensen langs komen om
een kijkje te nemen in ons bedrijf
en kennis te maken met het fenomeen trike. Er zijn ook collegabedrijven met Trikes en accessoires
aanwezig. We hopen dat het een
gezellige boel wordt. Mijn buren,

de firma’s Gerrijn, Schadenet en Sluijter zijn zo
vriendelijk om hun parkeerterrein ter beschikking te stellen, dus er is ruimte genoeg. Vanaf
11.00 uur is iedereen van harte welkom.” Kijk
voor meer informatie op www.trike-centrum.nl
of op pagina 24.
foto patrick hesse

TCV-eigenaar Yehudi en wethouder Jacques Dekker lichten vast een tipje van de sluier op.

Noteer de datum vast: donderdag 10 juni

Hollandse nieuwe proeven in Mijdrecht bij Haringparty
Voor het achtste achtereenvolgende jaar
wordt, in de week dat de eerste Hollandse
Nieuwe in Scheveningen wordt aangevoerd,
ook in Mijdrecht de Haringparty georganiseerd. Deze door de Lions Mijdrecht-Wilnis
georganiseerde haringparty zal plaatsvinden
op donderdag 10 juni van 17.00 - 20.00 uur
bij restaurant Rendez-Vous aan het Raadhuisplein in Mijdrecht. Voor een passende
muzikale omlijsting van het evenement zal
worden gezorgd. Het eerste vaatje Ronde
Veense haring wordt openbaar geveild door
een bekende veilingmeester uit Mijdrecht.

kunnen. Maar goede haarwerken en pruiken
zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts
een klein deel door de verzekering vergoed.
Deze Lions Mijdrecht-Wilnis activiteit is voor
iedereen vrij toegankelijk. Het kost u alleen
een bonnetje voor de haring en de drank.
Laat u verleiden
De eerste Hollandse Nieuwe mag u natuurlijk
niet missen. Kom dus proeven op donderdag
10 juni a.s. om 17.00 uur naar restaurant
Rendez-Vous in Mijdrecht en hap een harinkje mee voor het goede doel!

Haring happen voor een goed doel
Hollandse Nieuwe is niet alleen een genot
om te eten, maar met uw aanwezigheid
steunt u bovendien een goed doel, namelijk ‘Stichting Haarwensen’. De Stichting
Haarwensen zet zich in voor kinderen die als
gevolg van een behandeling of een andere
oorzaak kaal zijn of worden. Deze kinderen
hebben er alles voor over hebben om weer
met een volle haardos door het leven te

De Vinken D2 met veel plezier kampioen
De Vinken D2 is kampioen geworden. De
ploeg uit Vinkeveen stond al bovenaan, maar
directe concurrent Fiducia had slechts twee
punten minder en zou bij winst de vlag uit
kunnen steken. Was de eerste ontmoeting
geëindigd in een duidelijke 9-1 overwinning
voor de Vinkeveners, deze keer was de stand
na het laatste fluitsignaal 12-2. Bloemen en
applaus voor de D2 die niet alleen kampioen
is geworden, maar ook met zichtbaar veel
plezier het spelletje speelt. En dat is misschien nog wel de belangrijkste winst die de
ploeg de afgelopen maanden heeft behaald.
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Agenda

VERMOGEN
–wEG
OPEN daG
wOENsdaG
19 MEi VaN 16.30 – 18.00 UUR
zaTERdaG
22 MEi VaN 11.00 – 13.00 UUR

Werkochtend

Recreatie

Zaterdag 15 mei 9.00 uur
NME-tuin bij De Woudreus.
Info: (0297)273692

Dinsdag 18 mei 10.00 uur

Recreatie
Fietsen langs de waterlinie
Zaterdag 15 mei
Fietstocht met gidsen IVN en Historiche
verhalen. info:(0297)273692.

Voor meer details en aanmelding kunt u
contact opnemen met de servicepunten
0297-587600.

Sport

Workshop

Zeilwedstrijden
Zaterdag 15 en zondag 16 mei
Vinkeveense Plassen

20 mei: Werkavond bij videoclub
De Ronde Venen
Het maken van 60 sec. films

Klasse evenement ‘Sharpie’ zeilwedstrijden

In opdracht van de bij het NH’63 aangesloten district gaan de leden van videoclub De
Ronde Venen beginnen met de voorbereidingen voor het maken van vijf 60 secondenfilms. O.l.v. Pieter Reintjes worden de leden
in groepjes verdeeld en gaan nadenken en
een opzet maken over de vijf onderwerpen
die uitgewerkt moeten worden om tot de 60
secondenfilms te komen.
De onderwerpen voor deze vijf films zijn: Andere tijden, Anno nu, Misverstand, Jaloezie
en Liefde is...
In de komende maanden gaan de leden met
deze vijf onderwerpen aan de slag om op
28 november mee te kunnen doen aan het
Opdrachtfestival 60 secondenfilms in het La
Brèche theater in Wormerveer. Aan deze opdrachtfilms doen 18 aangesloten videoclubs
van NH’63 mee. Bent u ook een videofilmer
en heeft u belangstelling om deze club-werkavond mee te maken, dan bent u welkom op
20 mei in ‘De Boei’ Kerklaan 32, Vinkeveen.
Aanvang 20:00 uur. Meer info:

www.wvavinkeveen.nl.

Workshop
High tea
Zondag 16 mei
Kookworkshop High Tea bij het Cursusproject.
Locatie: Anna Haen vindt u aan het GeinZuid 23A, Abcoude.
Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur.
Kosten: Cursus kost € 5,00, voor het materiaal betaalt u € 32,00.
U kunt u telefonisch aanmelden 0297265451 of via

1
fas E

Op pad met de scootmobiel of elektrische
fiets.
Start: in Gerardus Majella met tocht naar
Amstelkade Zorgboerderij.
Kosten zijn € 5,00.

www.cursusproject.nl.

www.videoclub-derondevenen.nl.

KOOPsOM VaNaf e 79.500,V.O.N. Excl. BTw.

TE KOOP

MijdREchT

18 nieuwbouw bedrijfsunits vanaf 66 m²
verkoopinfo:

0174 289 946

0297 231 050

www.twinsinvestments.com

Met zumba met fit de zomer in
Zumba is een niet meer weg te denken vorm van fitness op muziek. Op een prettige manier ben je een uurtje in de week lekker in beweging.
Bijvoorbeeld in de dansschool van Petra Roelofsen.
Petra’s passie voor het dansen groeide uit tot
het geven van workshops in buikdansen. Het
effect dat dansen op vrouwen had fascineerde
haar én het inspireerde haar om een stap verder te gaan en ook Zumba lessen te geven. In
de Willisstee kon ze op de woensdagochtend
voor het eerst starten met de Zumba lessen.
Later volgden in Mijdrecht ook nog de donderdagavond en dinsdagavond. Voor iedereen
die het prettiger vindt om overdag te gaan, is
de woensdagochtend uitermate geschikt.
Binnenkort viert Petra haar eerste lustrum
met haar buikdans- en Zumbaschool. Haar
motto: Het mooiste wat je kunt worden is
jezelf, straalt zij zelf ook helemaal uit... en
zíj maakt dat wij als cursisten ons opgenomen voelen in haar groep. Je mag er zijn en
een ieder wordt in zijn/haar waarde gelaten.
Ondanks haar druk bestaan, is ze heel belangstellend naar haar leerlingen toe. Ook stelt
ze iedereen op de hoogte van de nieuwtjes
uit de buikdans- en Zumbawereld in haar
nieuwsbrieven. Daarin staat dus ook dat alle
(oud) cursisten welkom zijn om zich op te geven voor een bijzonder uitstapje ter gelegenheid van het lustrum van haar dansschool. Op
19 juni staat namelijk een paaldansworkshop

in Amsterdam op het programma, met aansluitend een diner in Arabic Lounge met het
optreden van een buikdanseres als extraatje.
Nu de zomermaanden in aantocht zijn en de
meeste cursussen bijna zijn afgelopen, wordt
ook onze conditie weer op nul gezet. Om de
tijd naar het nieuwe seizoen te overbruggen,
zal Petra nog zeven weken Zumba lessen
geven, vanaf 18 mei. Iedereen, van jong tot
oud, kan meedoen op zijn of haar niveau.
Ook heren zijn dus welkom en uiteraard
jongeren die het geluk hebben hun examen
achter de rug te hebben. Er is op beide
locaties plaats genoeg voor iedereen die ook
Zumba op een ontspannen en prettige manier
willen leren. Zumba is een dansvorm waar je
niet van af komt, zodra je de muziek hoort.
Belangstellenden hoeven geen danservaring
te hebben om Zumba-lessen te volgen. Ze
kunnen er ook gewoon energie uit putten
voor de rest van de dag. En voor sommigen
kan Zumba écht een paar onsjes schelen bij
het naar huis gaan. Kom kennis maken met
Petra en met Zumba. Wil je meer weten of je
opgeven voor het uitstapje? Bel dan naar: tel.
06-24612613 / 0297-283616 of kijk op

www.ZumbaMetPetra.nl.
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Gitarist Arjan Blommaert (21):

“Al is een gitaar nog zo duur, als hij niet speelt heb je er niks aan!”
Na een open dag in een kunstcentrum was Arjan helemaal verkocht.
De toen nog 7-jarige Mijdrechtenaar probeerde alle instrumenten uit,
maar het was de gitaar die hem het meest boeide. Ruim vijf jaren met
gitaarlessen volgden. Arjan: “In het begin was dat wel leuk, maar na
zes jaar kon die man mij niets meer leren.” Arjan stopte met de lessen,
maar niet met het gitaarspelen zelf. Inmiddels is hij twintig, werkt hij
overdag bij de buitenschoolse opvang en is hij ’s avonds vaak te vinden
bij de hockeyclub waar hij trainingen geeft. Maar ook in dit drukke
leven is er nog ruimte voor zijn passie: de gitaar!
door valérie sambrink sanderink

Door de jaren heen heeft Arjan al
verschillende gitaren in handen
gehad. Arjan: “Mijn eerste gitaar
was een Spaanse. Die kreeg ik
van mijn ouders en bewaar ik nog
steeds. Mijn tweede gitaar heb ik
tijdens een vakantie in Tsjechië
gekocht. We waren nog geen twee
weken in Nederland of dat ding
was stuk. De hals was afgebroken!
We hebben geprobeerd hem te
maken, maar dat lukte niet. Op mijn
negende kreeg ik een elektrische
gitaar, die ik kon aansluiten op een
versterker.” Lachend: “Ik vond het
toen wel leuk dat ik er zo’n hard
geluid uit kreeg, de buren iets minder.” Maar zo’n elektrische gitaar
is eigenlijk ook niets voor Arjan.
“Ik ben niet zo van de heavy metal
of rock. Daarom kocht ik op mijn
dertiende een gitaar die echt bij
mijn muziekstijl van toen paste, namelijk een jazz-gitaar. Ik had hem
gekocht van het geld dat ik met
mijn zomerbaantje had verdiend.
Dat was echt mijn trots: mijn eigen
bij elkaar gespaarde gitaar! Ook
deze heb ik nog steeds. Vervolgens
kreeg ik van mijn ouders een akoestische gitaar en daar speel ik nu
nog veel op. Het is geen dure, maar
dat hoeft ook niet. Al is een gitaar

foto patrick hesse

nog zo duur, als hij niet goed speelt
heb je er niks aan. Daarna heb ik
zelf een ukelele gekocht. Dat is een
heel erg kleine gitaar waarop ik in
bed kan spelen. Maar ook die brak
af en toen kocht ik maar weer een
nieuwe. Mijn laatste aankoop is de
banjo. Ach, ik wilde weer eens wat
anders. Nu heb ik zo’n zes gitaren
in huis en alsnog pak ik bijna altijd
de akoestische. Want ja, die is zo
lekker makkelijk.”
Maud
Optredens voor een groot publiek
heeft Arjan zelden gedaan. Arjan:
“Als klein kind trad ik wel eens op
in De Meijert. Mijn moeder kwam
dan kijken en dat vond ik toen wel
leuk. Zodra ik op het Veenlanden
College kwam, is dat gestopt. De
VLC-talentenjacht was niets voor
mij. Met wie moest ik daar gaan
optreden? Bovendien deden er toen
veel danseressen mee. Waarom zou
ik daar met mijn gitaar tussen gaan
staan? Ik speelde vooral thuis, voor
mezelf. Maar ruim vier maanden
geleden heb ik een bandje opgericht. Ik was al een tijdje op zoek
naar muzikanten, maar ik was er
niet heel actief mee bezig en ik
kon ook geen geschikte zanger of

zangeres vinden. Nu heb ik er één
gevonden: Maud Fernhout. Ze is pas
13 jaar, maar ik denk dat zij echt
een grote toekomst kan hebben. Ik
ken haar via haar vader, die is voorzitter van mijn hockeyclub. Hij vertelde eens dat hij een dochter heeft
die zingt. Toen heb ik aangegeven
dat ik wel eens met Maud wilde
afspreken. Daar ging een tijdje
overheen, maar uiteindelijk zijn we
toch samengekomen. We oefenden
even en het klikte. Sindsdien komen
we elke twee weken bij elkaar.”
Talent Night
“Tijdens de ‘Talent Night’ in JC Allround laatst hadden we ons eerste
optreden. Dit kwam voor mij totaal

Concert Greetje Kauffeld tijdens
cruise op de Vinkeveense plassen
Op vrijdag 28 mei vertrekt om 20.30 uur van Jachthaven Klinkhamer, Baambrugse Zuwe 196, 3645 AM
Vinkeveen het partyschip De Vinkeplas voor een cruise over de fraaie Vinkeveense plassen. Aan boord
treden op René van Beeck – contrabas, Peter Nieuwerf - gitaar en als speciale gast: jazzvedette Greetje
Kauffeld.
Let me sing and I am happy
De zangcarrière van Greetje
Kauffeld is indrukwekkend.
Op jonge leeftijd werd zij in
1957 de vaste zangeres bij
“The Skymasters” en begon
haar professionele loopbaan.
In de 70-er jaren trad zij op in
de V.S. en werkte samen met
grootheden als Ray Brown. Haar
producer en echtgenoot Joop de
Roo stimuleerde haar en vooral
in Duitsland werd zij een grote
ster. Ter ere van haar 50-jarig jubileum verscheen de release van
de dubbel CD “Metro Midnight
Music” en ontving zij op het
13e Jazzfestival in Hoofddorp
de Meerjazzprijs wegens haar
grote betekenis voor de jazz.
Haar agenda is nog steeds zeer
gevuld. In juli a.s. treedt zij op in
de Ahoy in Rotterdam tijdens het
North Sea Jazz Festival. In september 2007 zong Greetje Kauf-

feld in de Boei te Vinkeveen. Het
was een gedenkwaardig concert,
waaruit haar geweldige timing,
de verrassende soepelheid van
de stem, een stem die niets aan
zeggingskracht heeft ingeboet,
bleek. Gitarist Peter Nieuwerf
maakte toen de aankondiging
van René -een fantastische
gitarist- volledig waar. Peter en
René kennen elkaar zeer goed,
Peter was de vroegere leraar
van René op het conservatorium
. Ook nu zal hij ongetwijfeld
ieder laten genieten van zijn
fabuleuze spel.
Kaarten voor deze geweldige
cruise over de Vinkeveense plassen met een fantastisch jazzconcert kunnen alleen gereserveerd
worden op www.cultura-drv.nl.

De toegangsprijs bedraagt € 20,inclusief koffie/thee, 2 drankjes,
nootjes en bittergarnituur.
Kijk voor verdere informatie

www.cultura-drv.nl.

onverwacht. Op de ochtend voor het
optreden belden Maud's ouders met
de vraag of ik die avond Maud met
mijn gitaar kon begeleiden. Het
zou om 21.00 uur beginnen, maar
ik had daarvoor nog een hockeytraining. Na de hockey fietste ik
snel naar Maud toe, we oefenden
even, toen racete ik naar huis om
me om te kleden en toen ik weer
bij de Allround aankwam, mocht ik
meteen het podium op! Daar lieten
we ‘Sweet goodbyes’ van Krezip en
‘Michel’ van Anouk horen. Vooral
tijdens ‘Michel’ was het muisstil en
na het lied volgde een luid applaus
en allerlei positieve reacties van
mensen uit de zaal. Echt heel leuk!"
AJOC
“Maud en ik hebben een paar
liedjes met de videocamera opgenomen en deze op Youtube gezet. We
spelen nog geen half jaar samen,
dus grote optredens hebben we nog
niet gepland. Maar we zouden het
leuk vinden om volgend seizoen
bij hockeyfeestjes op te treden en
misschien ook wel volgend jaar bij
AJOC. Dit jaar kwamen we helaas
niet door de voorrondes, maar
hopelijk volgend jaar wel. Maud
wil ook graag bij AJOC optreden.
Eigenlijk is zij degene die veel
optredens wil en vaak het initiatief
neemt. Ik zorg er dan voor dat het
plan uitgevoerd wordt, maar ik heb
zelf nooit de ambitie gehad om een
groot gitarist te worden. Dan had ik
op mijn zestiende al volop met mijn
gitaar aan de slag moeten gaan. Ik
vind het zoals het nu gaat eigenlijk
wel erg leuk. Bovendien wil ik liever mijn diploma voor de leraren-

opleiding halen. Maar mocht Maud
doorbreken en zeggen: ‘Arjan, ik wil
dat jij mij begeleidt’, dan doe ik dat
natuurlijk wel.”
Met de gitaar voor de klas
‘Meester Arjan’. Dat is hoe Arjan
Blommaert over een paar jaar
genoemd wil worden, want het
beroep leerkracht spreekt hem
al jaren aan. Eerst volgde hij een
opleiding tot onderwijsassistent om
vervolgens op de leerkrachtenopleiding PABO de kneepjes van het
lerarenvak te leren. Arjan: “Als ik
straks leerkracht ben, lijkt het mij
geweldig om de gitaar hierbij te
betrekken. Op mijn oude basisschool
O.B.S. De Eendracht in Mijdrecht
had ik in groep 7 les van juf Antoinette. Die pakte soms de gitaar
erbij om even met de hele klas te
zingen. En een andere leerkracht,
meester Jan, speelde regelmatig
piano voor de klas. Bij hem heb ik
ook als onderwijsassistent stage gelopen. Daar zat ik dan als 17-jarige
op mijn gitaar te spelen terwijl hij
achter de piano zat en de kinderen
de liedjes vrolijk meezongen. Bij
een andere stage op de Willesport
in Wilnis heb ik ook wel eens gitaar
gespeeld voor de klas. Iedereen
deed toen heel enthousiast mee
en de ouders zeiden later dat hun
kinderen zingend thuis kwamen. Ik
heb dan ook het idee om straks als
leerkracht de leerlingen uit mijn
klas allemaal liedjes aan te leren.
Aan het einde van het schooljaar
geven we dan een groot optreden.
Een soort High School Musical!”
Stralend: “Dat zou toch ontzettend
gaaf zijn? Dat gaan we doen!”

AJOC Festival: ben ji
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Met optredens van:

Vrijdag 21 mei:

Zaterdag 22 mei:

Zondag 23 mei:

Miss Montreal

Valerius

Ilse DeLange

Waylon

DI-RECT

Destine

Moke

De Dijk

BLØF

Kane

Soulvation

Guus Meeuwis

Dit jaar organiseert Jongerenvereniging AJOC uit Mijdrecht voor de

Kaarten zijn te koop via de volgende verkooppunten: - www.AJOC.nl - Primera D

ij al klaar voor de 25e editie?
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Spektakeldag 24 mei:
Ook dit jaar is er op de Spektakeldag weer van alles te doen voor jong en oud: diverse
demonstraties, vele attracties en spetterende optredens. Kaartjes kosten slechts € 8,en kinderen tot en met 12 jaar mogen de Spektakeldag gratis beleven!

Binnenprogramma:

Opening:									
Bibaboerderij Roadshow: 							
Jazz & Showballet Nicole: 							
Rabo Talentenpodium: 							
Jan Smit: 								
Rabo Talentenpodium: 							
Robin Matrix Goochelshow: 						
3JS: 									
Jazz & Showballet Nicole: 							
NCRV Ongekend Talent Flo: 						
Prijsuitreikingen Rabo Talentenpodium, Zilverklomphangen, Kleurwedstrijd:
Discotheek Fireball: 							
Vanavond niet, Schat!: 							
Discotheek Fireball: 							
Mooi Wark: 								

12:00 - 12:05
12:05 - 12:25
12:30 - 12:45
12:50 - 13:35
13:40 - 14:10
14:15 - 15:00
15:05 - 15:20
15:25 - 15:55
16:00 - 16:20
16:25 - 16:40
16:45 - 17:00
17:00 - 17:45
17:45 - 18:45
18:45 - 19:30
19:30 - 20:45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Jan Smit

Bibaboerderij

Een greep uit het zeer gevarieerde buitenprogramma:
Demonstraties:

Future Guys (western show):
Politiehondenshow: 		
Poppenkastvoorstelling: 		
				
Vogelshow Valkery Rijssen:

Attracties:
Spider Tower
Boogschieten
Labyrint
The Challange
Action Ball
TCV Trike Ride

14:00 - 14.30 uur / 16:00 - 16:30 uur
13:30 - 14:00 uur / 15:30 - 16:00 uur
12:30 - 12:50 uur / 13:00 - 13:20 uur / 14:30 - 14:50 uur /
16:00 - 16:20 uur
13:00 - 13:30 uur / 15:00 - 15:30 uur

Voor de kinderen:

3JS

Kinderboerderij
Schmincken
Maxx World
Kleurwedstrijd
Draai- en zweefmolen
Springkussens

En nog veel meer!

Voor meer informatie: www.AJOC.nl

e 25e keer het AJOC Festival: een editie die je echt niet mag missen!

De Jong, Mijdrecht en Uithoorn - Alle filialen van Free Record Shop en Van Leest
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GEREEDSCHAPSDAG

KoM nAAR de VAKBeuRs VooR:
• Demonstraties van topleveranciers
• Interessante productinformatie
• Speciale beursaanbiedingen
• Een leuke attentie
• Hapje, drankje en muziek

Van Vliet Groep

Groot Mijdrechtstraat 37 A/B • 3641 RV Mijdrecht

Filippo houdt Open Dag op 18 mei a.s.
Hoe werkt een afstandslaser, hoe sterk is de nieuwste bouwlijm, welke boor heb je nodig om een goed gat te boren in hout, metaal of muur? Noem het een vakbeurs of een gereedschapsdag. Op dinsdag 18 mei wordt dit evenement georganiseerd door BouwCenter Filippo, Gerritse IJzerwaren en Van Vliet Groep. Voor de echte vakman is dit de plek om geheel
bijgespijkerd te worden op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen in bouwmaterialen. Ook zullen tientallen topleveranciers diverse demonstraties geven met bouwapparatuur.
tekst renee broggel

Voor de vierde keer vindt dit
evenement plaats op het terrein
van BouwCenter Filippo en
Gerritse IJzerwaren aan de
Groot Mijdrechtstraat 37 A/B.
Deze middag wordt speciaal
georganiseerd voor de echte
professionals, ZZP’ers en aannemers van klein tot groot. De
organisatie wil de bezoekers

prikkelen, motiveren, stimuleren
en up-to-date houden.
Bij Filippo maakt u kennis met
producten van diverse leveranciers.
Iets nodig voor een klus? Neem
dan een kijkje bij Gerritse, want
zij laten zien hoe de apparatuur
werkt. Na het klussen moet alles

foto’s patrick hesse

weer opgeruimd worden. Daarvoor biedt men bij Van Vliet vele
mogelijkheden. Kortom voor het
hele bouwproces bent u op deze
middag dag aan het goede adres.
De drie bedrijven werken op
deze dag graag samen. Zij
hebben dezelfde doelgroep: vakmensen die verstand hebben van

BouwCenter Filippo biedt een groot assortiment.

de bouw en die weten hoe het
werkt! Dit jaar doet Van Vliet
Groep voor de eerste keer mee.
Het bedrijf is gespecialiseerd in
afvalverwerking, want voor elke
klus een andere container.
Gerritse IJzerwaren heeft voor
deze dag grote acties in petto
en er kan voor korting worden

geplakt. Daarnaast zijn er activiteiten, die kansen bieden op
fantastische prijzen.
Naast de vele stands van de
leveranciers is er deze dag ook
muziek en staat de befaamde
snackkraam op het terrein klaar.
De beurs is op dinsdag 18 mei
van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Opruimen na een klus? Van Vliet heeft aandacht voor afval.

Bij Gerritse IJzerwaren vindt u gereedschap voor elke klus.

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF
Blauw Autoverhuur

Een wagenpark van ruim veertig auto’s
Blauw Autoverhuur is een begrip in de regio. Jarenlang zaten ze ook op
een opvallende plek aan de Stationsstraat, bij de stoplichten tegenover
de brandweerkazerne. Maar daar werd het te klein. Toen zich dan ook
de mogelijkheid voor deed om naar de Genieweg te verhuizen, besloten
Peter en Lia de Vos zich daar te vestigen. Ze zitten er nu vier jaar en
hebben nog geen moment spijt gehad van die verhuizing.
door piet van buul

Het bedrijf is in 1957 opgericht
door Willem Blauw. Hij begon
zijn autoverhuurbedrijf in Amstelveen. Later verhuisde het bedrijf
naar Mijdrecht. “We hadden daar
aanvankelijk aan de Stationsweg
een ideale plek,” vertelt Peter de
Vos, die samen met zijn vrouw Lia
het bedrijf runt, daarbij gesteund
door een medewerker. “Het was
een druk en opvallend punt en dat
was voor onze naamsbekendheid
natuurlijk ideaal. Maar toen we
uitgegroeid waren naar een wagenpark van zo’n vijfentwintig auto’s en
busjes werd het toch echt allemaal
wel erg krap. Ook verkeerstechnisch was het daar zo vlakbij de
stoplichten ook niet helemaal ideaal
meer. We hebben hier aan de Genieweg nu een pand dat we helemaal
zelf hebben ontworpen en laten
bouwen. Het is dus helemaal naar
onze eigen wensen ingedeeld en
voldoet ook aan alle eisen die voor
een moderne bedrijfsuitoefening
van belang zijn. Inmiddels weten
onze klanten ons hier ook heel goed
te vinden. Dat komt ook wel omdat
we hier een wasstraat hebben waar
ook grotere terreinwagens, bussen
en kleine vrachtwagens gewassen
kunnen worden. Met een wagenpark dat inmiddels uit ruim veertig

foto patrick hesse

voertuigen bestaat kunnen we volop
aan de wensen van onze klanten
voldoen.”
Modern gebouw
Peter en zijn vrouw woonden ook
bij het bedrijf aan de Stationsweg.
“Voor mij was dat nog wel bijzonder. Mijn vader kwam uit Uithoorn,
en mijn moeder was een Mijdrechtse. En haar familie woonde
precies op de plek waar wij met ons
bedrijf terecht kwamen. Van mijn
familie van moederskant hebben
ze gedurende drie generaties als
brugwachter gewerkt.”
Maar nu heeft Blauw dus een
modern pand aan de Genieweg. Het
bedrijfspand is buitengewoon efficiënt ingericht. “De entree met balie
en kantoor is ons zenuwcentrum,”
zegt Peter. “Onze wagens hebben
we zelf in onderhoud. Dat betekent
dat we een goed geoutilleerde
werkplaats hebben. Bijzonder is dat
alle machines in een aparte machinekamer zijn ondergebracht. Het
gevolg is dat je een mooie ruime
werkplaats ter beschikking hebt
met een vrijwel lege werkvloer. Dat
maakt het werken heel plezierig en
een stuk makkelijker. In een aparte
ruimte zijn de winterspullen opgeslagen, zoals de winterbanden, de

Peter de Vos: “Het bijzondere aan onze wasstraat is, dat hier ook grotere auto’s terecht kunnen. Hij is 2.80 m. hoog en 2.30
m. breed. Dat betekent dat we hier ook bussen kunnen wassen.”
allesdragers en de skiboxen en dergelijke. Vanzelfsprekend hebben we
rekening gehouden met de milieueisen. Dat betekent dat afvalstoffen,
olie en wasmiddelen keurig worden
opgevangen en kunnen worden
verwerkt en afgevoerd.”
Autoverhuur
Bij Blauw Autoverhuur kan men
terecht voor het huren van personenauto’s. Er is een keuze uit een
aantal verschillende merken en
types. Dan zijn er de bestelwagens
en kleine bakwagens. Ook bestelwagens, speciaal ingericht voor

De Venen Makelaars opent kantoor in Vinkeveen
De Venen Makelaars opent op
19 mei a.s. haar deuren aan de
Kerklaan 11 in Vinkeveen. Het
vernieuwende makelaarskantoor
richt zich op de verkoop en verhuur van zowel de particuliere
woningmarkt als commercieel
vastgoed. Dit alles onder deskundige begeleiding, een persoonlijke
aanpak en zeer aantrekkelijke
tarieven.
Samenwerking
De Venen Makelaars is opgericht
door Saskia Eggers-Witte en Johan
Verweij. Eggers heeft jarenlange
ervaring in de makelaarsbranche
en kent de regio zeer goed. Verweij
is projectontwikkelaar en heeft
diverse bedrijfsprojecten te bieden.
Door de kennis te delen kunnen zij
zowel op de particuliere woningmarkt als op het commerciële
vastgoed kwaliteit bieden.
Bij De Venen Makelaars kunt u
terecht voor verkoop- en aankoopbemiddeling, nieuwbouw, verhuur,
taxaties en gratis waardebepalingen. Eggers: “Wij bieden onze
klanten een deskundige en persoonlijke service en kennen door
onze jarenlange werkervaring in de
branche de markt zeer goed.”

confectievervoer behoren tot de
mogelijkheden. Er zijn busjes voor
het personenvervoer tot maximaal
negen personen. Ook heeft Blauw
personenbussen beschikbaar voor
rolstoelvervoer. Peter de Vos: “We
onderhouden onze auto’s zelf zodat
we er zeker van zijn dat de auto’s
die wij verhuren ook in optimale
conditie zijn en dat ze keurig
schoongemaakt aan de klant worden aangeboden.”
De verhuur richt zich voor 70 à 80
procent op de zakelijke markt en de
rest is het privé gebruik. “Het komt
nogal eens voor dat mensen een
wat ruimere auto of een busje huren om met z’n allen op vakantie te
gaan of op wintersport of zo,”zegt
Peter. “Maar het merendeel wordt
toch ingezet in het zakelijke verkeer. We hebben ook afspraken met
verzekeringsmaatschappijen en met
schadeherstel bedrijven. De meeste
verzekeringen bieden gedurende
de hersteltijd vervangend vervoer.
Dat vullen wij dan voor een deel
ook in. Ook autodealers maken van
onze diensten gebruik. We hebben
hiervoor elke week wel zo zeven tot
tien auto’s in bedrijf.”
Wasstraat
Met een wagenpark van deze
omvang loont het ook om er een
eigen wasstraat op na te houden.
Peter: “En als je die dan toch hebt,
ligt het voor de hand dat je die dan
ook voor het publiek open stelt. En

Open huis
Op donderdag 20, vrijdag 21 en
zaterdag 22 mei a.s. organiseert De
Venen Makelaars tussen 9.00 uur
en 18.00 uur open huis. Iedereen
is hartelijk welkom om binnen te
lopen bij het nieuwe kantoor aan de
Kerklaan 11 te Vinkeveen. U kunt
geheel vrijblijvend kennis maken
met de initiatiefnemers en informatie ontvangen over de diensten van
De Venen Makelaars.
De Venen Makelaars is geopend
van maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 18.00 uur, ’s avonds en
zaterdag op afspraak.

Schoonmaak
&
Ongediertebestrijding

het bijzondere aan onze wasstraat
is dat hier ook de grotere auto’s
terecht kunnen. Onze wasstraat
is van het type ‘roll-over’, dat wil
zeggen dat de auto stil staat en
de wasmachine er een paar keer
langs gaat. De wasstraat is 2,80
hoog en 2,30 breed met een rail
van elf meter. Dat betekent dat we
hier ook bussen kunnen wassen.
Vanzelfsprekend kunnen ook de
normale personenauto’s hier prima
terecht. Wij zijn er van overtuigd
dat we hiermee in een behoefte
voorzien. Je moet er ook rekening
mee houden dat de milieueisen
steeds strenger worden. Je mag
niet zomaar je auto langs de straat
wassen waarbij de wasmiddelen en
de viezigheid die van onder je auto
vandaan komt zomaar in het riool
terecht komt. En in zo’n wasstraat
wordt dat natuurlijk keurig opgevangen en verwerkt. En het is ook
nog eens lekker makkelijk ook dat
je het niet zelf hoeft te doen.”
Blauw Autoverhuur is gevestigd
aan de Genieweg 29 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 281255, www.blauw-

autoverhuur.nl
Openingstijden zijn van maandag
tot en met vrijdag 08.00 – 17.30
uur. Gedurende de zomermaanden
juni, juli en augustus sluit men een
half uurtje eerder. Op zaterdag is de
autoverhuur geopend van 08.00 –
12.00 uur en de autowasserette van
08.00 – 16.00 uur.
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Voorverkoop Vogelvrij
Zomerfestival van start

DE GROENE VENEN

De keuze van...

Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

Op 26 juni vindt van 16.00 tot
01.30 uur het eerste outdoor
dance festival van De Ronde
Venen plaats. Vanaf heden is de
kaartverkoop van dit evenement,
dat plaatsvindt op het terrein aan
de Mijdrechtse Dwarsweg, van
start gegaan.
Tijdens het Vogelvrij Zomerfestival
zullen de volgende dj’s hun opwachting maken: ROOG, Billy The
Klit, Lucien Foort, Vato Gonzalez
en Steven Quarré. Verder zullen de
lokale talenten Maximiliano, Sair,
Berry Zarzamora en Chief Bromden
hun kunsten vertonen. Alle dj’s zullen worden bijgestaan door o.a. MC
Tjen, Ryordon en MC Rastalicious.
Toegangsaarten kosten slechts 20
euro en kunnen worden gekocht
bij lokale verkooppunten of via
internet. Check de site van Vogelvrij
voor meer informatie:

www.vogelvrij-festival.nl.

Workshop
‘hout beschilderen’
voor kinderen bij
De Woudreus
Op zaterdag 22 mei organiseert
NME-Centrum De Woudreus
een open tuindag. Tijdens deze
dag kunnen kinderen deelnemen
aan een workshop ‘schilderen op
hout’. Kunstenaars Meikie van
Suchtelen en Nico van Oosten
begeleiden de kinderen bij het
schilderen op schijven boomstam.
Bij deze workshop kunnen kinderen gewoon binnenlopen.
De workshop vindt plaats tijdens
de jaarlijkse open tuindag van het
NME centrum. Het thema is dit
voorjaar ‘Bomen en Struiken’. De
tuin is in mei op zijn mooist, met
veel bloeiende planten. Dit jaar
besteden we extra aandacht aan
bomen en struiken. U kunt in het
NME centrum deskundige informatie krijgen over de verzorging
van bomen en struiken. Er is een
kleine tentoonstelling over bomen
en struiken te zien. U kunt deze
tentoonstelling besluiten met een
quiz over de bomen in de tuin.
Natuurlijke hebben we, als elk jaar,
een stekkenmarkt waar u stekken
kunt kopen die grotendeels afkomstig zijn uit de NME-tuin.
Kinderen die iets anders willen
doen kunnen het Hazenpad lopen.
Dit is een natuur-ontdekpad in
de tuin, waarbij ze door kleine
opdrachten van alles in de natuur
kunnen beleven. Het NME centrum
opent haar deuren van 10.00 tot
15.00 uur. U bent dan van harte
welkom.
In de meivakantie (tot en met 16
mei) zal de Woudreus niet geopend
zijn voor publiek. De Woudreus
vindt u aan Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis. Voor meer informatie: tel.
(0297) 273692.

Boeken Tip 5...
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... Marcelle Opzitter
Schiele, Magritte en Modigliani
“Voor Moederdag heb ik een prachtig cadeau gekregen: de complete
boekenserie ‘Moderne Meesters’,
uitgegeven door De Volkskrant en
Uitgeverij Taschen. Ik schilder zelf
bij Atelier De Kromme Mijdrecht
en ik vind het heel inspirerend
om werk van andere kunstenaars
te zien. Deze serie van twintig
boeken geeft een prachtig beeld
van de werken van een groot aantal
beroemde kunstenaars. Van de schilderijen van twee van deze schilders
was ik zo onder de indruk, dat ik
daar graag nog meer van wilde zien.
Ik wist dat Mondria de meer uitgebreide en gebonden uitgaven van
Taschen altijd in de winkel heeft,
dus maandagmorgen ben ik meteen
naar de winkel gegaan om de delen
van Magritte en Schiele te kopen.
Ook het boek van Amadeo Modigliani heb ik gekocht. Hij gebruikt
eenvoudige vormen om portretten
en naakten te schilderen en ik vind
het leuk om dat na te schilderen.
In het Atelier heb ik ook de Mona
Lisa nageschilderd en de bekende
handen uit de Sixtijnse Kapel van
Leonardo da Vinci. Ik gebruik vaak
schilderijen van bekende kunstenaars, maar ik vind het vooral leuk
om daar iets van mijzelf aan toe te
voegen! Met deze boeken heb ik
weer volop inspiratie!”

Oprah
Kitty Kelly (biografie)
Oprah Winfrey is de
invloedrijkste, machtigste, meest
bewonderde
tv-vrouw
van onze
tijd. Maar
wie is zij
eigenlijk?
Een sterke vrouw, die zich wist
te ontworstelen aan haar eenvoudige achtergrond en erin slaagde
wereldwijd miljoenen mensen
te bereiken met haar televisieshows. Ze wordt geroemd om haar
inlevingsvermogen, haar gulheid,
haar professionaliteit en haar
populariteit kent geen grenzen. In
dit boek komen alle aspecten van
haar leven en persoonlijkheid aan
bod, ook haar wervelende privéleven. De lezer krijgt hierdoor meer
inzicht in de echte Oprah Winfrey.
Uit de biografie blijkt bovendien de
belangrijke rol die Oprah Winfrey
speelt in de Amerikaanse culturele
geschiedenis en daarmee in de
westerse wereld. Haar tv-shows,
maar ook haar Book Club en het
tijdschrift ‘O, The Oprah Magazine’
verwierven wereldfaam.

2

Ik houd van u 		
Nicole van Lierop 		
(literaire roman)
Het leven van de zevenjarige
Alice speelt zich af in haar hoofd,
al vanaf het moment dat ze een
klein meisje is en ze een plek moet
vinden binnen het gezin, bestaande
uit haar sterke broer en zus, haar
hardwerkende modelvader en haar
gedesillusioneerde moeder. Een
moeder in wie Alice gelóóft. Een

moeder van wie Alice zielsveel
houdt. Een moeder die Alice verlaat. Op elfjarige leeftijd probeert
ze nog steeds haar plek te vinden
binnen het gezin dat langzaam uit
elkaar begint te vallen vanwege
haar puberende broer en zus, haar
hardwerkende, mislukte modelvader en vanwege de leegte die haar
moeder heeft achtergelaten. Maar
ook al is haar moeder vertrokken,
Alice houdt meer van haar dan ooit
tevoren. Op negentienjarige leeftijd heeft Alice haar eigen gezin
met man en kind. Haar moeder
beweegt nog altijd als een schaduw
in haar leven mee. Pas als haar
vader zijn laatste adem uitblaast,
weet Alice dat er maar één manier
is om de liefde van haar moeder
voor altijd en eeuwig voor zich te
winnen.

3

Ademloos 			
Dean Koontz (thriller)
Grady
Adams
woont in
de bergen
van Colorado. Op
een dag,
tijdens
een
wandeling, ziet
Grady
een paar onwaarschijnlijk mooie
dieren met een prachtige vacht. Hij
heeft nog nooit zoiets gezien, maar
zodra zij hem opmerken, vluchten
ze weg. In de daaropvolgende
dagen probeert Grady de raadselachtige dieren opnieuw te benaderen om langzaam hun vertrouwen
te winnen. De dieren stralen een
vreemde serene rust uit, die hun
hele omgeving lijkt te beïnvloeden.
Zoveel schoonheid kan nooit lang
onberoerd blijven…

4

Mysteries in Utrecht 		
Martijn J. Adelmund 		
(spanning, regio)
Iedereen kent ze, de mysterieuze verhalen en onverklaarbare
verschijnselen die zich in de eigen
streek hebben afgespeeld. Verhalen
van lang geleden die een geheel
eigen leven zijn gaan leiden, maar
ook recente gebeurtenissen die
onverklaarbaar of onopgelost zijn
en die je de stuipen op het lijf kunnen jagen. In de serie ‘Mysteries
in Nederland’ zijn diverse boeken
verschenen. Per provincie zijn
tientallen verhalen gebundeld, met
een duidelijke referentie aan waar
het verhaal zich heeft afgespeeld.
De verhalen zijn herkenbaar en
spannend en dagen u uit om de
plaats delict te bezoeken...

5

Over bijen en mist 		
Erick Setiawan 		
(literaire roman)
‘Over bijen en mist’ is een magischrealistische roman over drie generaties vrouwen in twee families,
over hun liefdes en verdriet, hun
alles verterende jaloezie, hun
teleurstellingen en overwinningen.
De roman vertelt het verhaal van
Meridia, die aan haar vreemde
jeugd en geheimzinnige ouders
probeert te ontsnappen door op
haar zestiende te trouwen. Ze trekt
bij haar schoonfamilie in. Eva, haar
schoonmoeder, runt het huishouden
met strakke hand, omringd door
een zwerm luid zoemende bijen.
Ze speelt haar ene dochter tegen
de andere uit en zet beiden tegen
haar schoondochter op. Meridia’s
vermogens om lief te hebben, moed
te houden en haar verstand te
bewaren worden tot het uiterste op
de proef gesteld.

Over de vloer bij de Beurs
Dé plek in De Ronde Venen waar alle stichtingen, verenigingen en bedrijven bijeen komen, is ‘De Beursvloer’. Een plek voor iedereen die wat te
bieden heeft of van de ander kan gebruiken. De schilder die zijn diensten aanbiedt, een accountant die vertelt hoe de administratie van de zwemclub geordend kan worden, de bibliotheek die wel handjes kan gebruiken bij het afstoffen van de boeken. Ga zo maar door. Op de beursvloer kan
je ruilen. Wel in natura, want geld is verboden.
Een keer per jaar wordt de beursvloer georganiseerd door stichting
match! De zogeheten ‘founding
fathers’ van het evenement zijn de
Rabobank en EDO accountants uit
Mijdrecht. Financieel en organisatorisch helpen zij een handje bij de
totstandkoming van de beursvloer.
Jan van Schie van EDO accountants
legt één en ander uit. De manifestatie staat geheel in het teken van
vraag en aanbod. Dit kan natuurlijk
van alles zijn. Vraag en aanbod in
mensen, middelen, kennis en klussen.
Van Schie: “Het is belangrijk dat je
iets aanbiedt wat niet te veel van je
eigen business afstaat.”
De beursvloer is ruilen voor een
‘goed doel’. Het gaat om maatschappelijk betrokken ondernemen. Het
gaat niet om geld, maar dat je als
bedrijf iets over hebt voor een ander,

een sportvereniging of stichting. Als
bedrijf ben je bij de beursvloer goed
terecht als je meer wilt betekenen
voor de maatschappij en het welzijn
van de bewoners in de omgeving.
“Als de beweegreden tot participatie publiciteit of winst is, ben je hier
niet aan het goede adres”, aldus Jan
Van Schie.
Hoe gaat het in zijn werk?
Alle bedrijven en maatschappelijke
organisaties die van tevoren zijn
aangemeld worden tijdens de beursvloer zo veel mogelijk met elkaar
in contact gebracht. De aanbieders,
de bedrijven, zijn te herkennen aan
de blauwe badges. De vragers, de
maatschappelijke organisaties, zijn
herkenbaar aan de groene badges en
zijn vrij om te bewegen op de beursvloer. Het initiatief om een bedrijf te
benaderen, ligt dan ook bij hen.

Net zoals vroeger op de echte beursvloer zijn er ‘hoekmannen’ aanwezig.
Deze mensen zijn bekend met het
bedrijfsleven in De Ronde Venen en
weten wat er die dag ‘in de kuip’
zit. De ‘hoekmannen’ helpen bij het
contact leggen tussen vragers en
aanbieders en ondersteunen bij het
maken van een zogenaamde match.
Bij een match moeten concrete
afspraken worden gemaakt over
de samenwerking na de beursvloer.
Er wordt dan een matchformulier
ingevuld door beide partijen en zal
de notaris de match registreren.
De eerst volgende beursvloer is in
2011. De eerst volgende beursvloer
is in 2011. Van Schie: “Daar hebben
we iets meer tijd voor nodig dan de
laatste keer omdat we natuurlijk

ook Abcoude willen betrekken bij de
Beursvloer. Wij zijn nu dan ook hard
op zoek naar de juiste mensen uit
Abcoude die ons in 2011 mee willen
helpen bij de organisatie van de
Beursvloer.”

DE GROENE VENEN 		
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AJOC Festival; het is bijna zover!

“Dit is mijn ding”
Sinds augustus 2009 is Jeroen van Schie, voorzitter van AJOC Festival,
druk in de weer met het organiseren. Het hele jaar door vergaderen,
agenda en planning maken, delegeren en een oogje in het zeil houden.
Het hoort er allemaal bij. Eigenlijk vindt hij het opbouwen het leukst,
want dan is de opening het dichtst bij. Jeroen: “AJOC is echt mijn ding,
ik steek graag mijn vrije tijd in dit evenement”
tekst renee broggel

Zijn zus wilde al bij AJOC na haar
eerste bezoek aan het AJOC Festival, maar het duurde even voordat
ze actief lid werd. Later, toen hij
zelf als bezoeker bij AJOC Festival
kwam, leek het hem ook leuk om
te helpen bij dit evenement. Hij
stapte het AJOC clubhuis binnen en
heeft zich aangemeld. Begonnen
bij de activiteitencommissie, later
barcommissie en nu heeft hij sinds
twee jaar het stokje van de vorige
voorzitter overgenomen. “De eerste
keer heb ik nog veel afgekeken bij
het organiseren, maar nu doe ik
het zelf. Af en toe denk ik nog: hoe
deed hij dat ook al weer?” AJOC
Festival heeft nu al een aardig geroutineerd draaiboek liggen, maar
Jeroen heeft het organisatorisch
hier en daar aangepast. Jeroen
vertelt: “Door de wijzigingen in het
bestuur moesten we af en toe wel
even kijken wie wat zou doen, maar
nu is het draaiboek optimaal ontwikkeld en kunnen we bijna vanuit
het boekje werken”.

foto peter bakker

Het AJOC Festival heeft sinds dit
jaar een nieuwe locatie. Het voordeel is dat er nu niet meer zoveel
slootjes zijn. Dat is ook de reden
van de verplaatsing. Nu zijn er twee
ingangen. Eén voor de bezoekers en
een voor de artiesten, leveranciers,
hulpverlening en dergelijke. Jeroen:
“Dat is handig. Als er wat gebeurt,
dan hoeft de ambulance niet meer
door de menigte heen”. Op het
evenement is Jeroen alle dagen
al vroeg in de middag aanwezig.
Hij loopt veel rond om alles in de
gaten te houden en een handje te
helpen daar waar nodig. “Ik hoop
natuurlijk dat alles goed gaat. Dan
kan ik af en toe ook even vanaf het
podium de tent inkijken. Het is echt
gaaf om te zien dat 5000 mensen
uit hun dak gaan, dat geeft een
kick. De beloning op het werk”
Ieder jaar komen de grootste Nederlandse artiesten. Volgens Jeroen
komen de artiesten graag terug.
“Ten eerste heeft het AJOC Festival
een goed publiek en de sfeer is top!
Bovendien is er veel aandacht voor
de voorzieningen van de artiesten”.
En dat blijkt wel, want Kane wilt
graag op 22 mei de Champions
League finale kijken, dus er komt

Jeroen van Schie op de nieuwe locatie van het AJOC Festival. Minder slootjes en
twee ingangen: één publiek en één voor de optredende artiesten.
een televisie. Toch vindt Jeroen het
jammer dat bepaalde artiesten niet
komen. Graag had hij Alphabeat
op het festival gezien. “Ik vind het
jammer dat zij niet komen. Een
internationale band zou ook leuk
zijn op het AJOC Festival, maar ze
konden niet”, aldus Jeroen.
Het AJOC Festival is volgende week
en Jeroen verwacht dat het een
succesvol weekend wordt. “Het is
allemaal vrijwillig en dan zoiets
neerzetten is echt geweldig” Hij
vind het niet jammer dat hij hier
niks mee verdient. Niet verdienen is niet helemaal waar, want
je verdient de vriendschap en de
leuke tijd die je met elkaar hebt als
organisatie. AJOC heeft al een keer
hulp aangeboden gekregen van een

professioneel evenementen bureau,
maar dat wilde AJOC niet. “Nee,
dan gaat de sfeer verloren, wij zijn
allemaal vrienden en kennen elkaar
al jaren. Soms zitten wij organisatorisch niet op een lijn, maar
dat hoort er bij. Onze drijfveer is:
met een leuk en gezellig team iets
moois neer te zetten.” Op maandag
is er een afsluitende barbecue voor
alle vrijwilligers, dan drinkt Jeroen
zijn eerste biertje op het AJOC Festival. Nu nog hopen op mooi weer
en dan komt het helemaal goed
volgens Jeroen.
Wil je nog kaarten bestellen voor
AJOC Festival? Dan kan dat via

www.AJOC.nl.

C1000 in Wilnis heeft nog eigen ambachtelijke slagerij

Slager Arno trots op zijn vak

Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Je komt het bijna niet meer tegen: een slager achter de toonbank, de ambachtelijke slager dan wel te verstaan. Eén die zorgvuldig de rosbief snijdt, de shaslick rijgt, de worsten maakt en de hamlappen kruidt. Je
krijgt er nog een plakje worst. Het smaakt anders dan het voorverpakte waar uit het schap van de supermarkt. Slager Arno van de C1000 in Wilnis vertelt waarom het zo bijzonder is dat de supermarkt nog een
Advertentie50x63.indd
ambachtelijke slager heeft en wat het verschil is tussen zijn vlees en het vlees uit de verpakking.

OEKZ
PARTYCENTRUM

"every time,
a good time"
Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL

De laatste jaren is het beeld behoorlijk veranderd, in ieder geval in
de supermarkt wereld. Waar vind je
nog een slager achter de toonbank
bij de slagerijafdeling? Veelal
komen vlees en vleeswaren voorverpakt binnen en worden dan in de
schappen geplaatst. Arno is er trots
op dat hij het slagersvak nog mag
uitvoeren in de C1000, want het
ambachtelijk klaargemaakte vlees
is gewoonweg lekkerder. “Wij zijn
vakidioten,” zegt Arno. Een slager
die verstand heeft van vlees, weet
hoe de biefstuk gesneden moet worden om het malste stuk te krijgen.
Volgens Arno wordt het vlees in de
plastic verpakking soms verkeerd
gesneden, zodat de kwaliteit van
het vlees verloren gaat.
Arno: “Er zit geen beleving meer
in het slagersvak, bij ons wel. Vlees
is een belangrijk element van je
dagelijkse voeding. Het verdient
dezelfde zorgvuldigheid als alle
andere elementen.” Hij wordt
bijgestaan door een team van tien

ervaren medewerkers.
Het barbecueseizoen breekt weer
aan. En ook daarbij hoort het beste
vlees. Arno biedt veel artikelen
kant-en-klaar aan, zoals shaslicks
en hamburgers. “Maar soms is
het natuurlijk leuk om iets zelf te
maken en je gasten te verrassen,”
zegt Arno. Hij zal deze zomer in

deze krant om de twee weken een
recept aankaarten, waarbij je zelf
gaat kokkerellen en omdat iedereen
het toch net iets anders doet, heeft
iedereen altijd een uniek resultaat. Elke keer zal er een andere
productgroep worden uitgelicht
en daarbij geeft Arno handige tips
omtrent bereiding hygiëne en voedselveiligheid.

1
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De Club van… Harris Kemp

Kort Nieuws

Vrouwen kunnen wél schaken

Abcoude/Baambrugge

Werkzaamheden
Raadhuisplein

Jaren geleden poneerde voormalig schaakgrootmeester Jan Hein Donner de stelling dat vrouwen niet kunnen schaken. Op hoog internationaal
niveau hebben de Polgar zusjes uit Hongarije het tegendeel bewezen. Kennelijk is er toch iets met vrouwen en schaken. Bij de juniorenafdeling van
schaakvereniging Denk en Zet-Advisor zie je gelukkig meer en meer meiden. En daar zitten echte talentjes tussen, vertelt secretaris Harris Kemp.
door piet van buul

Schaakvereniging Denk en Zet is al
op 12 april 1914 opgericht. Kennelijk
is de vereniging na een paar jaar een
sluimerend bestaan gaan leiden want
op 6 oktober 1927 werd de vereniging officieel opnieuw opgericht.
Vanaf die tijd wordt er in Vinkeveen
en omstreken in georganiseerd
verband geschaakt. De vereniging telt
op dit moment zo’n 20 seniorleden en
25 junioren. “Het schaken heeft nog
wel een beetje last van een verkeerd
imago,” zegt Harris Kemp, sinds twee
jaar secretaris van de vereniging.
“Veel mensen denken dat het een
saaie sport is. Je zit daar maar achter
dat bord naar die stukken te turen
en er gebeurt bijna niks. Maar dat is
absoluut niet het geval. De schaaksport is juist heel boeiend. Er zitten
onnoemelijk veel aspecten aan en
geen enkele partij is hetzelfde.
Prettig vind ik, dat er geen sprake is
van toeval. Bij veel andere sporten
komt het nog wel eens voor dat het
geluk een rol speelt en dat de bal bij
toeval voor je voeten komt. Bij schaken wordt over elke zet nagedacht en
bepaal je het verloop helemaal zelf.
Het is een subtiel spel dat lijkt op een
soort landjepik. Je probeert telkens
je tegenstander te slim af te zijn
en geleidelijk aan overwicht op het
bord te krijgen. Een serieuze partij
schaak kan tot drieënhalf uur duren
en vraagt opperste concentratie, want
één foutje kan al fataal zijn. Het is
dan ook heel inspannend. Van de
andere kant biedt het de gelegenheid
om even alles om je heen te vergeten
en helemaal op te gaan in je partij.”
Schaken is een spel dat tot op hoge
leeftijd gespeeld kan worden. Er zit
70 jaar verschil tussen het jongste en
het oudste lid van schaakvereniging
Denk en Zet. Harris heeft zo zijn
eigen theorie over de mensen die lid
van een vereniging worden. “Een
schaakvereniging is een verzameling

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

- foto patrick hesse
mensen die in de huiselijke kring van
iedereen winnen en daarom denken
dat ze goed zijn. Ze worden dan lid
van een vereniging en ontmoeten
daar andere schakers, die voorheen
diezelfde illusie hadden. Dan blijkt
meestal al snel dat je toch niet zo
goed bent als je dacht. En dat is natuurlijk een prima basis om de strijd
aan te gaan, je verder in het spel te
bekwamen en er heel veel plezier aan
te beleven.”
Junioren
“We hebben als vereniging niet te
klagen over de aanmeldingen van
jongeren,” zegt Harris. “Je kunt al
vroeg beginnen. Toevallig hebben we
nu een jongetje van zes dat met zijn
broertje is meegekomen, maar over
het algemeen zijn ze zeven of acht
jaar wanneer ze met het ‘serieuze’
werk beginnen. Mijn collega bestuurder Cees Kentrop is bij ons de grote
animator die de kar trekt als het gaat
om de junioren. Hij regelt ook de
lessen. De kinderen worden opgeleid met een landelijk ontwikkeld
lesprogramma. Dat is ook speciaal
voor jongeren gemaakt en zo worden
ze op een leuke manier ingewijd in
de geheimen van onze denksport.
We hebben daarbij de hulp van een
stuk of acht trainers die zich hiervoor
inzetten. Elke les begint met theorie
aan de hand van werkboeken die de
kinderen zelf bijhouden en daarna
wordt er het laatste halfuur nog een
partijtje gespeeld. De junioren spelen
ook een interne competitie.”
Doorstroming
Harris Kemp vindt het jammer dat
er vanuit de jeugd zo weinig doorstroming is naar de senioren. “Vaak
raken we ze kwijt wanneer ze op de
middelbare school zitten. Dan krijgen
ze het druk met studeren en met
allerlei andere zaken en dan wordt
de wekelijkse schaakavond daarvoor
ingeruild. Dat geldt ook voor de meisjes, daarom voldoet ons seniorenbestand geheel aan het algemene beeld:
allemaal mannen. Landelijk gezien is
ongeveer vijf procent
van de verenigingsschakers vrouw. Wij
dragen daar dus niet
aan bij. Er zijn allerlei theorieën waarom
vrouwen geen lid van
een schaakvereniging
zijn. Ik zou het wel
leuk vinden wanneer
er hier in de regio
een stel vrouwen
zouden opstaan die
het tegendeel willen
bewijzen van de
stelling dat vrouwen
niet kunnen schaken.
Ze zijn van harte
welkom.”

Harris Kemp: “We hebben niet te klagen over aanmeldingen van jongeren, maar
vaak raken we ze kwijt als ze op de middelbare school zitten. Dat is jammer.”
De activiteiten
Schaakvereniging Denk en Zet Advisor heeft een wekelijkse schaakavond
op dinsdag in De Boei in Vinkeveen.
De junioren komen op vrijdag bij
elkaar van zeven tot acht. Naast de
interne competitie wordt er ook met
twee senioren teams en een juniorenteam meegedaan aan de externe
competitie. Denk en Zet komt uit
in de Stichts Gooise Schaakbond,
dat is een regionale afdeling van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond
(KNSB). “Een team speelt in de
tweede klasse en het andere team in
de derde klasse. Ook onze junioren
spelen tweede klasse. Winnen zij hun
laatste wedstrijd, dan zijn ze kampioen en promoveren. Landelijk gezien
is dat allemaal geen topniveau maar
dat vinden we geen probleem,” zegt

Harris, die zelf vanaf zijn dertiende
schaakt bij een club.
“De vereniging Denk en Zet-Advisor
organiseert naast de lessen en de
competitie ook enkele bijzondere
evenementen. Dat kan dankzij de medewerking van onze sponsor Advisor,
ICT Solutions. Je wilt de drempel om
mee te doen zo laag mogelijk houden.
Dat betekent dat de contributie
op een aanvaardbaar niveau moet
blijven. Maar met contributie-inkomsten alleen kan een vereniging niet
draaien. Vandaar dat we blij zijn met
onze sponsor.”
Voor meer informatie over de vereniging of om eens vrijblijvend een kijkje
te komen nemen, verwijst Harris
Kemp naar de site

www.svdenkenzet.nl.

Door de ingebruikneming van De
Derde Brug afgelopen woensdag,
komt in Abcoude een nieuwe route
om het centrum heen beschikbaar.
Deze route is onmisbaar, omdat
aanstaande maandag 17 mei de
werkzaamheden starten aan het
Raadhuisplein vanaf de Hulksbrug
tot en met de aansluiting op de
Burgemeester des Tombeweg (fase
2c). Vanaf die datum zijn deze
wegdelen voor het verkeer afgesloten. Er wordt een omleiding
ingesteld voor het autoverkeer in
de richting van de A2 en een voor
het autoverkeer in de richting van
het centrum en Baambrugge. De
omleidingen lopen onder meer via
de Meerlandenweg en De Weert.
Ook voor fietsers is er een alternatieve route beschikbaar. Alle
omleidingen worden met borden
aangegeven.
De meest actuele en meest complete informatie over Centrumplan
Abcoude is te op de website:
www.centrumabcoude.nl. Op deze
website worden onder andere de
omleidingen weergegeven.

Abcoude/Baambrugge

Toonbeeld 2010

ToonBeeld 2010, zo heet het
cultuurfestival dat van 28 tot en
met 30 mei a.s. voor het eerst
in Abcoude en Baambrugge zal
plaatsvinden. Op verzoek van de gemeente Abcoude heeft de Stichting
Ab-Art i.s.m. BeKoorlijk Abcoude
de organisatie ter hand genomen.
Ook de Kulturele Stichting AbcoudeBaambrugge (KSAB) verleent haar
medewerking. Dit festival, met een
keur aan optredens door musici en
artiesten van eigen bodem, wordt
gehouden in het weekeinde waarin
de Open Atelierroute van Abcoude
en het Korenfestival van BeKOORlijk Abcoude al waren gepland.
Naast deze twee evenementen biedt
ToonBeeld 2010 nu ook toneel,
cabaret, jazz, popmuziek, klassieke
muziek, een muziekprogramma
voor kinderen en nog veel meer.
Het festival toont dat in Abcoude
en Baambrugge een groot aantal
professionele artiesten en musici
wonen. De toegang tot de ateliers
en alle evenementen is gratis. Bij
alle voorstellingen geldt: vol is vol.
Kijk voor het volledige driedaagse
programma op:

www.ab-art.nl/toonbeeld_2010.htm.
Cultuurfestivaldiner
Tijdens het weekend serveren alle
restaurants in Abcoude en Baambrugge een special driegangen ‘Cultuurfestivalmenu’ voor een speciale
prijs. Met name zijn dat Café-Restaurant De Eendracht, Restaurant
\’t Regthuys, Grand Café Klein
Frankendael, Eetcafé het ABCeetje,
Restaurant Jasmijn, Restaurant De
Punt, (allen op zaterdag en zondag)
en Restaurant De Wakende Haan
(alleen op zaterdag).

20		

DE GROENE VENEN

AUTO&MOTOR
Test Triumph Rocket 3 Touring Roké Motors

Als een Raket!
Deze week test Patrick Hesse een occasion Triumph Rocket 3 Touring.
Met zijn 2,294 metende 3 cilinder
in-line motorblok is de Rocket de absolute Koning van de Cilinderinhoud
voor wat betreft de productiemotoren
(de mondjesmaat gemaakt en onbetaalbare Amerikaanse V8 Boss Hog
niet meegerekend). Een cruiser met
bakken vermogen en een ongelofelijke trekkracht. Hij doet me meteen
denken aan de Yamaha V Max, of de
in de jaren ’80 voor de Amerikaanse
markt gemaakte Kawasaki Terminator. Niet bepaald racemotoren, maar
bij het stoplichtsprintje onverslaanbaar.
Nu ben ik voor wat grote en zware
motorfietsen betreft redelijk wat gewend; mijn eigen fiets komt ver over
300 kilogram, maar zelfs ik word
even stil van dit monster. Alles is XXL
aan deze machine: niet alleen de
cilinderinhoud, maar ook het formaat
van de tank en het stuur.
De Rocket is het resultaat van een
langdurig ontwikkelproces dat begon
in 1998. In het geheim wilden de
mannen van Triumph een concurrent
ontwikkelen voor de grote Japanse
toermotorfietsen. Het heeft uiteindelijk tot 2003 geduurd voordat de

Rocket productierijp was. En zoals
gewoonlijk bij Triumph, is men niet
over één nacht ijs gegaan om de
grootste productiemotor te introduceren. De Rocket sloeg dan ook in als
de spreekwoordelijke bom. Inmiddels
zijn we een paar jaar verder en zijn
er verschillende varianten van de
Rocket te koop.
De uitvoering die vandaag rij is de
touring, uitgevoerd met een paar
werkelijk schitterende, slanke, afsluitbare zijkoffers van een kwaliteit die
we inmiddels van het legendarische
Engelse merk gewend zijn. Tevens is
het motormanagement wat geciviliseerd en zit er op de touring een
prima scherm dat je lichaam in de
luwte houdt, maar je neus lekker in
de wind. Tevens is deze smetteloze
occasion uit 2009 voorzien van een
paar open uitlaten, die als muziek
in de oren klinken. Met de nodige
voorzichtigheid (het zal je toch gebeuren dat je voor de deur van Roké
omkukelt met deze mastodont...) rijd
ik stapvoets het terrein af. Hier moet
iedere motorliefhebber warm voor lopen. Wat een apparaat! Wat meteen
opvalt, is dat wanneer de Rocket

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

eenmaal rijdt, hij opvallend makkelijk
te besturen is. Na een paar kilometer kan ik de rotondes fluitend met
twee vingers in de neus nemen. Als
HD-man ben ik bekend met hak-teen
schakelen; een dubbele schakelpedaal, waarmee je dus met je hak
naar beneden opschakelt, in plaats
van het je teen omhoog. Bij dit soort
toermotorfietsen met treeplanken is
dat ideaal en het went snel.
Ik constateer dat de Rocket onmogelijk onopgemerkt voorbij gaat, en van
een aantal gezichten is respect af te
lezen. Wat een machine! Als ik het

gas maar even opendraai, gaat hij er
met de gezwinde spoed vandoor en
voel ik dat mijn armen bijna uit de
kom getrokken worden. Niet normaal
meer zeg! En bij dit alles geven
zowel het frame als de het blok geen
krimp. Dit is een werkelijk heerlijke
toermotor, die ook niet vies is van een
lekker sprintje. Ik laat mijn ogen nog
eens kritisch over de motorfiets gaan.
De uitdrukking “showroom conditie”
is hier volledig van toepassing en alle
boekjes zijn keurig aanwezig. Maar
ja, met een kilometerstand van krap
aan 4.000 is deze motor amper ingereden. De liefhebber voor wie een

nieuwe nét iets boven budget is, vindt
hier een buitenkansje, want voor
€ 17.490 rijd je wel de dikste fiets
die er te koop is. Na een half uurtje
feesten kom ik tot de conclusie: Size
does matter!
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-285218
Email: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl
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AUTO&MOTOR
Autonieuws

New York in de ban
van BMW

En Route met Reuling

Hyundai ix35

Koreaan helemaal geïntegreerd in Europa?

Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

Het Koreaanse Hyundai heeft één van zijn succesvolste modellen vervangen. Voor de bestverkochte SUV van het merk, de Tuscon, is nu aflossing
gekomen in de vorm van de gloednieuwe ix35, waarmee het merk een nieuw tijdperk inluidt.

Tijdens een testrit afgelopen
week met het prototype van
de nieuwe BMW X3 door
New York, besloot een BMWmedewerker een broodje voor
zichzelf te halen. Hij parkeerde
de auto (voorzien van rare
camouflerende stickers) met
draaiende motor voor het
American Musuem of Natural
History. Nadat een passant aan
de alarmbel trok, werd direct
een groot gedeelte van Central
Park afgesloten en werd de
auto bekeken door NYPD’s
explosievenspecialisten. Deze
sloegen een achterruit in, om
vervolgens erachter te komen
dat er sprake was van vals
alarm.

door michael reuling foto’s patrick hesse

De naam Tuscon is met de komst
van de ix35 verleden tijd. Althans,
in Europa. Elders houdt de Hyundai
vast aan de naam. In Nederland
kennen de ‘i’ al van de i10, i20
en i30, maar de ‘x’ is nieuw. Deze
staat voor crossover, ‘35’ duidt de
grootte van het model aan binnen
het gamma (i10, i20 en i30). De
nieuwe ix35 is ten opzichte van de
Tuscon zowel in lengte als breedte
gegroeid, maar is een aantal
centimeters lager. Hierdoor ligt het
zwaartepunt een stuk lager dan bij
de meeste SUV’s, wat de wegligging van de auto zeer ten goede
komt. Doordat de auto lager is,
mag deze eigenlijk ook niet meer
de naam SUV dragen, dus werd
voor deze mengelmoes de veelvoorkomende term crossover uit de
kast getrokken, waarvan Hyundai
‘crossover utility vehicle’ heeft
gemaakt. Wat mij betreft gewoon
crossover.
De ix35 is voorzien van de compleet nieuwe designstijl van Hyundai. Dit maakt de auto meteen stuk
stoerder en aantrekkelijker dan zijn
voorganger. De auto is ontworpen
onder leiding van een oud BMWontwerper in Hyundai’s Duitse
ontwerpstudio. Aan de zijkant van
de auto vinden we veel verschillende lijnen, die ervoor zorgen dat de
ix35er optisch klein uitziet. Maar
vergis je niet, want de auto meet

ruim 4,4 meter. De grille die deze
crossover siert zullen op meerdere
modellen gaan tegenkomen.
De Tuscon was een groot succes
in Nederland en stond sinds de
lancering steevast in de top 10 van
bestverkochte SUV’s. Immers was
Hyundai ten tijde van de introductie
van het model, één van de weinige
merken die een kleine SUV kon
bieden die betaalbaar én ook nog
eens relatief zuinig was. En dat
proberen ze nu door te zetten. Zo
is het allersterkste punt van deze
ix35 de vanafprijs, die begint bij
een beschaafde € 23.995,- voor de
2.0 benzinemotor. Vanaf € 30.995,is de dieselversie leverbaar, tevens
met een 2.0 liter motor. Beide zijn
leverbaar met een handgeschakelde
vijfbak, of zestraps automaat.
De geteste versie is de benzinevariant, uitgevoerd met de lijn
StyleVersion. Extra’s die binnen dit
pakket vallen zijn onder meer: privacy glass, regensensor, halflederen
bekleding, chromen deurgrepen en
17 inch velgen. Als extra optie is dit
model voorzien van een navigatiesysteem. Dit systeem werkt uiterst
prettig doormiddel van een touchscreen van 6,5 inch. Aanwijzingen
worden helder aangegeven. Op
hetzelfde display van het navigatiesysteem, krijg je bij het inschakelen
van de achteruitversnelling ook een

beeld te zien van wat er achter de
auto gebeurt. Zeer handig, aangezien de ix35 een redelijk grote
dode hoek heeft en een vrij hoge
achterkant. Met de camera ben je
er zeker van dat je niets omverrijdt.
Hyundai heeft van het interieur ook
wat moois gemaakt. Natuurlijk zijn
er Europese concurrenten die een
net iets mooiere afwerking hebben,
maar voor het geld kun je waarschijnlijk geen betere afwerking
vinden dan die van de ix35. De ontwerpers hebben geprobeerd het interieur een Europees tintje mee te
geven, zo zijn er een aantal speelse
elementen in opgenomen, zoals
de schuin geplaatste luchtroosters. In de klokkenwinkel zien we
helder verlichte, en daardoor goed
afleesbare meters. In het hart van
de twee tellers bevinden zich twee
kleine displays voor de temperatuur
en brandstof, die we ook kennen uit
de Peugeot 5008. Verder vinden
we, zoals in bijna elke nieuwe auto
vandaag de dag, een aansluiting
voor de telefoonoplader en de USBstick of MP3-speler. Achterin bied
de ix35 veel ruimte, en dan met
name beenruimte. Om de achterpassagiers te vermaken kun je er
voor kiezen om een panoramadak
(€ 1.195,-) te bestellen. De kofferbak biedt voldoende ruimte om veel
bagage mee te nemen.

In vergelijking met de voorganger
zijn de rijeigenschappen er zeer op
vooruit gegaan. Jammer is dat de
auto niet heel direct stuurt, maar
dat wordt goed gemaakt door een
goede wegligging. Met het overhellen in bochten valt het alleszins
mee, hoewel je van een grote
auto als deze natuurlijk niet mag
verwachten dat dit een bochtenridder is. De auto is verder voorzien
van een aantal snufjes het rijden
gemakkelijker kunnen maken. Denk
daarbij aan ‘downhill brake control’,
voor als je een steile helling moet
afdalen, of gewoon de parkeergarage uit wil rijden. Of ‘hill-start
assist control’ voor als je een steil
bergpad op wil rijden, zonder achteruit te rollen. Of gewoon bij een
helling voor een stoplicht makkelijk
weg wil komen.
Met zijn stoere looks en betaalbare
kwaliteit gaat de ix35 waarschijnlijk eenzelfde succes krijgen als de

Tuscon. Bij de dealer zijn inmiddels
al een flink aantal exemplaren besteld, een teken dat de nieuwe stijl
van Hyundai mensen aanspreekt.
Niet alleen als familie-auto, maar
ook als werkpaard (de ix35 mag
een aanhanger van 1.600 tot 2.000
kilo trekken) is de crossover interessant. Het is nog even wachten op
de uitbreiding van het motorenpallet, met een 1.6 benzine- en 1.7
dieselmotor. Deze motoren worden
voorzien van een start-stop-systeem, waarmee de ix35 naast C- en
D-labels misschien ook een B-label
gaat scoren.
Autobedrijf Rovémij
Hofland 156-160
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon: 0297 23 92 90
Website: www.rovemij.nl

Hyundai ix35
Gereden versie: Hyundai ix35
2.0i CVVT StyleVersion
Vermogen: 163 pk
0-100: 10,4 s
Top: 184 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 13,3 / 7,5 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 29.530,Alternatieven:
BMW X1, Ford Kuga, Kia
Sportage, Mitsubishi Outlander,
Nissan Qashqai, Land Rover
Freelander 2, Mercedes GLK,
Volvo XC60
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Regio Agenda
Theater

dert, raken realiteit en koortsdromen met elkaar vermengd. Roy
vereenzaamt en ziet zijn netwerk
van machtige vrienden afbrokkelen, terwijl Prior troost vindt
bij vreemden die zijn pad kruisen.
Na de première in 2008 is de
voorstelling door pers en publiek
laaiend enthousiast ontvangen.
Acteur Hans Kesting ontving voor
zijn vertolking van Roy Cohn de
Louis d’Or 2008. Met onder andere Barry Atsma van komt een
vrouw bij de dokter.

Angels in America
Zaterdag 15 mei 18.00 uur
Stadsschouwburg Amsterdam
Met Angels in America schreef
Tony Kushner een moderne klassieker. Het stuk veroorzaakte toen
vooral ophef vanwege de onverholen kritiek op het Reagan-tijdperk
en de aan de kaak gestelde
aidsproblematiek. Vandaag blijkt
Angels in America veel universeler en tijdlozer thema’s te bevatten: de nood aan verandering en
mededogen, de kracht van de verbeelding en liefde en vriendschap
over de grenzen van ras, religie
en ideologie. Twee New Yorkers
gaan elk op hun eigen manier met
hun hiv-besmetting om: de jonge
Prior raakt in paniek en ziet zijn
relatie met zijn joodse vriend
Louis stuklopen. Hij verliest zich
in koortsdromen, overgeleverd
aan een engel die hem met zijn
angsten confronteert. Louis zoekt
troost bij Joe, een mormoonse
jurist die zijn huwelijk de rug
toekeert en zijn homoseksualiteit
leert aanvaarden.
De aartsconservatieve advocaat
Roy houdt zijn ziekte voor zijn
omgeving verborgen uit angst zijn
prestige te verliezen. Roy wordt
opgenomen in het ziekenhuis en
voert een strijd op leven en dood.
In zijn laatste dagen wordt hij
door de zwarte verpleger Belize
geconfronteerd met zijn vooroordelen. Naarmate de ziekte vor-

www.toneelgroepamsterdam.nl

Tenstoonstelling

zijn voor publiek toegankelijk.
Daarnaast bouwt Het Spoorwegmuseum een replica van salonrijtuig 1 uit 1864 van koninginmoeder Anna Paulowna.
Europese koningshuizen
Musea uit heel Europa lenen hun
topstukken uit aan Het Spoorwegmuseum. Er zijn dus vele rijtuigen
van andere Europese koningshuizen te zien.

Zaterdag 15 mei
Spoorwegmuseum

Voor het eerst in de geschiedenis
zijn koninklijke rijtuigen uit heel
Europa in één tentoonstelling te
zien. Na een vorstelijke ontvangst
in de koninklijke wachtkamer van
het museum worden bezoekers
over een rode loper langs de tentoonstelling geleid. Acteurs nemen
bezoekers mee langs de geschiedenis van vorstelijke dynastieën
en vertellen de verhalen van hun
vele treinreizen.
Nederlandse koninklijke rijtuigen
Van het Nederlands koningshuis
zijn aanwezig de koninklijke salonrijtuigen van koningin Juliana
en prins Bernhard (Sr8 en Sr9)
en het huidige rijtuig van koningin
Beatrix (Sr10). Deze rijtuigen

Local the night
Donderdag 20 mei 20.30
P60 Amstelveen

www.pathe.nl

Dans

Maandelijks terugkerende avond
met drie talentvolle en veelbelovende bands uit de regio. P60
biedt lokaal talent de kans om op
het podium te staan en zich aan
een breder publiek te presenteren.

Stampende stilte
Zondag 16 mei 20.00
Stadsschouwburg Utrecht

www.spoorwegmuseum.nl

Film

Robin Hood
Zondag 16 mei
Pathe

Royal class,
vorstelijk reizen

Muziek

dodelijke vechttrucs en levenslust. Samen vallen ze de rijke
bovenklasse aan om het onrecht
te herstellen.

Spectaculaire avonturenfilm met
Russell Crowe als de legendarische Robin Hood en Cate
Blanchett als Lady Marion,
geregisseerd door Ridley Scott
(Gladiator).
Robin Hood vertelt het verhaal
van een ervaren boogschutter, die
in dienst treedt bij het leger van
koning Richard om tegen de Fransen te vechten. Na de dood van de
koning vertrekt Robin naar Nottingham, een stad die lijdt onder
de corruptie van een tirannieke
schout en torenhoge belastingen.
Daar valt hij voor de weduwe
Lady Marion, die de identiteit en
de motieven van deze kruisridder
niet volledig vertrouwt.
In de hoop de hand van Lady
Marion te winnen en de stedelingen te redden, brengt Robin een
bende bij elkaar die uitblinkt in

Met Stampende Stilte brengt het
Internationaal Danstheater een
ode aan de liefde. Daarbij wordt
de meest bekende taal ter wereld
gebruikt: lichaamstaal. Dans ís
lichaamstaal. Van een serie bewegingen tot een enkele blik.
Diverse dansstijlen, culturen en
choreografieën uit het heden en
verleden komen samen in een
aantrekkelijke voorstelling met
sensuele tango, krachtige dans
uit het gebied rond de Zwarte
Zee, een intiem zigeunerduet en
opzwepende Japanse trommels.
Het orkest van Het Internationaal
Danstheater speelt live muziek:
van virtuoze swing tot energieke
Balkan beats. Flamencogitarist
Arturo Ramón en zangeres
Erminia Fernández Córdoba
vormen als muzikaal paar een
bijzondere aanvulling. Stampende
Stilte; soms teder, dan weer ruw,
herkenbaar en verrassend, serieus
of met een knipoog...

www.intdanstheater.net
Breng de letters

Tax Collectors
Tax Collectors is een kunstzinnige
Amsterdamse band die met tekst
en muziek het liefst buiten de
gebaande paden gaat.
Anchor
Toen de rook was opgetrokken
na het slotakkoord van de band
Antlers, stond daar een nieuwe
formatie: Anchor. Jonah Oren,
Wisse Beets en Daan Geus (3
ex-leden van Antlers), samen met
Robin van de Kamer en Tjitte
Postma.
Amsterdam Republic
Amsterdam Republic is de nieuwe
pop-rock sensatie in de Nederlandse muziek scène, eind 2009
opgericht door Romy Ouwerkerk
en Wessel Herbschleb om de muziekwereld wakker te schudden!
Zweedse

www.p60.nl

uit de genummerde vakjes over naar
balk. Daar verschijnt d

indien
voor plezier roeien

vlaamSe
Stad

verenigde
Staten

Soort
StruiSvogel

kookgerei

buSkruit

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS

reSultaat

zwartkijker

Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren we in de volgende editie.

Kruiswoordpuzzel week 19

Kruiswoordraadsel

naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

pijs 12 televisiean 18 onbeenbelasting
sprookjesfiguur
krampachtige
er 46 naamloze
van 55 cilinder
iddel 63 poste
esaap 70 platvis
d 77 ontzag

5 verlaagde
dt 9 graafwerkrukkend 16 Euka 23 biedt zich
belse figuur
er (Lat.) 37 was 47 insect 49 norrenbeeld
wicht 67 halfaap
ieplaatje 74 ui-
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8
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7

12

19

46

6

11

15
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72
76

78

35

7

57

65

77

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

Horizontaal: 1 vak van onderwijs 6 regelmatig
zesvlak 10 rolkraag 11 lokspijs 12 televisiestation
13 in plaats van 15 onbrandbare stof 17 met
ingang van 18 onbe-weeglijk 19 ratelpopulier 20
baardje 21 paragraaf 22 inkomstenbelasting 24
honingdrank 26 sieraad 28 windrichting 30 in
werking 31 sprookjesfiguur 33 dicht 34 uitroep
van droefheid 36 vooraf 39 voegwoord 41
krampachtige samentrekking van het middenrif
43 sterkedrank 44 viervoeter 46 naamloze
vennootschap 48 kaartspel 51 kort ogenblik
53 onder leiding van 55 cilinder 56 waterige
oplossing 57 pausennaam 59 tuiltje 61 geneesmiddel 63 poste restante 64 vermogend 65
daarna 66 toiletartikel 68 vrouwtjesaap 70
platvis 71 spel 73 nachtkleding 74 erg 75 cijfer
76 deel van het hoofd 77 ontzag 78 sierplant.
Verticaal: 1 ongebonden 2 rivier in Duitsland 3
keukenhulpmiddel 4 ton 5 verlaagde toon
6 kleurentelevisie 7 ultraviolet 8 plaats waar
men uitrijdt 9 graafwerktuig 10 plaats in Spanje
12 soort brood 14 verwondering uitdrukkend
16 Europeaan 17 Chinese deegwaar 18 plaaggeest 20 land in Afrika 23 biedt zich aan (afk.)
24 vloerbedekking 25 opnieuw (in samenst.)
27 Bijbelse figuur 29 uitroep 31 kunstmatige
springbron 32 hoog aanzien 35 hier (Lat.) 37
wa-terdier 38 nominaal 40 bengel 42 voertuig
45 al te goed mens 47 insect 49 november
(afk.) 50 paling 52 klap 54 elastisch vermogen
58 sterrenbeeld 60 heerlijk 61 schaakterm 62
bundel 65 onvruchtbaar 66 gewicht 67 halfaap
69 uitroep van verbazing 70 indompeling 71
insect 72 projectieplaatje 74 uiting van koude
75 neon.
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SudokuSudoku
week 19
licht
dronken

dwaaS

pret

liStig

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
Pagina
2
de negen vierkantjes
van 3x3 vakjes.

16

473962158
8 5 6 4 1akelig
7239
291385764
524798316
319526847
768143592
635879421
947251683
182634975

8 7 2
1
]]]]]]]]]
_________
1
]]]]]]]]]
_________
3
4
9
]]]]]]]]]
_________
3
5
7
]]]]]]]]]
_________
6 2
1
]]]]]]]]]
_________
Pagina 17
6
5 24837951
6
]]]]]]]]]
_________
718659432
5
1
6 5
3 39
9412687
]]]]]]]]]
_________
286973145
8 9
6
4
175284396
]]]]]]]]]
_________
4 493165278
4 847321569
]]]]]]]]]
_________
351796824
vanaf

vleeSgerecht

bibliotheek

deel van
azië

begane
grond

kuSje
voegwoord

boomvrucht

plant

1

2

3

4

5

962548713

Oplossing puzzels week 18
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197423658
258619347
346578192
574896213
963152784
812347965
625934871
439781526
781265439
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569387241
217465893
384291567
938542716
625719384
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoop Binnendienst Medewerker (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Junior .NET Ontwikkelaars / Programmeurs
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Meewerkend magazijnchef
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Fianceel administratief medewerker parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: commercieel assistent parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Commercieel assistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Beleidsmedewerker Wonen
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Customer Contact medewerkers, Data Mail,
Mijdrecht

Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Zetter (metaal)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: (Junior) PHP Programmeur A-side media
Organisatie: A-side media BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Adwords / Online Marketing Specialist
Organisatie: A-side media
Plaats: Mijdrecht
Functie: Onderwijsassistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker debiteurenbewaking
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Pattern- en fit coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Teamleider accountancy
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Productie personeel
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
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