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Meer rijplezier
met een goede

AJOC Festival vandaag van start

Dit gehele Pinksterweekend staat in het teken van het AJOC Festival. Het vierdaagse programma begint vanavond en staat
de komende dagen bol van de artiesten en podiumacts. Op Tweede Pinksterdag vindt de traditionele Spektakeldag plaats.
De heer De Jong uit Mijdrecht gaat die vanuit de lucht bekijken: hij won namelijk een helikoptervlucht voor twee personen
boven het AJOC Festival-terrein en Mijdrecht door de aankoop van een AJOC Festivlaai bij ambachtsbakker De Kruyf. Dinsdag
jl. kreeg hij zijn prijs overhandigd door Peter de Kruyf van ambachtsbakkerij De Kruyf. Kijk voor het volledige programma en
een volledig overzicht van verkooppunten op www.ajoc.nl.

2e Pinksterdag open!

Profiteer nu nog vóór de belastingverhoging per 1 juli.
Zie www.vankouwen.nl Wij zijn open van 11.00 tot 16.00 uur.

Laatste beton voor Baambrugse
Zuwe vandaag gestort
Het reconstructiewerk aan de Baambrugse Zuwe nadert een belangrijke
mijlpaal. Vandaag, vrijdag 25 mei, heeft Dura Vermeer beton gestort in
het laatste werkvak. Daarmee is de eerste 880 meter van de Baambrugse
Zuwe voorzien van een zettingsvrije wegconstructie. Hiervoor waren in totaal 1.400 heipalen, 336.000 kilo wapening en bijna 2.000 m3 beton nodig.
VOLG ONS OP

DE ROSÉ
HIT VAN 2012

ALLEEN
25 & 26 MEI

€ 10,-

p.f.

“Een topwijn uit de Provence”

De werkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe zijn hiermee nog niet
afgerond. De betonconstructie wordt voorzien van twee asfaltlagen en
ingericht als 30 km-zone. De aansluiting op de Herenweg wordt verbreed.
En aan de zijkant van de weg wordt een persriool opgehangen. Vervolgens
zullen, nadat alle nutsbedrijven hun werkzaamheden hebben voltooid, de
bermen aangevuld en de trottoirs weer aangebracht worden. Ook de aansluitingen van de woningen op de weg worden aangepast. Door de nieuwe
constructie ligt de hoofdrijbaan namelijk ongeveer 40 cm hoger.
De hofjes en het parkeerterrein zijn inmiddels opgehoogd met EPS, ofwel
piepschuim, en aangesloten op de weg. Als laatste onderdeel zullen de
groenvlakken ter plaatse van de hofjes weer in de oude staat worden
hersteld.
Lees verder op pagina 3 			
foto frans roos

voor websites met cms
zoals www.veensteekmachine.nl

hans winter brillen
de lindeboom mijdrecht

meer voorbeelden en info op:

www.pprzz.nl

motorverzekering

ascol.nl
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

J. Inghenwinckelstraat 1, Mijdrecht
Deze week ben ik uitgenodigd om een woning aan de J. Inghenwinckelstraat in Mijdrecht te komen bezichtigen. Een behoorlijk ingewikkelde straatnaam, maar gelukkig
is het makkelijk te vinden. Het is een twee onder één kapwoning die in 1997 gebouwd
is. Ik kan m’n auto voor de deur parkeren want er zijn voldoende plekken en ook op de
oprit kunnen twee auto’s staan. Er is ook een inpandige garage, waar je eventueel een
auto in kwijt zou kunnen, maar deze is nu in gebruik als bergruimte. De garage is van
binnenuit en van buitenaf te bereiken wat wel erg handig is.
We komen binnen in de ruime hal
waar je het toilet, de meterkast en
de toegang naar de garage en de
woonkamer vindt. We lopen door
naar de woonkamer die echt ontzettend ruim is doordat deze is uitgebouwd. Dit is wel echt een blikvanger. De achterzijde is voorzien van
grote ramen en openslaande deuren
naar de tuin. Hierdoor heb je heel
veel lichtinval in de woonkamer.
De aangrenzende tuin ligt over de
hele breedte van de woonkamer en
loopt ook nog door aan de zijkant
van de woning. Hij ziet er goed
uit en is keurig onderhouden. Je
kunt hier lekker vrij zitten op de
verschillende terrassen want er is
geen inkijk van andere woningen.
De tuin is ook vanaf de achterkant
en de zijkant te bereiken. De open
keuken (Italiaans design) is aan
de voorzijde in een hoekopstelling
geplaatst. Alle benodigde apparatuur is hier aanwezig.

We gaan verder de trap op, die zich
ook in de woonkamer bevindt, naar
de eerste verdieping.
Hier vind je drie ruime slaapkamers
en de badkamer. De slaapkamer aan
de zijkant ligt over de hele diepte
van de woning en heeft een extra
raam aan de zijkant waardoor de
kamer lekker licht is.
Er is in deze kamer ook een vide
gemaakt die via een vaste trap te
bereiken is, echt super leuk gedaan.
Zo heb je echt ontzettend veel
ruimte in deze kamer.
De ouderslaapkamer aan de achterzijde is voorzien van een hele brede
dakkapel wat ook extra veel ruimte
geeft.
De royale badkamer is ook van
alle gemakken voorzien, zoals een
wastafel, tweede toilet, ligbad en
een aparte douche.

Als laatste
komen we op
de zolderkamer, die
ook weer
enorm groot
is. Langs de
zijkanten
van deze kamer zit nog
aardig wat
bergruimte;
netjes weggewerkt achter knieschotten.
De cv hangt hier ook, maar hier is
een kast omheen geplaatst zodat je
hier niets meer van ziet.
De woning is goed onderhouden en
heeft echt bijzonder veel ruimte.
De ligging is ook erg gunstig want
het gezellige winkelcentrum van
Mijdrecht ligt op loopafstand, en
ook een basisschool en sportgelegenheden liggen op korte loop of
fietsafstand. Zelfs een huisarts en
tandarts zitten hier om de hoek.
Eigenlijk geen enkele reden om
deze woning niet te komen bezich-

tigen. Een afspraak is zo gemaakt,
dus kom vrijblijvend eens rondkijken en laat je verrassen.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportcomplex

0,8
10,3
0,6
0,3
0,7

Facts & Figures

J. Inghenwinckelstraat 1,
Mijdrecht
Vraagprijs € 435.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 293 m2
Inhoud 450 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht
tel: 0297-250421
welkom@korvermakelaars.nl

Hardzeilerij om de Geuzenpenning
Komende zaterdag 26 mei en zondag 27 mei
zijn de Vinkeveense Plassen het decor van
een evenement waarin zeilende historische
bedrijfsvaartuigen de hoofdrol spelen. Vanaf de
steigers van Zeilschool de Vinkeveense Plassen
starten de circa 15 schepen hun strijd om de
felbegeerde Geuzenpenning. De route die gevaren zal worden is uitgezet over de Kleine Plas
en de Zuidplas van de Vinkeveense Plassen en
over de Geuzensloot. Extra handicap voor de
schippers en hun bemanningsleden is het feit
dat de brug in de Provinciale weg N201, tussen
de Zuidplas en de Kleine Plas niet bediend zal
worden. Als de schepen deze brug passeren zal

de mast gestreken moeten worden om direct
na het passeren de mast weer zo snel als mogelijk op te zetten.
Belangstellenden kunnen de start op zaterdag
(rond 14 uur) en finish van dichtbij meemaken
vanaf het terras Het Voordek, gelegen in de
haven van Vinkeveen Haven (Herenweg 144)
dat gedurende het gehele Pinksterweekend
tussen 10 en 19 uur geopend zal zijn. Op
zondag zal er reeds om 10 uur worden gestart
en indien mogelijk een 3e wedstrijd om 14 uur.
De prijsuitrijking zal plaatsvinden op terras Het
Voordek omstreeks 16 uur. De wedstrijdleiding
is ook dit jaar weer in handen van Siemon Medema, een van de laatste schippers
die nog beroepsmatig met Turf heeft
gevaren.
De “Hardzeilerij om de Geuzenpenning” wordt in nauwe samenwerking met de Zeilschool de
Vinkeveense Plassen georganiseerd
door de werkgroep Kleine Zeilvaart
van de Landelijke Vereniging tot
Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuigen vind altijd plaats
in het Pinksterweekend.

foto rob isaacs

Zaterdag 8 en zondag 9 september a.s.

Dit jaar twee dagen lang genieten van Culinaire Venen
Voor de zevende achtereenvolgende keer wordt dit jaar op het Raadhuisplein in Mijdrecht
het gastronomische evenement de Culinaire Venen gehouden. Voor fijnproevers valt er dit
jaar nòg meer te genieten, want het evenement is uitgebreid naar twee dagen: de vertrouwde zaterdag en de nieuwe zondag, die voor wat betreft de culinaire invulling en het
entertainment een meer familiekarakter zal hebben. Op zaterdag 8 en zondag 9 september
zullen diverse horecabedrijven uit De Ronde Venen een culinair visitekaartje presenteren in
de vorm van kleine gerechtjes, proeverijtjes en hapjes met bijbehorende drankjes.
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Once upon a time
in the West
Begint het al te wennen in De Ronde
Venen?
De laatste tijd wordt me regelmatig
gevraagd hoe het bevalt in De Ronde
Venen en of het al begint te wennen.
Deze week ben ik precies een half
jaar burgemeester. Vanaf het begin
heb ik me hier thuis gevoeld en heb
ik me het werk gelukkig snel eigen
kunnen maken. Daarbij kan ik rekenen op zeer collegiale wethouders.
Het werk als burgemeester in De
Ronde Venen is vanaf het begin voor
mij vanzelfsprekend geweest: vergaderingen met de gemeenteraad,
allerlei andere vergaderingen en
besprekingen. Overleg over politieen brandweerzaken. En natuurlijk
heel veel contacten met inwoners,
bedrijven en organisaties. Gelukkig
gaat dat snel. Wel valt het me elke

Weekend
weerbericht

keer opnieuw op, hoe enorm groot
De Ronde Venen is. Het lukt me
steeds beter om zonder TomTom de
weg te vinden, maar ik realiseer me
dat de gemeente écht leren kennen
nog wel even zal duren.

Er wordt steeds gesproken over de
komst van de Nationale Politie en dat
de gemeente dan niets meer te zeggen heeft over de politie. Klopt dat?
Het ligt iets anders. Doordat er nu
een demissionair kabinet zit, is het
onduidelijk wanneer de Nationale
Politie er komt en hoe die er precies
uit zal gaan zien. Toch is het in grote
lijnen wel duidelijk. De minister wil
dat er vanuit het rijk kan worden
aangegeven welke prioriteit de
politie moet leggen. Bijvoorbeeld het
tegengaan van grote criminaliteit

of aandacht voor zedenzaken. Maar
het merendeel van de kerntaken
blijft voor de politie hetzelfde. De
Ronde Venen krijgt te maken met de
‘Politie Midden-Nederland’, dat is
één van de tien nieuwe politieregio’s.
Het wordt een grote regio bestaande
uit: de provincie Utrecht, de Gooi- en
Vechtstreek en Flevoland. Deze
regio wordt gesplitst in vijf districten.
Het district Utrecht-West omvat
de gemeenten De Ronde Venen en
Stichtse Vecht. In de praktijk zal
ik als burgemeester van De Ronde
Venen gewoon met de districtschef
overleg blijven voeren over de inzet
van de politie in onze gemeente. Ook
kan en zal ik als burgemeester met
wijkagenten bespreken hoe zij in de
verschillende kernen en wijken werkzaam zijn. We bespreken momenteel

Vinkeveen krijgt een schilderachtige entree
De aanblik van de onderzijde van het viaduct over de N201 is heel veel Vinkeveners al jaren een doorn in het oog. Maar daar komt nu verandering in.

www.weerstationteraar.nl

Mooi Pinksterweekend
Het Pinksterweekend ziet er goed
en mooi uit, met veel zon aardige
temperaturen. Zaterdag is het mooi
rustig en zonnig weer. Temperaturen
tussen de 19 en 23 graden. De wind
is zwak tot matig uit oostelijke richting. Zondagochtend is zeer zonnig,
maar in de loop van de dag ontstaan
er wel wat stapelwolken. Later op
de dag kunnen er lokaal wat buitjes
vallen, maar veel zal het niet zijn.
De temperatuur bedraagt 20 tot 24
graden, met een matige wind uit
oostelijke richting. Maandag is het
opnieuw vrij zonnig en is de kans op
een bui vrij klein. Maxima tussen
de 18 en 22 graden bij een matige
wind uit oostelijke richting.
De dagen daarna zien er ook mooi
en droog uit, dankzij een hogedrukgebied ten noorden van ons.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 26 mei 2012

• AJOC Festival, Mijdrecht
• Hardzeilerij om de Geuzenpenning,
Zeilschool Vinkeveen
• orenfestival, Dorpskerk, Abcoude

Zondag 27 mei 2012

• Diverse Pinksterdiensten, De Ronde
Venen
• AJOC Festival, Mijdrecht
• Hardzeilerij om de Geuzenpenning,
Zeilschool Vinkeveen

Maandag 28 mei 2012

• Fietspuzzeltocht, Herv. Gemeente
Wilnis
• Spektakeldag AJOC Festival,
Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Twee jaar geleden vroeg het burgerinitiatief ‘Vinkeveen Verdient Beter’
alle inwoners van Vinkeveen naar
hun mening over de situatie onder het
viaduct. Toen bleek dat ruim negentig
procent van alle Vinkeveners het
absoluut nodig vond om deze entree
van Vinkeveen netjes te maken. Ze
wilden weer een trots gevoel krijgen
als ze het dorp binnenreden.
Via de website www.invinkeveen.nl
werden ideeën verzameld voor de
verfraaiing van het viaduct. Conclusie: het viaduct moet een nautische
uitstraling krijgen, dat past het beste
bij Vinkeveen. Het idee is vervolgens
uitgewerkt met de hulp van plaatselijke kunstenaars.
Inmiddels is de eerste fase van
de opknapbeurt achter de rug. Op
zaterdag 12 mei hebben inwoners en

ondernemers van Vinkeveen, samen
met vertegenwoordigers van de provincie en gemeente De Ronde Venen,
de schuine zijden onder het viaduct
van een frisse keur blauw voorzien.
Daarbij werden ze ondersteund
door Schildersbedrijf Van Asselen
en Soïchi Kappers. Volgende week
vrijdag 1 juni is het tijd voor fase 2:
de schuine vlakken onder het viaduct
voorzien van bij het waterrijke Vinkeveen passende muurschilderingen.
Een van de muurschilderingen wordt
het oorspronkelijke gemeentewapen
van Vinkeveen. Daarnaast worden die
dag ook de palen blauw geschilderd.
Voor deze klus kunnen de organisatoren nog wel wat extra handen
gebruiken. Wie wil helpen, kan zich
aanmelden door een e-mail te sturen
naar tino@invinkeveen.nl.

hoe de wijkagenten ook in overleg
met de wijken en kernen bepalen
waar ze meer (en minder) aandacht
aan gaan besteden.

Heeft u nog iets bijzonders meegemaakt de afgelopen periode?
Deze keer wil ik graag wijzen op
dingen die nog gaan komen. Ik
verheug me op een aantal heel
verschillende culturele activiteiten dit
weekeinde. Dit weekend ga ik in ieder geval langs de open-atelierroute
in Abcoude, het AJOC festival en het
korenfestival beKOORlijk. Dit is in
Abcoude, maar deze keer met koren
vanuit de gehele Ronde Venen. Mooi
dat het op muzikaal gebied totaal
verschillende genres zijn!

burgemeester@degroenevenen.nl

vervolg van voorpagina
Vanaf 1 juli 2012 zal de Baambrugse Zuwe buiten werktijden van
de aannemer (6.30 tot 16.30 uur)
opengesteld worden voor doorgaande
personenauto’s. Vrachtverkeer is dan
nog niet toegestaan. De weg wordt
binnen werktijden van de aannemer
afgesloten voor doorgaand verkeer
met een slagboom en is dan alleen
toegankelijk voor bewoners en het
bouwverkeer (bestemmingsverkeer).
Eind september 2012 zullen volgens
planning alle werkzaamheden aan
dit deel van de Baambrugse Zuwe
afgerond zijn.
Op www.baambrugsezuwe.nl staat
uitgebreide actuele informatie over
dit project.
		
foto frans roos
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U kent vast wel die westerns
waarin de helden elkaar met het
pistool bevochten. Ook wel die
beelden van een dorpsjury die
aan tafels gezeten de beschuldigde berechtten. Om het verhaal
nog mooier te maken stond
men, zij het op gepaste afstand,
het schavot met galg al op te
bouwen. Ook de beelden van een
boom met forse tak met daaraan
bevestigd een touw met strop
haal ik me nog wel voor de geest.
In landen als Iran en Afghanistan
gaat het er nog steeds op deze
manier aan toe. Niet zelden is
een korte rechtszaak aanleiding
een hijskraan te mobiliseren
en de schuldige simpelweg van
het leven te beroven. Vaak voor
vergrijpen die ons als westerling
doen huiveren. Gelukkig is ons
rechtssysteem eerlijker en daardoor betrouwbaarder dan elders.
Als verdachte heb je rechten en
er is altijd wel een groep advocaten die het voor je wil opnemen.
Handel is handel toch? Deze
week hoorde ik de uitspraak van
de rechter inzake het misbruik
van kinderen door Richard van
O en Robert M. Maar liefst
zevenenzestig bewezen gevallen
van kindermisbruik, het tegen
betaling delen van kinderen,
de coladrankjes om walgelijke
smakeloze zaken te verdoezelen
en meerdere details hebben mij
doen huiveren. Kinderen verdienen onze bescherming. Zeker tegen wezens die zich inlaten met
praktijken zoals eerder omschreven. Een aantal jaren geleden
werd een klasgenootje (nog geen
tien jaar jong) van onze zoon
meer dan onzedelijk betast door
een kerel in een blauw trainingspak. We hebben meerdere malen
staan posten en –gelukkig voor
de man in kwestie– hebben we
hem niet gevonden. Later bleek
hij in Aalsmeer voor hetzelfde
vergrijp opgepakt te zijn. Het
gedrag van de verdachte in de
Amsterdamse zedenzaak tijdens
het uitspreken van de veroordeling sluit aan bij het volstrekt
immorele gedrag dat deze man
vertoont. Een rechter verwijten
dat hij lult en met een bekertje
water belagen past in het beeld
van een volslagen gek. Het deed
mij deugd een rechter te mogen
aanschouwen die zich niet van de
wijs liet brengen. Die schijnbaar
achteloos het water wegveegde
en de verdachten dwong de
veroordeling aan te horen. Toch
bekroop mij ook het gevoel dat ik
wilde dat de wetten uit het wilde
westen hier alsnog mochten
gelden. Gelukkig is dat niet zo.
Toch zit mijn genoegdoening
in het feit dat beide heren een
toepasselijke onmenselijke straf
opgelegd hebben gekregen. Ga
er maar aanstaan. Geen moment
zullen ze veilig zijn in een omgeving waar aparte wetten gelden.
Misschien wel dezelfde als die in
het wilde westen.
Luistervink@ziggo.nl
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Dansen voor Goud bij de Dance Battle

De Ronde Venen

Horizon over idolen

Op Pinksterzondag 27 mei verzorgt
Horizon een uitzending over de
vraag hoe het is als je een idool
hebt. Zou het kunnen dat je een
idool met een hoofdletter hebt?
En dat je door die Geest Jezus als
Idool gaat zien? Misschien gaat er
dan een nieuwe geest door je leven
waaien en wordt je een ander
mens. Programmamakers zijn:
Huub van Bemmelen, Nel Pauw
en Winnie van de Schraaf. Horizon
wordt uitgezonden van 9 tot 10 en
van 17 tot 18 uur op MidpointFM.

Mijdrecht

Evangelische
gemeente ‘De Weg’
viert 5-jarig bestaan

Op 2 en 3 juni viert Evangelische
gemeente De Weg het eerste lustrum. Deze gemeente is zo genoemd
omdat zij net als de christenen uit
de tijd van Handelingen de weg van
Jezus willen volgen. De gemeente is
uitgegroeid tot een breed functionerende groep van mensen die de verkondiging van Gods Woord, samen
met evangelisatie en pastorale zorg,
als onmisbare integrale onderdelen
beschouwen. Op zaterdag 2 juni zijn
er diverse feestelijke activiteiten
buiten en binnen. Zondag 3 juni ’s
morgens zal het weekend afgesloten
worden met een feestelijke dankdienst. Zie voor het programma:
www.deweg.net.

Mijdrecht

Pinksterdienst steunt
kinderfestivals
Egypte

Met Pinksteren vieren christenen
wereldwijd dat de Geest van God
bij hen is en hen wil inspireren om
te leven vanuit hun geloof. Daarom
is een Pinksterdienst altijd een vrolijke, hoopvolle viering. Zo ook in in
de protestantse gemeente van Mijdrecht. Deze dienst begint om 11 uur
in kerkelijk centrum De Rank, Pr.
Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. Er is
aandacht voor een project van Kerk
in Actie voor kinderen in Egypte.
De omstandigheden voor christenen
daar zijn moeilijk, ze staan onder
grote druk en regelmatig zijn er
aanslagen op kerken. Toch willen
zij blijven geloven en daar ook een
feest van maken. Voor kinderen
worden tijdens de lange zomervakantie vrolijke festivals georganiseerd, opgezet rond Kingo, een
wijze oude leeuw, bekend van tv.
Twee verschillende diensten
succesvol
Omdat de Janskerk dicht is vanwege
de restauratie, waren er vanaf
januari op zondag twee diensten
in kerkelijk centrum De Rank.
Diensten met een verschillend
karakter; de een compact, de ander
met telkens andere bijzonderheden.
Dat is zo succesvol verlopen, dat de
protestantse gemeente van Mijdrecht, gevormd door de Janskerk
en De Rank, in september met deze
opzet verder gaat. In de zomer is er
vanwege alle vakanties één dienst.

Zondag jl. zat er beweging in het
theater van het Piet Mondriaangebouw tijdens de Dance Battle van de
balletschool van Abcoude. De leerlingen hadden maanden geoefend om
hun dansen te presenteren aan een
deskundige jury, bestaande uit professionele dansers en dansdocenten.
Natuurlijk zat de zaal tot de laatste
stoel gevuld met familie en vrienden
om de dansers aan te moedigen.
Het werd een spectaculaire dansdag
met veel afwisseling. In de middag
straalden de jongste danseressen
onder andere als prinsessen, Pipi’s
en muisjes en werd er met veel
energie gesprongen in ‘Jump’ . De
Gouden medaille werd uiteindelijk

gewonnen door de kinderen van ‘De
Tuin’. ’s Avonds ging het bij de oudste
groepen van een statige hofdans
naar stoere piraten en van het pittige ‘Fascination’ naar het vloeiende
‘Something in the Water’. De jury
koos de supersterren uit ‘Gonna
Shine’ als meest originele dans. De
gouden medaille was voor de spectaculaire BlackLight-dans van groep
11. De Productieklas verzorgde nog
een mooi optreden en zeer verrassend was de moderne dans ‘Amelie’
van de damesgroep. De voorstelling
werd vrolijk gepresenteerd door
eigenaresse Linda van Nimwegen
die er samen met alle dansers een
fantastische dag van heeft gemaakt.

Activiteiten in alle soorten en maten
bij KDV Wilnis
Op kinderdagverblijf Wilnis van
Stichting De Klimboom worden
dagelijks activiteiten aangeboden
die samenhangen met een thema.
In verschillende ruimtes worden
daarbij uitdagende activiteiten aangeboden, variërend van voorlezen
of knutselen in het atelier tot een
gezelschapsspel of disco in de hal.
Is het lekker weer? Dan vinden de
activiteiten in de tuin plaats. Zo zijn
de kinderen van de Groene Rupsen
onlangs bij de koeien op bezoek
geweest. Bij hen op de groep leefde

het thema ´Holland´ dus dit bezoekje paste prima in dat kader! Ook
is er dagelijks een 3+ aanbod. Dit
houdt in dat we met kinderen van 3
jaar en ouder iedere dag activiteiten doen die gericht zijn op meer
uitdaging en de basisschool. Zo
kwam onlangs vakspecialist Chantal
vier keer een dans/ bewegingsles
geven aan de kinderen. Wie op zoek
is naar opvang en een kijkje wil
nemen belt naar tel. 0297-256270
en vraagt naar Lisette van´t Hof,
locatieleider.

Opnieuw Rondeveens diamanten bruidspaar!
Connect-Roké zijspanrace team wint in Hengelo
Het Connect-Roké zijspanrace team
heeft het afgelopen weekend de
tweede race in het Open Nederlands Kampioenschap gewonnen.
De wedstrijd werd verreden op
het aloude stratencircuit van het
Gelderse Hengelo, de Varsselring.
Tijdens de tijdtrainingen wisten
Kees Kentrop en Gerard Daalhuizen
de pole position te bemachtigen
met slechts 3/100
van een seconde
voorsprong op de regerend Nederlandse
kampioen Bennie
Streuer en Kees
Endeveld. Tijdens de
wedstrijd op zondag
nam de Rondeveense
equipe direct de leiding in de wedstrijd
en sloeg samen met

team Streuer een groot gat naar de
overige deelnemers. Na technische
problemen bij team Streuer kwam
de overwinning niet meer in gevaar.
Door de overwinning leiden Kees
en Gerard nu het klassement voor
het Nederlands Kampioenschap. De
volgende wedstrijden worden dit
Pinksterweekend verreden op het
stratencircuit van Oss.

Loco-burgemeester David Moolenburgh bracht woensdag jl. een bezoek aan
het echtpaar Van der Veer-van Duijn in Mijdrecht in verband met het feit dat
het echtpaar die dag 60 jaar is getrouwd. Dat werd gevierd in Partycentrum
De Meijert in Mijdrecht.				
foto patrick hesse

HVM Jongens C1 kampioen
na overwinning op FIT
Afgelopen zaterdag speelden de
mannen van Hockey Vereniging
Mijdrecht hun laatste wedstrijd van
het seizoen. En wat voor wedstrijd.
Er moest gewonnen worden van
directe concurrent FIT uit Amsterdam. Na een eerder treffen tegen
FIT In het begin van het seizoen
kwamen de HVM mannen zonder

punten terug naar Mijdrecht, de wil
om te winnen was daardoor nog
groter. Dat werkte: na 70 minuten
spannend spel stond er een 4-2
stand op het scorebord en waren
de heren definitief kampioen. Een
geweldige prestatie en meer dan
verdiend. Met hard werken, fanatiek trainen en een behoorlijke hoeveelheid doorzettingsvermogen hebben de heren
zaterdag, maar eigenlijk
het gehele seizoen laten
zien dat ze ontzettend
zijn gegroeid als team.
En een absolute top prestatie kunnen neerzetten
met z’n allen. Het team
onder leiding van Claudia
kan ontzettend trots zijn.

DORST eerste in Groenlo
Het Hemelvaartsweekend 2012
gaat bij het VIOS dweilorkest
DORST de geschiedenisboeken
in. Op het dweilorkestenfestival in
Groenlo, waar alle jongens uit de
dweiltop van Nederland komen spelen, werd de eerste plaats bereikt.
Daarmee lieten de Rondeveense
dweilers twaalf orkesten achter
zich. Twee dagen later was het
dweilorkestenfestival van Zaltbommel. Hier werd de topprestatie van
Groenlo weliswaar niet herhaald,
maar met een derde prijs behaald
in een wedstrijdklasse, kun je rustig

thuiskomen. Verder waren er nog
twee hele gezellige optredens. Een
besloten feest in Woerden en de
sport- en speldag in De Kwakel.
DORST is nadrukkelijk ontwaakt
uit zijn winterslaap. En DORST kan
nog best wat versterking gebruiken.
Ben je een geoefend blazer, speel je
saxofoon, trompet, bariton, trombone of bas, hou je van een leuk
stukje muziek maken, gezelligheid
en een ‘fris drankje’ op zijn tijd?
Meld je dan aan bij Gerrit van Vliet
op nummer (06) 21525558 of via
info@dweilorkest-dorst.nl.

DE GROENE VENEN 		

5

Kort nieuws

De Schakel wint
korf4schoolbeker
Vorige week vrijdag deed de Schakel mee met het Korf4schooltoernooi georganiseerd door de Vinken.
De kinderen droegen vol trots hun
nieuwe Schakel shirts. De ochtend
was voor de kleuters en groep 3
en 4. Terwijl de kleuters spelletjes
deden, werd er bij groep 3 en 4
gestreden om de beker. Zij behaalden de tweede en derde plaats. ’s
Middags was het de beurt aan de
groepen 5 t/m 8 om in twee poules
om de beker te strijden.
Het dames team ‘bewolkt’ van de
Schakel wist na paar spannende
wedstrijden het in de finale te winnen van het jongens team ‘sneeuw’
en won de beker. In dit team speelden: Annabel, Esmee, Gina, Celine,
Anne en Tessa van de Julianaschool
uit Wilnis.
Na afloop kregen alle kinderen een
ijsje. Het was een heerlijke zonnige
en sportieve dag. Bedankt Vinken
voor dit fijne toernooi.

Mijdrecht

Pinksterdiensten in
De Wegwijzer

Winnaars kwamen nog even terug in de kas
Op zaterdag 31 maart jl. openden
acht bedrijven in regio De Ronde
Venen hun deuren tijdens Kom
in de Kas om te laten zien wat
er allemaal komt kijken bij het
telen van hun producten. Op het
programma stonden onder andere
rondleidingen, uitleg en zelf proeven, maar ook konden bezoekers
deelnemen aan diverse wedstrijden. Zo was er voor de kinderen
een kleurwedstrijd in diverse leef-

tijdscategorieën, moest het juiste
gewicht van een kalfje worden
geraden en was er een echte buisrailkarduwwedstrijd. Bij Gerberakwekerij Van der Wilt in Mijdrecht
vond zaterdag jl. de prijsuitreiking
plaats. De heer Driesen won de
buisrailkarduwwedstrijd voor
volwassenen met 15.5 meter.
Bij de jeugd wist Jasper de kar
10,2 meter ver te krijgen. Goed
voor een eerste plaats. Myrthe

Langelaar (4) uit Mijdrecht, Anke
de Boer (7) uit Wilnis en Cynthia
Vree (11) uit Wilnis wonnen de
kleurwedstrijd in hun categorie. Het
kalfje woog exact 45,354 kg. Bij
de volwassenen zaten Naomie de
Graaf (45,350 kg) en Pieter Jansen
(45,5 kg) het dichtst bij het juiste
gewicht; bij de jeugd waren dit
Esmee Lek uit Vinkeveen (45,244
kg) en Bjorn Brouwer uit Wilnis
(45,678 kg). Alle prijswinnaars van
harte gefeli-citeerd!
foto rob isaacs

Vlinderbos verrast met predicaat
Erkende Jenaplanschool
De Nederlandse Jenaplanverening (NJPV) heeft Vlinderbos het predicaat
erkende Jenaplanschool toegekend. De school is erg blij met dit nieuws,
dat werd gevierd in Restaurant FF Makkelijk in Mijdrecht. Hier werd het
team verrast door wethouder Erika Spil, die het bijbehorende erkenningsbord kwam uitreiken. Het team was tot het moment van uitreiken niet op
de hoogte dat de erkenning was behaald, dus de verrassing was groot. Met
de overhandiging van de erkenning door de wethouder, een gezamenlijk
diner en een toespraak van directie en bestuur, werd het team in het zonnetje gezet. De erkenning is een mooie beloning voor het vele werk dat in
de kwaliteit van het onderwijs gestoken wordt.

Zonnebloem Abcoude-Baambrugge bezoekt
Keukenhof
Vorige week heeft een groep van
55 gasten en vrijwilligers van de
Zonnebloem Abcoude-Baambrugge
de Keukenhof bezocht. Voor iedere
gast die zo’n lange wandeling door
het park niet aan kon, was een
rolstoel gereserveerd. Zo konden
de gasten zich heerlijk ontspannen en zorgeloos genieten van de
mooie bloemen en planten en zich
laten rijden door een vrijwilliger.
Prachtige door vele exposanten
aangelegde plantvakken met mooie
fraaie bloemen, zelfs nog hyacinten
en narcissen, zeer mooie lange

Bingo bij Lijnkijkers
Vrijdag 1 juni vindt de laatste Bingo
van de lijnkijkers plaats in de kantine
van sv Argon. De avond staat in het
teken van de zomer met een vleugje

tulpen in alle mogelijke kleuren
en vele andere flora. Natuurlijk
werden ook de paviljoens bezocht
met een kunstzinnige orchideeën-,
anthurium- en bromeliashow in het
Beatrixpaviljoen; bloembollen- en
lelieshow in het Willem-Alexanderpaviljoen. Natuurlijk werd er ook
genoten van een heerlijke lunch
in het Julianapaviljoen, verzorgd
door de vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Lisse. Na de lunch
was er gelegenheid om nog meer
bloemenpracht te bekijken.
Al met al kijkt de Zonnebloem
afdeling AbcoudeBaambrugge terug
op een uitstekend
verlopen en fantastische dag en dankt
zij de Thuiszorg,
die met hun extra
vroege inzet deze
morgen vele gasten
geholpen hebben
om op tijd gereed te
zijn voor het vertrek
van de bus.

E.K. De hoofdprijs is 2 minuten gratis
winkelen bij de BONI op zaterdag 2
juni 18.00 uur. Door het meedoen aan
deze bingo ondersteunt men de jeugd
van Argon. Aanvang 20 uur en het
eerste kopje koffie is gratis.

(Boven) Overhandiging erkenningsbord NJPV door wethouder Spil.
(Links) Het erkenningsbord van de
NJPV krijgt een mooi plaatsje op
het gebouw van de Vlinderbos.

Bon Bokaal voor Leo Honkoop
Zaterdag jl. werd op de Vinkeveense Plassen voor de 29ste keer gezeild om
de Bon Bokaal. Deze traditionele zeilwedstrijd wordt door Café-restaurant
Bon en Jachthaven Bon elk jaar gehouden aan het begin van het zomerseizoen. Met een prachtige wind, bewolking en een zonnetje werd een enigszins
aangepaste olympische baan (driehoek, lus, driehoek) gevaren. Winnaar van de
Bon-bokaal werd Leo Honkoop met zijn boot EOS en als tweede eindigde Bernard Voogd met zijn boot
Candelaer. Wie ook eens
wil meevaren met de Bon
woensdagavond-wedstrijden,
komt langs om 19.15 uur
bij de starttoren van de
WVA. Daar is het startschip
te vinden. Gestart wordt er
om 19.30 uur. De deelname
is gratis. De eerstkomende
wedstrijd is aanstaande
woensdagavond 30 mei.

Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest
herdacht. Op Eerste Pinksterdag,
zondag 27 mei 2012 gaat ds. J.P.
Boiten in beide diensten voor in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht.
In de morgendienst, die om 10:00
uur begint, zal de preek gaan
over Handelingen 2 vers 1-13. In
de middagdienst, die om 17:00
uur begint, wordt de tekst uit 2
Corinthe 3: 9-18 behandeld. Alle
belangstellenden zijn van harte
welkom. Wie niet naar de kerk
kan komen, kan de diensten live
en achteraf beluisteren via de
website www.CGKMijdrecht.nl
via de link ‘Online diensten’. Op
deze site staat bij de link ‘Contact’
ook de route naar ‘de Wegwijzer’
beschreven.

Vinkeveen

Volgende week
Avond4daagse
Van dinsdag 29 mei tot en met
vrijdag 1 juni zal de Jumbo Avond4daagse Vinkeveen weer georganiseerd worden. Met grote dank
aan de vrijwilligers Tweed BNO,
Rabobank en Jumbo. Je kan je
nog inschrijven via www.avond4daagsevinkeveen.nl voor de 5 of
10 km. Inschrijven kost € 5,-. Wie
niet in de gelegenheid is om zich
via internet in te schrijven, kan dat
nog doen op dinsdag 29 mei van
17.30 uur tot 18.00 in de Boei.
Voor de groep met de meeste
inschrijvingen (procentueel) is er
de sportiviteitprijs!
Vrijdag 1 juni vertrekt muziekkorps Triviant rond 19:30 uur via
de Heulweg - Herenweg naar
Maria-Oord, gevolgd door alle
deelnemers. Tot aller vreugde is
de brandweer ook weer present.
Bij het Maria-Oord zal het defilé
in alle allure worden afgenomen.

Baambrugge

Braderie/Rommelmarkt
Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge organiseert dit jaar op 9
juni van 9.30 - 16.00 uur evenals
vorig jaar een Braderie annex
Rommelmarkt.
Voor deze dag zijn nog kramen te
huur. Bruikbare spullen die u niet
meer gebruikt kunt op zaterdag 2
juni van 9.30 - 16.00 uur inleveren in de Crescendozaal van het
Dorpshuis. Het Dorpshuis staat
aan de vooravond van een grootse
verbouwing derhalve zal de opbrengst hieraan besteed worden.
Verdere inlichtingen bij dhr. De
Jong, tel. 06 – 230 36 200.
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De familie De Jonge uit Mijdrecht heeft door deelname aan de VakantieVIPactie ‘Stuur je mooiste vakantie-ervaring in en win een VakantieVIP-trip’
de hoofdprijs gewonnen. Agnes de Jonge (links) kreeg de prijs, een familieweekend Phantasialand inclusief overnachting, feestelijk overhandigd door
Suzanne Schot van Globe Reisburo Mijdrecht. Het thema van de prijsvraag
was pretparken. De winnares beschrijft op een erg leuke manier haar bezoek
aan een spookhuis. Het verhaal is aanstekelijk en erg leuk geschreven en was
daarom in de ogen van de jury de hoofdprijs waard.

Zaterdag 19 mei zijn de meisjes C1 van CSW kampioen geworden.
Daarvoor moesten zij de uitwedstrijd tegen DSS MC1 winnen of
met gelijkspel afsluiten. Met nog acht minuten te gaan leek het
kampioenschap veilig, maar de laatste minuut maakte DSS door
een handsbal aan CSW-kant in het strafschopgebied nog nèt 2-2.
Toch voldoende om het kampioeschap te kunnen vieren!

Na een lange
reeks van
bekerwedstrijden
was het zover:
Hertha D4 had de
finale bereikt. Deze finale werd gespeeld bij Legmeervogels in Uithoorn
en de tegenstanders waren De Forresters uit Heiloo. Na een spannend
begin begon de doelpuntenmachine van de D4 te lopen en werd uiteindelijk de winst van 12-2 behaald. Het 300ste doelpunt van dit seizoen is in
de bekerfinale gescoord. Zover we kunnen terug kijken in de historie van
Hertha is dit de eerste keer dat de KNVB-beker is binnengehaald door een
jeugdteam van Hertha. Gefeliciteerd, top gedaan mannen!

Zondag jl. was het weer tijd voor de open dag van het Trike Centrum
in Mijdrecht. Eigenaar Yehudi had uitgepakt: er stonden tientallen
trikes, de één nog mooier dan de ander. Vooral het merk Boom,
waarvan het Trike Centrum het verkooppunt in Nederland is, was
ruimschoots vertegenwoordigd. Zelfs president-directeur Wolfgang
Merkele van Boom (links op de foto met eigenaar Yehudi) kwam
langs, en bleef zelfs een dag langer dan gepland. Hij was bijzonder
tevreden over de uitstekend bezochte open dag en op de wijze hoe
we hier in De Ronde Venen “spaß machen.” foto patrick hesse

De jongste minivolleyballers van Atalante hebben het wedstrijdseizoen afgesloten met een tweedaags ouderkind toernooi, waarbij de jongste spelers van de club samen met papa of mama (of broertje of tante) spelen
tegen hun teamgenootjes. In totaal hadden 28 kinderen zich opgegeven: er was dus een leuke volle competitie en met nog wat supporters op de tribune was het ook een mooie volle zaal. Bij de prijsuitreiking hebben
alle kinderen een medaille gekregen en een prijsje. Met een avond als deze waarin iedereen het zo goed deed
en zo sportief is gevolleybald, is eigenlijk iedereen winnaar!

In de interne competitie bij Argon hebben de 'Effies' van
Real Madrid van de
tien wedstrijden er
maar één verloren.
De rest werd in winst
omgezet. Met een
doelsaldo van
+ 33 lieten ze er
geen twijfel over bestaan wie dit seizoen
de beste was. Na het
behaalde kampioenschap mochten de
jongens nog een
toernooi bij Argon
afwerken en als
toetje een toernooi
bij Monnickendam. Op het eerste toernooi werd er van de 3 wedstrijden 1 keer gelijk gespeeld en kon de 1e prijs in de tas! Het laatste toernooi werd onder het toeziend oog van
Frank de Boer (veel jongens gingen met hem op de foto) glansrijk gewonnen. Ook hier
werd de grootste beker in de wacht gesleept. Het uiteindelijke resultaat van de interne
competitie en de 2 toernooien zijn 14 overwinningen, 1 verliespartij en 1 gelijkspel. Een
ware triomftocht voor de mannen van Real Madrid!

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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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. 200 dpi of 1200 x 800
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
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Excursie De Vinkeveense Plassen
Op zaterdagochtend 2 juni 2012 organiseert
natuur- en milieuvereniging De Groene Venen
een studie-excursie naar De Vinkeveense
Plassen. Aan de hand van proefjes die aan
boord van de Mr. Blue (Zeilschool Vinkeveen) gedaan zullen worden, zal emeritus
hoogleraar Luuc Mur het onderwaterleven
en de waterkwaliteit nader verklaren. Welke
dynamiek heerst in de plassen? Welke invloed
heeft de mens daarop? Als u geïnteresseerd
bent in dit mooie plassengebied dan bent u
van harte welkom om met ons mee te varen.
Er kunnen maximaal 20 opvarenden mee dus
wacht niet te lang met aanmelden.

Open dag Gezondheidscentrum Croonstadt

Hooikoorts en homeopathie
Op dinsdag 29 mei kunt u zich laten informeren over de homeopathische behandeling van
hooikoortsklachten. Van 13.30 tot 15.30 uur
kunt u rustig even binnenlopen en uw vragen
stellen. Vanzelfsprekend kunt u ook telefonisch informatie krijgen.
Wist u dat de meeste zorgverzekeraars via de
aanvullende verzekering, het grootste deel of
alles vergoeden? Samen met u kan ik bekijken, wat voor u het meest gunstig is.
Bij hooikoorts reageert het lichaam abnormaal op een normaal stofje (stuifmeel). Er

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

Veiling de Hoef zaterdag 2 juni
Op zaterdag 2 juni 2012 is er weer de jaarlijkse veiling in de Hoef op het terrein van
H.S.V.'69 aan de schattekerkerweg in De Hoef. Op vrijdagavond 1 juni begint het programma met beachvolleybal en disco voor de kinderen. Zaterdag 2 juni is er het al jaren
zeer gezellige "Witte Kraay voetbal-toernooi". De deelnemende verenigingen zijn twee
teams van Zevenhoven, Nicolaas Boys, Argon en natuurlijk het vierde elftal van H.S.V.'69
Het toernooi begint om 10.30 uur. Ook de rommelmarkt vindt in de ochtend plaats. In de
middag wordt het beachvolleybaltoernooi weer voortgezet en in de namiddag zullen de
finales hiervan gespeeld worden.
's Middags rond de klok van drie uur de
uitslag van de loterij 'Dek Mijn Plekje" en tegen die tijd zal ook de prijsuitreiking volgen
van het voetbal toernooi. Het muzikale tintje
deze dag zal verzorgd worden door Harry
Bakker.
's Avonds rond de klok van acht uur begint de
veiling, ook dit jaar weer onder de bezielende leiding van "Dibbes" uit Zevenhoven en
Ronald Wieman. Zij zullen deze avond elkaar
afwisselen als veilingmeester. Rond de driehonderd koopjes zullen weer onder de hamer
doorgaan deze avond. Voor degenen die op
tijd komen is er dit jaar wat nieuws. Ieder
koopje vroeg in de avond zal een extra lot

Stuur daartoe een email naar degroenevenen@hetnet.nl.

ontstaat een allergische reactie. De bekende
verschijnselen zijn: vaak niezen, jeuk in de
ogen, veel snot en benauwdheid.
Na een homeopathisch geneesmiddel, dat
past bij uw situatie, zullen de klachten
verdwijnen. U gaat weer normaal reageren
op stuifmeel. Juist met homeopathie kan een
allergie weer volledig herstellen.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie (sinds 1990)
Gezondheidscentrum Croonstadt
Croonstadtlaan 1, Mijdrecht (boven Albert Heijn)
Telefonische informatie 0172 408656

30 mei Inloopochtend Stichting Speel Wijs
Lekker spelen met kinderen van je eigen leeftijd in een uitdagende omgeving is voor
ieder kind belangrijk. Speel Wijs biedt deze mogelijkheid op alle speelzalen, onder het
motto: “Wij maken ons sterk voor het jonge kind!”
De overheid vindt het belangrijk dat kinderen
een voorschool bezoeken waar met een VVEprogramma wordt gewerkt. Speel Wijs biedt
deze mogelijk op verschillende plaatsten in
de gemeente. De kinderen zijn actief met
taal bezig, hebben uitdagend spelmateriaal
om mee te spelen en leren samen spelen.
De stap naar de basisschool wordt hierdoor
vanzelfsprekender. Er wordt gewerkt met
thema's die variëren van je opa en oma tot
het bouwen van een huis voor je knuffel.
In de maand mei staat het thema boerderij
centraal. Dit levert veel speelplezier. De

peuters knutselen, zingen en ‘werken’ over
en met alles wat met de boerderij te maken
heeft.
Geïnteresseerd? Iedere laatste woensdag van
de maand (uitgezonderd schoolvakanties) is
men van harte welkom. Op 30 mei kan men
tussen 9 en 10 uur meekijken bij Ministek
in Abcoude, De Duikelaar in Vinkeveen,
Duimelot in Wilnis of Klein Duimpje, Dribbel
en Pino in Mijdrecht. Kijk voor adressen op

www.stichting-speel-wijs.nl.

krijgen en onder de vroege kopers zullen er
fantastische bonusprijzen worden verdeeld.
Op deze avond zal uiteraard ook weer de
"veilingkoop" worden geveild. Voor degenen
die al jaren komen op de veiling weten waar
het om gaat.
De huur van de accommodatie voor een
middag plus het natje en het droogje voor
een gelimiteerd aantal mensen. Ook zijn er
natuurlijk weer planten, beelden, tuindecoratie, fietsen, een grote bestuurbare Ferrari
en nog vele andere producten. De opbrengst
van de veiling gaat ook dit jaar weer naar de
Hoefse Belangen en H.S.V.'69.

Top fotograaf
bereikt top leeftijd...

Ja echt waar...

Patrick 50!

Brenda 40 jaar

Gefeliciteerd namens je
collega's van Dock 15

Van harte gefeliciteerd!
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Rabobank en Argon organiseren evenement voor de negende maal

Nieuw: nu ook bedrijfswandelen!

“Geef je op voor het Straatvoetbaltoernooi!”

Inschrijven Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis

Zaterdag 30 juni wordt op het Raadhuisplein in Mijdrecht voor de negende maal het
Rabobank Straatvoetbaltoernooi gehouden. Wie van voetballen houdt én tussen de 8
en 12 jaar oud is, mag daar natuurlijk niet ontbreken...

Van dinsdag 12 juni t/m vrijdag 15 juni 2012 is het voor de 41ste keer dat de Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis wordt georganiseerd. De inschrijving vindt plaats aanstaande
woensdag 30 en donderdag 31 mei van 20 tot 22 uur.

door anja verbiest

Het belooft zaterdag 30 juni weer een heel
spektakel te worden, zo voorspellen Gert van
Hasselt van Argon en Ronald Meijer van Rabobank Rijn en Veenstromen. Allebei zijn ze
vanaf het allereerste begin bij de organisatie
van het toernooi betrokken.
Gert van Hasselt: “De afgelopen jaren hebben
er al zo’n twaalfhonderd kinderen aan onze
toernooien meegedaan. Het is die dag altijd
feest op het plein, met veel toeschouwers en
muziek van Moonlight Productions! En dit jaar is het natuurlijk
extra feestelijk vanwege het
EK Voetbal.”
Iedereen die van
voetbal houdt én tussen de 8 en 12 jaar
oud is, kan aan het
Straatvoetbaltoernooi
meedoen. Ronald Meijer:
“Samen met klasgenoten,
vrienden en vriendinnen uit
de straat, alleen maar jongens of
meisjes in een team of een gemengd
team, alles kan.”
Gert van Hasselt: “Elk team bestaat uit
maximaal 6 spelers, waarvan er telkens 4
op het veld staan. De wedstrijdjes duren tien
minuten en worden geleid door jeugdscheidsrechters van Argon. De teams worden in
poules ingedeeld en elk uur is er een poule
aan de beurt. Na dat uur is er voor elke poule
een eigen prijsuitreiking.”
Kim Regelink, namens de Rabobank eveneens bij de organisatie betrokken: “Naast het
voetbaltoernooi organiseren we die dag ook
het EK Voetbalbowling-spel, met op de kegels
alle tegenstanders van Oranje in de poulefase.

Aan dit spel kunnen ook kinderen die niet
voetballen meedoen, en ook hier is elk uur
een prijsuitreiking.”
Alle deelnemers aan het Straatvoetbaltoernooi krijgen dit jaar een oranje T-shirt om
hun wedstrijden in te spelen. Ronald Meijer:
“Blauwe hesjes voor een van de teams
maken tijdens elke partij duidelijk wie de
tegenstander is.”
Op het Raadhuisplein worden de nodige
maatregelen genomen om het
toernooi ook voor
toeschouwers en
voorbijgangers een
veilig evenement te
maken. Gert van Hasselt: “Met strobalen,
drang- en bouwhekken
zetten we alles af. Met vangnetten zorgen we ervoor dat
iedereen rustig op het terras bij
Rendez Vous kan zitten. Mensen
van de gemeente helpen onze trouwe
vrijwilligers daarbij, net als bij het opruimen
na afloop. Dat gaat altijd heel plezierig.”
Voor het eerst wordt het Straatvoetbaltoernooi, in samenwerking met Rohda ’76, op 9
juni ook in Bodegraven gehouden. Ronald
Meijer: “In Woerden is het toernooi, in
samenwerking met Sportlust ’46, op 23 juni
alweer aan de tweede editie toe. Het is fantastisch om te zien hoe enthousiast iedereen
aan alle toernooien meedoet. Het worden
weer mooie dagen!”
Opgeven voor het Straatvoetbaltoernooi kan
door naar www.rv.rabobank.nl te gaan en daar
op het icoontje van het Rabobank Straatvoetbaltoernooi te klikken.

Vanaf de startlocatie, het sportterrein
Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht, is het
mogelijk om vier avonden lang 5, 10 of 15
km te wandelen. Iedereen is welkom om in
Mijdrecht, Wilnis, Amstelhoek, De Hoef en
omstreken een paar sportieve wandelavonden mee te komen doen. De routes zijn weer
aangepast om zoveel mogelijk van de mooie
omgeving en nieuwe wijken te laten zien.
Een nieuw onderdeel is de mogelijkheid voor
bedrijven om als groep met collega’s een
gezond ‘personeelsuitje’ te vieren in de vorm
van bedrijfswandelen. Een mooie manier om
als bedrijf eens op een andere manier zichtbaar te zijn voor de omgeving!
Inschrijven kan op 30 en 31 mei van 20 tot
22 uur op Diamant 45 in Mijdrecht en op
Blauwe Zegge 92 in Wilnis. Het inschrijfgeld
met medaille bedraagt € 3,50 per persoon
(zonder medaille € 2,00 per persoon).
Inschrijven kan ook op dinsdag 14 juni in het
startlokaal vanaf 18 uur, dit is dan wel € 0,50
duurder.
Als een van de weinige avondvierdaagsen
heeft Mijdrecht-Wilnis nog 4x15 km in het

programma met zeer gewaardeerde landelijke routes. Een uitdaging voor de stevige
wandelaars en tevens een ideale aanvullende
training voor bijvoorbeeld de Nijmeegse
vierdaagse.
De starttijden zijn vanaf 18:15 uur voor individuele wandelaars en vanaf 18:30 uur voor
groepen (10 km) en 18:45 uur (5 km). Op
vrijdag starten de groepen echter om 18:30
uur (10 km) en 19:00 uur (5 km). Het defilé
wordt afgenomen op vrijdagavond 17 juni om
20:30 uur aan de Dorpsstraat bij het gemeentehuis in Mijdrecht door een afvaardiging
vanuit het college van B&W van De Ronde
Venen, KNBLO-NL wandelsportorganisatie
en andere organisaties.
Wandelaars die maar één avond willen
wandelen, zijn ook welkom en kunnen zich
inschrijven voor een avondtocht op één van
de vier avonden. Dit kan op alle afstanden
en men ontvangt een aparte herinnering.
Opgeven kan op de startlocatie en kost € 2,00
per persoon.
Voor meer informatie:

www.avondvierdaagse-mijdrecht-wilnis.nl

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema

Keniaans bezoek aan Hervormde Gemeente Wilnis
De Hervormde Gemeente uit Wilnis heeft
dezer dagen bezoek uit Kenia: het predikanten echtpaar van de Redeemed Gospel
Church. Deze kerk bevindt zich in de grootste
sloppenwijk van Nairobi, waar tussen de
700.000 en 800.000 mensen in armoede
leven. De Hervormde Gemeente uit Wilnis
heeft deze kerk in zijn armen gesloten en
gaat de kerk helpen om zich te handhaven
in deze sloppenwijk. Om deze relatie meer
vorm te geven komt het predikant gezin op
bezoek. Er staan diverse bezoeken op het
programma, onder andere aan de Veenmolen
in Wilnis.
Maandag 28 mei aanstaande kan men met
het hele gezin meedoen aan een fietspuzzeltocht ten bate van het gemeenteproject
2012-2014 Umoja , hulp aan de bewoners

van de krottenwijken in Nairobi. Tussen
14.00 en 14.30 uur kan gestart worden bij
de Roeping, Kerkstraat 12 Wilnis (naast
de kerk van de Hervormde Gemeente van
Wilnis). De route is ongeveer 25 km lang en
onderweg is een korte pitstop waar tegen
een kleine vergoeding drinken en koek wordt
aangeboden. Deelname kost € 2,50 per
persoon maar maximaal € 7,50 per gezin.
Ook de Keniase gasten fietsen mee. Onder de
deelnemers die een goed antwoordformulier
inleveren wordt een taart verloot.
Na afloop kan men tegen een geringe betaling gezamenlijk met onze Keniase gasten
pannenkoeken eten in De Roeping. Opgeven bij de start. Meer informatie over de
activiteiten en over de relatie met de kerk in
Kenya is te vinden op www.hervormdwilnis.nl.

Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle
faciliteiten om een begrafenis of crematie
geheel naar uw wensen te verzorgen.
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant voor het in
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand komt te
overlijden, kunnen wij alle zorg van een
begrafenis of een crematie van u overnemen.
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week regisseur Antoine Uitdehaag over de bitterzoete komedie Het geheugen van water.

Het geheugen van water

“Een komedie met inhoud”
over een volgend stuk.”

Deze voorstelling is de eerste van een
samenwerking tussen u en actrice Tjitske
Reidinga, om in de komende drie jaar
tijdens de zomermaanden een toneelstuk
te maken, die exclusief te zien is in het
DeLaMar Theater. Geeft deze samenwerking u ook veel artistieke vrijheid?

Het geheugen van water gaat over drie
zussen die, aan de vooravond van de
begrafenis van hun moeder bijeenkomen.
Wanneer nam u het besluit om dit stuk als
eerste te kiezen in deze zomerreeks.

“Ik was verrast door het aanbod en
heb vrij snel ‘ja’ gezegd. Zeker in
deze tijd van cultuurbezuinigingen, is
het bijzonder dat een theater het initiatief neemt om zelf weer toneel te
gaan produceren. In DeLaMar stonden voorheen alleen voorstellingen
van gezelschappen en producenten
van buitenaf. De samenwerking met
Tjitske, vorig jaar tijdens Augustus:
Oklahoma (De Utrechtse Spelen), is
zeer goed bevallen. We denken en
voelen hetzelfde over toneel maken,
ik kan met haar lezen en schrijven.
Theater maken is een heel persoonlijk en intiem proces, waarin het
vooral gaat over vertrouwen in elkaar.
Deze nieuwe samenwerking geeft ons
veel vrijheid, we kunnen vanuit de
driejarige continuïteit, alvast samen
plannen maken en kunnen nadenken

“De afspraak is om een komedie
te brengen. Tjitske en ik wilde een
komedie met inhoud, waarom je kunt
lachen en die ook serieuze kant heeft.
Ik vind dat de leukste komedies. Dit
stuk heeft een thematiek die voor
heel veel mensen herkenbaar is.
Het gaat over de onderlinge relatie
tussen drie zussen en de relatie met
hun moeder. Heel veel vrouwen die
een zus hebben zullen herkennen dat
daar vaak onderlinge verschillen en
wrijvingen zijn. De dochter-moeder
band is iets speciaal, vaak geëmotioneerd. Deze band wordt in het stuk
op een hele emotionele, maar ook
geestige manier beschreven. Ook de
man-vrouw verhouding speelt een
rol, als je niet helemaal een man van
Mars bent, zullen mannen zeker de
emoties en de humor in de voorstel-

Zingen bij Collegium Vocale Consonant
Collegium Vocale Consonant is op
zaterdag 26 mei bij het korenfestival in de Dorpskerk één van
de deelnemende koren. Tijdens
beKOORlijk zingt het Abcouder
kleinkoor een aantal nummers dat
eerder op een succesvolle koorreis naar Montserrat en Girona in

Noord Spanje werd uitgevoerd. Er
zal zaterdag dan ook zeker Spaanse
muziek in de dorpskerk klinken.
Het kleinkoor zingt zowel a capella
als met instrumentale begeleiding.
De muziek varieert van renaissance
of nog ouder tot modern klassiek
van nog levende componisten. Alle

DJ Contest Vogelvrij Festival in de Fabriek
De organisatie van Vogelvrij Festival geeft dit jaar dj talent de kans
om te draaien op het Vogelvrij Festival. Ben jij een aanstormend DJ
talent en wil je draaien op de mainstage van Vogelvrij Festival? Ga
dan snel naar www.vogelvrij-festival.nl en geef je op!
De DJ-contest vindt plaatsvinden
op vrijdag 1 juni van 21.00 tot
02.00 in jongerencentrum De Fabriek in Mijdrecht. Er is plek voor
tien dj’s en de beste drie gaan
door naar de finale op zaterdag
30 juni op de mainstage van het
Vogelvrij Festival in Amstelhoek.
De jury bestaat onder andere uit
SlamFM dj Audiophox, die ook
op het festival zal draaien. Als je
mee wilt doen stuur je voor 30
mei je gegevens en een mixtape
naar info@vogelvrij-festival.nl
De winnaar van de contest wint
een optreden voor een nationale
top dj op Vogelvrij Festival en een
gig op het feest Miss Taylor in de
Escape in Amsterdam. Daarnaast
maak je kans om backstage in van
de volgende artiesten tegen het
lijf te lopen: Gregor Salto, Billy
the Kit, Lucien Foort, Michael
Mendoza en Delivio Reavon &

Aaron Gill.
Vogelvrij Festival is inmiddels uitgegroeid tot een uniek festival dat
in de rest van Nederland aanzien
heeft. Een line-up die je omver
blaast, maar nog altijd dat gevoel
van vrijheid en intimiteit. En dan
is er dit jaar ook nog eens een te
gekke nieuwe locatie: het Fort bij
Uithoorn te Amstelhoek!
Tickets kunnen via
www.vogelvrij-festival.nl worden
besteld of worden gekocht bij de
bekende voorverkoopadressen.
Vogelvrij trekt dit jaar bezoekers
uit de wijde omgeving, dus zorg
ervoor dat je er op tijd bij bent!
Check de website voor meer
informatie over het festival en
volg het festival via Facebook en
Twitter. Vogelvrij Festival 2012
gaat los!

ling begrijpen. Er is ook voor mannen
buitengewoon veel te lachen. Het is
misschien lastig dat deze voorstelling
speelt in de ‘sportzomer’, maar voor
heel vrouwen is het een leuke manier
om een mooie voorstelling te zien
wanneer hun man alleen maar voor
de buis zit om sport te kijken.”

In een interview heeft u gezegd: ‘Ik
hou van kleine verstilde momenten, die
kunnen uitbarsten in een uitbundige
komische scene. Ik vind deze combinatie
het mooiste, dat zoek dat altijd op’.
“Deze zin klopt helemaal bij deze
voorstelling. In een van de scènes
komt dit letterlijk voor. Er zijn melancholieke scènes die ineens hilarisch
worden. Deze speelstijl zat ook in
Augustus: Oklahoma, daarin ging het
ook over de verhouding tussen drie
zussen.”

Het geheugen van water is vanaf 14 juni
tot en met 12 augustus te zien in het
DeLaMar Theater in Amsterdam.
www.delamar.nl

zangers zijn geoefende amateurs
die met veel plezier wekelijks in de
dorpskerk van Abcoude repeteren.
Musicus Bert ’t Hart speelt daarbij
op de vleugel en zingt voor, dirigeert en inspireert.
Na het korenfestival start Collegium Vocale Consonant met het
instuderen van een nieuw programma voor het jubileumconcert.
Het kleinkoor wil dan goed voor
de dag komen en kan zangers erbij
gebruiken. Voor een evenwichtige
stemmenverhouding is er namelijk
behoefte aan uitbreiding bij tenoren
en bassen. Ook alten zijn welkom.
Kom daarom luisteren tijdens
korenfestival BeKOORlijk of op een
repetitieavond op donderdag vanaf
20.00 uur in de Dorpskerk in het

centrum van Abcoude. De leden van
Collegium Vocale Consonant heten
u van harte welkom. U kunt alvast
een voorproefje nemen via een you-

tubefilmpje van de palmpasendienst
in Abcoude. Voor meer informatie
en contact: Hetty Labeur tel. 0294
232358 of hettylabeur@live.nl

Expositie schilderijen ‘Abcoude in kleur’
Op 2 en 3 juni 2012 exposeert Antoinette Mulder haar schilderijen ‘Abcoude in kleur ‘ in het Viscentrum bij het
Fort, Molenweg 19 in Abcoude. Openingstijden tussen 11 en 18 uur.
Antoinette Mulder (1960) schildert in haar atelier aan huis. In 2006 keerde zij terug naar haar geboortedorp Abcoude. In veel van haar schilderijen verbeeldt zij haar liefde voor Abcoude. Mulder probeert de ziel van het dorp
uit haar kindertijd te vangen in composities en kleuren. De twee monumentale kerken, oude straatjes, gebouwen
en bomen, boerderijen rondom het dorp en de weidsheid van de omgeving vindt u terug in haar werk. Daarbij is 'de
kunst van het weglaten' voor haar een uitdaging. Het werk van Mulder wordt vaak omschreven als naïef en kleurrijk. Materialen die zij gebruikt zijn gouache, acryl, krijt, collage en inkt.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Marcel Millenaar uit Wilnis is hobby piloot:

“Ik heb een low pass over de landingsbaan van de
NASA shuttle gemaakt”
Als kleine jongen wist Marcel Millenaar het al: hij wilde piloot worden. Marcel woonde toen in het NoordBrabantse Cuijk waar de vliegtuigen volop boven zijn hoofd vlogen. Met glimmende ogen stond hij bij het
raam naar boven te staren. Maar een pilotenopleiding is duur en toen hij op tienjarige leeftijd een bril moest
gaan dragen, wist Marcel dat hij beter een ander beroep kon kiezen. Hij liet zijn wiskunde op de middelbare
school vallen en zette zijn droom in de ijskast. Totdat hij eind jaren ’90 samen met een vriend in een klein
4-persoons Cessna-toestel stapte. De jongensdroom kwam weer naar boven en Marcel zette alles op alles
om een vliegbrevet voor kleine vliegtuigen te halen. Marcel: “Inmiddels heb ik als hobbyist al bijna 400
vlieguren en zo’n 740 landingen gemaakt.”
Brevetten
Marcel bleef altijd aan de luchtvaart
denken en kreeg op de Hogere Technische School (HTS) een aantrekkelijk voorstel. Marcel: “Een leraar
ontdekte mijn hobby en gaf aan zelf
als hobbyist te vliegen. Hij nodigde
mij uit voor een tochtje over MiddenZeeland en ik antwoordde volmondig
met ‘ja’. De tocht was fantastisch en
ik besloot de hobby ook uit te gaan
voeren. Ik had er immers al een
tijdje over nagedacht en hard voor
gespaard. Tijdens een vakantie in
Amerika in het jaar 2000 heb ik mijn
eerste proefles genomen. In Amerika
is vliegen betaalbaarder en toegankelijker. Ik heb het geen moment
‘eng’ gevonden. Sterker nog: het
voelde direct vertrouwd. Ik kocht een
logboek want ik wist dat ik hiermee
verder zou gaan. In Nederland ben ik
naar verschillende vliegscholen gegaan en uiteindelijk had de vliegclub
in Hilversum het beste verhaal. In
september 2001 kreeg ik daar mijn
eerste theorie en praktijklessen en
begin 2002 had ik mijn eerste solovlucht. Door het winterse weer, kon
ik niet vanuit Hilversum vertrekken,
maar wel vanaf het vliegveld in Lelystad. Ik had al een paar weken niet
gevlogen, maar na een kort tochtje

Jubileumexpositie
Kunstschuur VANAS56
In Atelier Kunstschuur VANAS56
aan de Meerweg 19 te Abcoude
is van 26 mei t/m 3 juni een expositie te zien van de talentvolle
Abcouse kunstenares Astrid de
Graaf - Schmeddes.
De jaarlijkse expositie in haar eigen
atelier trekt altijd veel belangstelling. Haar ouevre bestaat voornamelijk uit acryl, pastelkrijt, aquarel
maar ook uit combinaties hiervan,
waarbij ze vooral vaak de natuur
vastlegt in gevoelige schilderijen en
tekeningen met subtiele kleurscharkeringen. Tijdens de vijfde expositie,
een lustrum, krijgen bezoekers ook
info over de door haar gegeven
cursussen. Ook is dit het adres voor
onder andere kinderpartijtjes, zussendag, huttenbouwen en binnenstebuitenkunstkamp in de zomervakantie, creatieve bezigheden in de korte
kindervakantie.
Meer info: vanas56@chello.nl of
tel. 0294-281357.

stapte de instructeur uit en ging ik in
mijn eentje de lucht in. Een dag om
nooit te vergeten. Daarna volgden
nog vele lessen over onder andere
navigeren en veiligheid en in oktober
2002 had in mijn Nederlandse brevet
op zak.”
Uitdaging
Om het vliegen te blijven waarderen,
zoekt Marcel continu uitdagingen.
Marcel: “Het landen is het spannendste gedeelte van de tocht. Het maken
van de perfecte landing blijft lastig,
vooral omdat deze niet in elke situatie hetzelfde is. Op een nat wegdek
kun je bijvoorbeeld beter iets harder
landen dan op een droog wegdek.
Ook tijdens de vlucht houd ik van
spanning. Zo vind ik het leuk om de
drukte op te zoeken en over Schiphol
en andere luchthavens de vliegen.
Wanneer ik het vliegveld nader, roep
ik een toren op. De bemanning van
de toren begeleidt me dan en vertelt
waar ik mag vliegen en eventueel
mag landen. Het komt dan wel eens
voor dat een grote Airbus boven of
onder mijn vliegtuigje langs vliegt.
Heel bijzonder. Verder probeer ik
zo nu en dan een nieuw toestel uit
en heb ik wel eens een nachtvlucht
gemaakt. Omdat ik in Nederland

veel gebieden al gezien heb, vlieg
ik ook regelmatig in het buitenland.
Hiervoor huur ik toestellen, maar
ik kon ook een tijdje het toestel van
een vriend lenen. Dit had echter een
Amerikaans kenteken waardoor ik
niet met mijn Nederlandse brevet
naar het buitenland mocht. In 2004
heb ik daarom mijn Amerikaanse brevet gehaald, bij de vliegschool waar
ik mijn eerste proefles had. De vriend
had ondertussen het toestel verkocht.
De reden was dus inmiddels verdwenen, maar ik heb mijn papiertje wel
en dat zal nooit verlopen.”
Amerika
Voor zijn hobby maakt de Wilnisser
verschillende mooie tochten, waaronder een reis door Amerika afgelopen
maart. Marcel vertelt enthousiast:
“In 2011 waren Sietse, de leraar
van de HTS met wie ik nog steeds
vlieg, en ik naar het evenement Sun
and Fun in Florida gegaan. Door de
orkaan konden we toen niet veel
vliegen, dus deden we het afgelopen
maart over. En hoe! We vlogen over
Key West, een prachtige stad omgeven door water. Daarna hebben we
een low pass over de NASA shuttle
landingsbaan gemaakt. Landen mochten we niet, maar we mochten dus

Marcel Millenaar: “Het landen is het spannendste gedeelte van de tocht. Het
maken van de perfecte landing blijft lastig, vooral omdat deze niet in elke situatie
hetzelfde is.” 					
foto peter bakker
wel laag over de grond vliegen. Een
geweldige ervaring!”
Hobby naast beroep
Dat Marcel nooit beroepspiloot is
geworden, daar heeft hij geen spijt
van. Na de studie aan de HTS en een
avondstudie wiskunde is hij in het
bankenwezen goed terechtgekomen.
Marcel legt uit: “Vliegen op eigen
kosten is natuurlijk wel duur, maar
mijn vrouw Astrid heeft mij altijd
gesteund en samen hebben we geld
apart gelegd, zodat ik deze hobby kan
uitvoeren. Uiteindelijk ben ik zelfs
blij dat ik nooit beroepsmatig ben
gaan vliegen. Door dit als hobby uit te
voeren, ben ik mijn lol in het vliegen
nooit verloren. Nu weet ik dat het
beeld van het leven van een beroepspiloot erg geromantiseerd is. Baangaranties zijn er niet en als je mag
vliegen, dan zijn dat vaak dezelfde
routes, waarbij alles vooraf tot in de

puntjes bedacht en geregeld is. Ik
ben nu vrij, heb geen routine en kan
mezelf blijven prikkelen. Misschien
word ik ooit instructeur voor hobbyvliegtuigen om zo mijn enthousiasme
aan anderen over te brengen, maar ik
zal er mijn baan niet voor opzeggen.
Ik houd het vliegen en de vliegtuigen liever bijzonder. Nog steeds kan
ik genieten van bijvoorbeeld het
geluid van een overvliegend toestel.
Vanuit ons huis in Wilnis kan ik dit
namelijk –net als in mijn ouderlijk
huis in Cuijk– goed horen. Dan krijg
ik weer datzelfde goede gevoel van
toen en loop ik snel naar het raam.
Soms komen de kinderen naast me
staan en zie ik ze kijken, precies
zoals ik dat vroeger ook deed. Want
dat gevaarte in de lucht, dat blijft een
mooie passie.”

Wilt u meer over Marcels hobby lezen,
kijk dan op www.safeflight.nl

Ludieke zomeractie bij Lutz
Dit voorjaar heeft Lutz Fashion uit Vinkeveen haar
klanten een Lutz Shopper cadeau gegeven bij hun
aankopen.
De Lutz Shopper is een stijlvolle, functionele summerbag die u kunt gebruiken voor een middag shoppen, een bezoek aan de sportschool of voor als u het
water op gaat. Met andere woorden, met deze tas
kunt u multi-TAS-ken.
Nu inmiddels honderden Lutz Shoppers zijn weggegeven, daagt Lutz Fashion haar klanten uit met een
Foto Contest. Heeft u een Lutz Shopper ontvangen
bij uw aankoop bij Lutz Fashion?

Maak dan een ludieke foto, waar ook ter wereld, met
de Lutz Shopper en stuur deze op naar shopper@
lutz.nl of plaats deze op de Lutz Facebook pagina,

www.facebook.com/Lutzfashion.
U heeft t/m 31 augustus 2012 de tijd om uw ludieke,
originele foto in te sturen bij Lutz Fashion. Uit alle
ingezonden foto’s worden de 10 leukste foto’s gekozen, welke worden geplaatst op de Facebook pagina
van Lutz Fashion. U bepaalt vervolgens wie de winnaar wordt van de Lutz Cadeaucheque ter waarde
van € 250,-. Zet ‘m op!
Kijk op www.lutz.nl voor de spelregels.
Lutz Fashion m/v, Herenweg 45, Vinkeveen

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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Cultuur
De Hoef

Chazz op 2 juni
Zaterdag 2 juni 2012 vindt voor
de zevende keer het jazzfestival
CHAZZ ‘Charity Jazz’ plaats.
Vanaf 15.30 uur tot ’s avonds
23.00 uur kan men op Boerderij
Stroomzicht, Westzijde 50 in De
Hoef genieten van de vele muzikanten en de heerlijke atmosfeer.
Het festival heeft zich in een paar
jaar tijd een eigen plek veroverd
op de Nederlandse jazz-agenda.
Het is een evenement dat door
zijn bijzondere karakter – een
muzikaal tuinfeest aan de oever
van de Kromme Mijdrecht– voor
heel veel mensen een fantastische
belevenis is.
Chazz wordt jaarlijks georganiseerd door de stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde
Venen in samenwerking met
de Stichting Maya School. De
opbrengst komt ten goede aan
onderwijs voor de allerarmste
kinderen in ontwikkelingslanden,
één van de Millenniumdoelen.

DE GROENE VENEN

Makelaardij Witte op 'eenzame' hoogte

Hoogtefoto's verkopen beter
Makelaardij Witte uit Vinkeveen
heeft een bijzondere primeur voor
De Ronde Venen: een eigen mast
voor hoogtefoto’s. Arnold de Groot,
registermakelaar en eigenaar van
Makelaardij Witte, legt uit wat de
voordelen zijn van hoogtefoto’s.
“Vaak krijg je een beter overzicht
van de ligging van een woning als
je een hoger standpunt inneemt. Je
kunt een zogeheten hoogtefotograaf
inhuren, die vanaf een hoogwerker
fotografeert, maar dat kost nogal
wat en mooi fotoweer is nu eenmaal
niet te plannen. Met deze uitschuifbare fotomast hebben wij alles zelf
in de hand. Zodra het mooi weer is
voor een hoogtefoto kunnen wij ze
maken. Het grote voordeel ten opzichte van gewone foto’s is dat we
veel meer kunnen laten zien in het
shot, zonder dat er details verloren
gaan zoals bij luchtfoto’s. Hierdoor
wordt de belangstelling van de
kopers beter geprikkeld en krijgen
de woningen met een hoogtefoto
meer aandacht dan andere te koop
staande woningen. Meer aandacht
leidt automatisch tot een grotere
kans op een koper en daarmee doen

wij exact wat onze verkopers van
ons verlangen.”
Het werkt simpel: de fotocamera
wordt voorzien van een elektronisch
apparaatje, dat het zoekerbeeld
naar beneden seint, zodat je op
de grond op een klein schermpje
kunt meekijken hoe de foto wordt.
De mast wordt op de juiste hoogte
uitgeschoven en vervolgens wordt
beneden afgedrukt en is je foto
gemaakt. Hoe verbluffend de verschillen zijn, is te zien op bijgaande
foto's, die met en zonder mast zijn
gemaakt.

Brengen jullie voor de hoogtefoto’s
extra kosten in rekening aan jullie
verkopers?
“Juist in deze tijd willen wij als
makelaar investeren in nieuwe
mogelijkheden om ons te onderscheiden. De mast die wij hebben
aangeschaft voor hoogtefoto’s is
wederom een extra service richting
onze verkopers. Wij zijn er ook bij
gebaat dat onze woningen sneller
worden verkocht en wij rekenen
hiervoor dus geen extra kosten.”

Dit jaar presenteert Jan Douwe
Kroeske het festival. Er staan
optredens gepland van onder
andere de Reunion Jazz Band
o.l.v. Dim Kesber en jamsessions
met Machteld Cambridge, Ben
Sims en vele andere musici. Verder treden op Casual Friday met
Thijs Snoek, Oosterdok 4 en ’s
avonds onder andere Anke Angel
en de AMC Big Band.
Er is ook gelegenheid om zelf
actief mee te doen in de vorm van
een djembé (trommel-) workshop
o.l.v. Ponda O’Brain.
Kaarten kosten 20 euro, maar zijn
in de voorverkoop voor 15 euro
verkrijgbaar. Kinderen tot 12 jaar
gratis. Studenten en scholieren
krijgen 50% korting. Voorverkoop:
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Wilnis – Drogisterij Nagtegaal
Vinkeveen – Drogisterij De Bree,
Abcoude – Boekhandel Sprey.
Men kan ook vriend van Chazz
worden vanaf 25 euro per jaar.
Vrienden van Chazz krijgen
een vrijkaart voor Chazz, een
‘plaspartout’ en een DVD van het
festival. Meer info: www.chazz.nl

Arnold de Groot demonstreert het maken van hoogtefoto's.

Een gewoon kiekje op straatniveau (foto boven) wordt een bijzonder ruimtelijk
beeld (foto onder) door de foto van grote hoogte te nemen.

Leuk zwembad, maar de foto boven biedt geen goed beeld van de diepte. Foto
onder, van een hoogte van 7 meter, wel.

35e Dorpentocht: fietsen voor het goede doel op 3 juni
Op zondag 3 juni organiseert de Stichting Dorpentocht de 35e editie van de alom bekende
Dorpentocht. Dit is in de regio van Amstelveen en omstreken dé recreatieve fietstocht voor
het gehele gezin en de sportieve fietser. De opbrengst komt zoals elk jaar ten goede aan een
nieuw Goed Doel. In de afgelopen 34 jaar hebben 83.000 deelnemers ongeveer € 145.000
bij elkaar gefietst. Het Goede Doel van dit jaar is Stichting Haarwensen. Deze organisatie
schenkt pruiken, gemaakt van echt haar, aan kinderen tot en met 18 jaar, die door medische
behandelingen of door een ernstige haarziekte hun eigen haar zijn verloren.
Door op zondag 3 juni met onze tocht mee te fietsen, steunt u het werk van Stichting Haarwensen en gunt u een kaal kind dat beetje extra geluk. Natuurlijk is de Stichting ook tijdens
de tocht aanwezig met allerhande informatiemateriaal en hun mascotte Saartje. De pop
Saartje is te koop voor slechts € 7,95. Maar u kunt ook nog een stapje verder gaan en op 3
juni uw eigen haar doneren. Iedereen die op de dag van de Dorpentocht haar of zijn (!) haar
wil doneren, wordt gevraagd dit vooraf via info@dorpentocht.nl kenbaar te maken. Tijdens de
tocht staat er dan een professionele kapper klaar en is er passende aandacht voor uw ludieke
actie. Een voorwaarde hierbij is, dat uw haar ten minste 25 centimeter lang is. Wie durft!?
De Dorpentocht heeft dit jaar weer twee routes; van ca. 35 en van ca. 55 kilometer en er zijn
diverse startpunten in de regio. Alle informatie hierover, over de route zelf en hoe u zich kunt
aanmelden, is te vinden op www.dorpentocht.nl
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Restauratie kerktoren Vinkeveen loopt op schema
De grootschalige restauratie van de kerktoren van de Rijksmonumentale kerk Heilig Hart van Jezus verloopt voorspoedig. Het zal niemand ontgaan zijn dat de toren van de Kathedraal van De Ronde Venen al geruime tijd in de steigers staat. Vanaf medio oktober 2011 is restauratie-aannemer Nico de Bont uit Vught bezig met de restauratie. Er wordt heel veel
voeg- en metselwerk uitgevoerd, de torenspits is voorzien van nieuwe leien, de glas-in-lood ramen worden gerestaureerd en ook worden het uurwerk, de wijzerplaten en de gehele aansturing van de klok vernieuwd. Veel wordt ook gedaan door plaatselijke ondernemers, die onder auspiciën van de hoofdaannemer de werkzaamheden met veel precisie uitvoeren.
De uit 1883 stammende kerk, van
architect A. Tepe, is zeer beeldbepalend en markeert het dorpssilhouet tot in de verre omtrek. Het
interieur is van zeer hoge kwaliteit
(atelier Mengelberg)
en dient beschermd
te worden. Het is
een totaalkunstwerk dat tot in de
kleinste details door
een beperkt aantal
kunstenaars van hoog
niveau is gerealiseerd. Denk hierbij
aan de Lourdesgrot
(uniek in Nederland),
de Preekstoel uit
1892 (J. Smits), de
ramen, het altaar en
het gerestaureerde
Wander Beekes orgel uit 1827.
Niet alleen de toren, óók de kerk
zelf is hoognodig aan restauratie
toe. Helaas verlopen de aanvragen
voor subsidies moeizaam. Het geld
is op bij het Rijk, maar het gebouw
wordt alsmaar slechter. De locatieraad en de restauratiecommissie
hebben het restauratieproces in
drieën geknipt en na de restauratie van de Pastorie was nu de
toren aan de beurt. Door een grote
subsidie van de Provincie Utrecht
(regeling Erfgoedparels), een
mooie bijdrage vanuit de Stichting
Vallis Pacis en een bijdrage van de
nieuwe parochie St. Jan de Doper

Mariaviering in Heilig
Hartkerk in Vinkeveen
Elk jaar vindt in mei in de Roomskatholieke kerk in Vinkeveen de
Mariaviering plaats met een processie. Zaterdag 19 mei jl. trokken de
bedevaartgangers, na een rondgang
door de kerk, op naar het Mariabeeld in de grot bij het altaar, waar
zij een kaars plaatsten ter ere van
Maria.
Zie vanaf zaterdag 26 mei

www.stjandedoper-vechtenvenen.nl.
foto ad van der made

kon met de toren gestart worden.
Om de begroting van 1.330.000
euro sluitend te krijgen restte nog
een tekort van 100.000 euro.
Door diverse plaatselijke en regi-

onale sponsors, die allen genoemd
worden op het bord bij de toren,
kon het tekort worden teruggebracht tot 40.000 euro. De laatste
loodjes wegen altijd zwaar leert de
historie, maar de restauratiecommissie heeft goede hoop dat de
plaatselijke en regionale bevolking
te hulp schiet. Door de rommelmarkten en de boekenmarkt en de
wekelijkse collecten wordt getracht
het ‘gat’ te dichten, maar dat lukt
niet zonder steun van de bevolking.
Belangrijk om te weten is dat er in
de toren diverse zolders hersteld en
vernieuwd zijn. Ook wordt er een
stalen spiltrap geplaatst ter ver-

vanging van de houten ladders die
nu aanwezig zijn. Door de spiltrap
wordt het een stuk aantrekkelijker
om in de maanden juli en augustus op de woensdagmiddag en de
zaterdag omhoog te
klimmen en vanaf de
torenomloop van het
schitterende uitzicht
te genieten.
De kerk en toren zijn
ook opengesteld op
Monumentendag op
zaterdag 8 september
2012.
Wilt u ook dat dit
prachtige gebouw
behouden blijft, steun
dan de restauratie
en stort uw bijdrage
op rekeningnummer 1952.35.533
t.n.v. van Stichting Vallis Pacis.
Deze stichting mag de ontvangen
gelden alleen gebruiken voor onderhoud en restauratie van de Heilig
Hart van Jezus kerk in Vinkeveen.
Zie ook www.stichtingvallispacis.nl.
Het bestuur van de stichting is
gaarne bereid de nodige mondelinge en uitgebreide informatie te
verschaffen. Ook met betrekking tot
het schenkingsrecht, wat interessant kan zijn. Een mooie brochure
met de nodige informatie hierover
is bij het bestuur op te vragen.

Steun dit project om zo de Kathedraal
van De Ronde Venen te behouden.

Jubilerend Cultura klaar voor elfde seizoen:

Cultura kiest voor het theatertalent in De Ronde Venen
In de wekelijkse rubriek Ereloge, elders in de krant, besteedt deze
krant regelmatig aandacht aan de programmering van Stichting Cultura De Ronde Venen. Bestuursleden Rob de Graaff en Remko Vis,
onthullen aan Peter Schavemaker alvast een tipje van de voorstellingen in het nieuwe seizoen.
peter schavemaker

Cultura bestaat 10 jaar. Reden voor een
feestelijk programma?
“We bestaan 10 jaar, maar dit wordt
ons elfde seizoen. We hebben er
over gesproken om het een feestjaar
te laten zijn, maar ons afgevraagd
of je bij de huidige crisis binnen de
cultuur een feestje wilt vieren. Er is,
in de laatste jaren, ook bij ons een
terugloop in het theaterbezoek. Door
de bezuinigen hebben we een paar
grote namen niet kunnen programmeren, komend jaar is een volledig
programma niet haalbaar met ons
budget.”

Waar moest het jubileumseizoen aan
voldoen?
“Voor elk wat wils. Je neigt snel
om populair te gaan, wat men niet
kent daar gaat men niet naar toe.
We hebben bewust gekozen om één
cabaretvoorstelling te programmeren
(Roel C. Verburg op 9 februari), in
plaats van twee. Hier komen minder
mensen op af. We hebben ook gekozen voor meer muziekvoorstellingen,

onze bezoekers vinden dit genre leuk.
Voor toneel zijn er voldoende toneelverenigingen in De Ronde Venen.”

Wat gaan jullie brengen?
“We beginnen onze negen voorstellingen op 21 september met een
recital met Mathilde Santing en
pianist Marcus Olgers. Op 27 oktober
treedt de Mijdrechtse jazztrompetist
Diederik Ruisch op, 16 maart Jan
Vayne samen met accordeonverenging Concordia en 20 april een
matinee- en avondvoorstelling van
René van Beeck. Op 19 januari is in
de verbouwde Janskerk een avond
met ongeveer twaalf professionele
lokale artiesten.”

Is Mathilde Santing jullie verjaardagscadeau?
“We gaan niet bij een van de voorstellingen een speciaal feestje organiseren, daar is geen geld voor. Uit
ons programmaboekje zal duidelijk
blijken dat we 10 jaar bestaan, maar
het wordt niet groots gevierd.”

Cultura-bestuursleden Rob de Graaff (links) en Remko Vis
Het komend seizoen lijkt minder sterk
dan afgelopen seizoen.
“Daar zijn we het wel mee eens, we
kiezen meer voor muziek en minder
gevarieerd.”

Is het een bewuste keuze, of voorwaarde
voor Cultura, om artiesten uit te nodigen
die met name uit De Ronde Venen komen?
“Het is geen bewuste keuze. Het
is goed om de lokale talenten te
programmeren, drie van de negen
voorstellingen zijn lokaal talent.
We willen inspringen wat er in De
Ronde Venen gaande is op muzikaal
en cultureel gebied. Onze bezoekers
komen af op deze namen, dit geldt
bijvoorbeeld voor René van Beeck.
Hij is een vaste waarde voor onze
programmering.”

Is Cultura een lokale theaterorganisator?
“Ja. We kiezen voor het theatertalent in De Ronde Venen, aan deze
kant van de snelweg. In Abcoude bestaat de programmering van Ab-Art,
die niet bijt met onze programmering. Zij hebben een ander publiek,
door het grote cabaretaanbod. Uit
gesprekken over samenwerking
blijkt op dit moment nog een afstand
tussen het oude Ronde Venen en Abcoude. Mocht de gemeente willen dat
wij gaan samenwerking, dan moet
er eerst een duidelijk cultuurbeleid
komen. ”

Voor de zomer verschijnt de nieuwe
programmagids van Cultura De Ronde
Venen. www.cultura-drv.nl
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FootGolf @ The Park
Mijdrecht

Ga de uitdaging aan!

DE RONDE VENEN-CUP
Hét	
  bedrijvenvoetbaltoernooi	
  in	
  De	
  Ronde	
  Venen!	
  
	
  
zaterdag 9 juni 2012

Locatie

Sportpark aan de Hoofdweg te Mijdrecht
Registratie in de kantine van SV Argon

Voetbal op half veld
teams van 6 spelers plus 1 keeper
voor partners en collega’s
supportersfeest met muziek en BBQ

Wanneer

supportersfeest met attracties, muziek,
BBQ

Zondag 3 juni 2012

Steun met dit toernooi 4 goede doelen:
Moederverwendag, De Ronde Venen
Soos De Cirkel, De Ronde Venen
Stichting Hand, Bolivia
De Stichting Wees een kind, Indonesië
Alle doelen hebben een relatie met De
Ronde Venen.

Info

Voor meer informatie en inschrijving www.footgolfevents.nl
Like us on Facebook

Inschrijven en informatie:
Dorien Halbertsma;
 06-10957103;
 d.halbertsma@unetmail.nl

OPENINGSACTIE
VERLENGD TOT EIND

MEI

GRATIS MONTAGE
serres, veranda’s, aluminium en kunststof kozijnen
U kunt in onze showroom niet alleen alle producten bekijken, maar ook
direct gebruik maken van de verlengde openingsactie. Want koopt u voor
eind mei 2012 een serre, veranda, aluminum of kunststof kozijnen dan
krijgt u de montage helemaal gratis.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
Zaterdag

09.00 - 17.00 uur
11.00 - 14.00 uur

Vermogenweg 26 | 3641 SR Mijdrecht | Telefoon: 0297-231697 | Fax : 0297-288036 | E-mail: info@keers.nl | www.keers.nl
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Art Collection International Abcoude

Met de webwinkel is de cirkel rond
Ron Laagwater begon zijn carrière als huis-aan-huis-verkoper van onder meer posters. Dat
groeide uit tot een groothandel in schilderijen, spiegels en fotolijsten. Op initiatief van
zijn oudste zoon Owen wordt nu gestart met een webwinkel voor de verkoop van schilderijen. “Hiermee zijn we weer terug bij de rechtstreekse verkoop aan particulieren en is de
cirkel weer rond,” stelt Ron vast.
Als kleine jongen gaf Ron al blijk van een handelsgeest. Op de lagere school hield hij zich bezig
met de verkoop van vuurwerk en op de middelbare school verkocht hij sweaters en t-shirts
aan zijn medeleerlingen, bij sportclubs en op
sportscholen. Ron: “Ik ben geboren en getogen
in Amsterdam West. Mijn Havo-opleiding heb ik
niet afgemaakt omdat ik zo snel mogelijk geld
wilde gaan verdienen. Daarbij kwam ik er al snel
achter dat de handel mijn werkterrein moest
worden en dat mijn toekomst in het zelfstandig
ondernemerschap lag. Ik ben niet zo geschikt
voor het werken in dienstverband. In het begin
heb ik heel diverse klussen gedaan waarna ik
uiteindelijk in de colportage terecht kwam. Ik
verkocht in die periode diverse artikelen aan de
deur. Toen kochten mensen nog wel encyclopedieën. Op zeker moment raakte ik gefascineerd
door een boek met oude prenten. Dat waren van
die ontroerende en nostalgische platen. Ik zag
daar wel handel in en liet posters drukken die
huis aan huis verkocht werden. Dat liep zo goed
dat ik een heel colportagenetwerk heb opgezet.
Op het hoogtepunt had ik tussen de zestig en de
tachtig studenten tot wederverkoper opgeleid.
Naast de verkoop aan particulieren ging ik ook
posters aan winkels verkopen. Later werden dat
ook zeefdrukken en schilderijen. We verkopen
vooral aan winkelketens een uitgebreid assortiment, waaronder ook fotolijsten en decoratieve
spiegels en lijsten.”
Een gat in de markt
“In 1985 kwam een kennis terug uit Java waar
hij voor weinig geld een schilderij had gekocht.

Ik ben toen naar Java afgereisd en heb daar
drie maanden rondgezworven en heb een paar
duizend schilderijen aangekocht. Die ging ik
tegen posterprijzen verkopen aan winkels. Toen
kreeg ik de tip om eens in Hongkong te gaan
kijken. Daar bleken heel veel schildersateliertjes
te bestaan. Ik heb daar heel veel ingekocht en
vanaf die tijd begon het echt te lopen. Inmiddels
hebben we een eigen atelier in China en laten de
schilderijen daar maken. Ik begon de groothandel in schilderijen in Amsterdam West op dertig
vierkante meter. In 2003 ben ik naar Abcoude
verhuisd en sinds 2009 zitten we in het huidige
pand met een oppervlakte van 2500 vierkante
meter. Naast de schilderijen zijn we gespecialiseerd in spiegels, die we uit tal van landen
hierheen halen. De staaflijsten laten we ook
speciaal maken en daar worden hier in Abcoude
spiegels van gemaakt. We leveren aan meubelzaken als Trendhopper en Leen Bakker maar ook
aan het hogere segment als Erik Kuster, Jan des
Bouvrie en Piet Boon. We hebben ook een aantal
topfotografen voor wie wij de foto’s inlijsten. En
we hebben inmiddels ook inlijstopdrachten van
het Foam Museum, het Rijksmuseum en het
Amsterdams Historisch Museum. Voor dit laatste
museum zijn we met een eervolle opdracht
bezig. Zij zijn een groot schilderij van vier bij zes
meter aan het restaureren en daar mogen wij de
lijst voor maken. Het schilderij stelt de intocht
van Napoleon in 1813 voor. In 2013 moet het
klaar zijn en zal het worden geëxposeerd. De
spiegels en ook de grote inlijstprojecten nemen
steeds meer toe.”

Ron Laagwater: “Met de verkoop van schilderijen via internet hopen we een nieuwe markt aan te
boren, waarbij ook particulieren voor een schappelijke prijs een kunstwerk kunnen aankopen.”
								
Webwinkel als stap naar de toekomst
Ron werkt samen met zijn broer Olaf en een
groep van vijftien toegewijde medewerkers.
Ron: “Zonder Olaf was dit allemaal niet gelukt.
Hij is in 1989 in het bedrijf gekomen. Hij is
een prima verkoper en zorgt dat de interne
organisatie hier in het bedrijf op rolletjes loopt.
Ik zeg altijd dat hij ‘het cement’ in het bedrijf
is. Hij is mijn tegenpool, zorgt voor rust en
stabiliteit en is onvermoeibaar met het bedrijf
bezig. Inmiddels zorgt mijn zoon voor nieuwe
ontwikkelingen. In het kader van zijn HBO
opleiding commerciële economie moest hij als
toekomstig ondernemer een bedrijf oprichten.
Dat werd Schilderij Winkel.nl, een online
winkel in wanddecoraties. Via dit kanaal gaan
we in de toekomst onze schilderijen verkopen.
Door de huidige economische recessie loopt
onze omzet bij de warenhuizen en de meubelzaken terug. Veel meubelzaken sluiten zelfs
hun deuren. Met de verkoop van schilderijen
via internet hopen we weer een nieuwe markt
aan te boren, waarbij ook de particulieren de
kans krijgen om voor een schappelijke prijs een

Kom Hollandse nieuwe haring proeven voor het goede doel
Op donderdag 7 juni aanstaande wordt voor het elfde achtereenvolgende jaar de Mijdrechtse Haringparty georganiseerd van 17 - 20 uur bij restaurant Rendez-Vous aan het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Deze activiteit is voor iedereen vrij toegankelijk. Het kost
alleen een bonnetje voor de haring en de drank.
De door de Lionsclub MijdrechtWilnis georganiseerde haringparty
wordt muzikaal omlijst door de
Willy Latino band, die onder andere
met Caribische en Zuid-Amerikaanse muziek voor een zonnige sfeer
zal zorgen, waarin men op ontspannen wijze vrienden en relaties kan
ontmoeten.
Symbolisch wordt deze middag het
eerste vaatje Rondeveense haring
geveild door veilingmeester Peter
Forsthövel, voormalig notaris in
Mijdrecht. Doel daarbij is, om
zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het goede doel: ‘Wensstichting Oppepper4all’
(www.deoppepper.nl).
Deze stichting uit Abcoude organiseert en realiseert ultieme wensen
voor (ernstig) chronische zieke
mensen van alle leeftijden.

Veilingmeester Peter Forsthövel in actie.

foto rob isaacs

Dat eten...die gastvrijheid...dat uitzicht!
Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zaterdag alleen diner.
Zondag en maandag gesloten.

Genieten
in de polder!
www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3,Ouderkerk a/dAmstel Tel: 020 - 496 13 73

foto patrick hesse

kunstwerk aan te kopen.
De site www.schilderijwinkel.nl is al operationeel en binnenkort wordt die nog verbeterd en
uitgebreid.”
Magazijnverkoop
Vanaf woensdag 30 mei tot en met zaterdag 2
juni vind er bij Art Collection International een
mega magazijnverkoop van spiegels, schilderijen en lijsten plaats. “We bieden met deze
magazijnverkoop iedereen, ook de particulieren, een unieke kans om voor uitzonderlijk lage
prijzen eigenaar te worden van een origineel
handgeschilderd doek of een bijzondere spiegel,” belooft Ron.
De magazijnverkoop vindt plaats op woensdag
30 mei van 09.00 – 18.00 uur. Op donderdag
31 mei en vrijdag 1 juni kan men terecht van
09.00 – 21.00 uur en op zaterdag 2 juni van
10.00 – 14.00 uur. Art Collection International
is gevestigd aan de Hollandse Kade 32-33 in
Abcoude (tegenover het NS Station Abcoude).
Telefoon 0294 286666.

www.artcollectioninternational.nl.
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RTV Ronde Venen
Per 1 juli aanstaande gaan de
twee lokale omroepen van De
Ronde Venen, Midpoint en Rosa,
op in één nieuwe omroeporganisatie: RTV Ronde Venen. Aan het fusieproces, ingegeven door het feit
dat een gemeente maar één lokale
omroep mag hebben, is anderhalf
jaar gewerkt. Voorlopig blijven er
twee studiolocaties; in Mijdrecht
en Abcoude. Binnenkort kunnen
de lezers hieronder de nieuwe programmagegevens aantreffen.

Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
Midpoint Muziekmix
SliQ FM
Midpoint Muziekmix

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00		- 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Oostrom On Air
Midpoint Muziekmix

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.

1

'Tegenlicht is geen vrolijk boek.
Het komt hard binnen als je
beseft waartoe pesterijen en een
gebrek aan begrip en een warm
thuis toe leiden. Het laat zien
waar het om draait in het leven.
Het boek verveelt geen moment
en leest als een trein. Lekker
geschreven, verdeeld in korte,
heldere hoofdstukken.
In het boek maken we kennis
met Vera Zagt. Vera is een 38-jarige dierenfotograaf en al twintig
jaar samen met Lucien. Steeds
meer besteft ze zich dat ze niet
echt gelukkig is. Haar traumatiserende jeugd heeft diepe sporen
achtergelaten. Meer dan ze
beseft. Haar huwelijk, haar werk
en haar huis zijn de drie wankele
pijlers waarop haar leven steunt.
Wanneer de relatie met Lucien
onder druk komt te staan, raakt
Vera in paniek en vlucht in een
buitenechtelijke verhouding. Dan
gebeuren er meer dingen waardoor ze langzaam maar zeker de
controle verliest.
Esther Verhoef weet het verhaal
zo te vertellen alsof je er middenin zit.'
gelezen door hetty aafjes

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel & Anne
OnMusic met Elmar
Midpoint Muziekmix

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Vrijdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Midpoint Muziekmix

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

Gino Stratella werkt als kok in
New York. Zijn oude moeder heeft
hij achtergelaten in zijn geboortedorp in Italië. Ze schrijven elkaar
lange brieven: Gino doet verslag
van zijn dagen, zijn moeder vertelt
vergeten verhalen uit zijn jeugd. Ze
is analfabeet; een vriendin tekent
haar verhalen op. Dan gebeurt er
iets waardoor de moeder niet meer
kan praten. Maar Gino blijft de
brieven met jeugdherinneringen
ontvangen. Wat voor herinneringen zijn dit? Valse? Geleende?
En maakt het uit? Als geen ander
weet Bernlef, zijn meesterschap op
de korte baan demonstrerend, in
deze rijke bundel de kracht én de
verraderlijkheid van herinneringen
op te roepen.

2

Vrij man 			
Nelleke Noordervliet
Plaats van
handeling: De
Republiek
der Zeven
Verenigde
Provinciën en de
Nieuwe
Wereld.

turen, het was koud en het regende
de hele dag. Het kon de pret natuurlijk niet drukken, maar de geplande
sloepentocht inclusief fotoreportage
viel letterlijk en figuurlijk in het water. Sindsdien is het op 26 mei nooit
mooi geweest en ben ik dus zeer blij
met het bericht van Piet P.

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Help me herinneren 		
Bernlef

Titel: Tegenlicht 		
Auteur: Esther Verhoef

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Boeken tip 5...

Lang leve de...Cava!
Alle zonnedansjes hebben geholpen!
Eindelijk kan ik dan nu mijn column
schrijven, ’s avonds, in de tuin,
glaasje AIX rosé erbij, fantastisch!
Nog fantastischer is dat het aanstaande zaterdag 26 mei mooi weer
wordt en dat is de laatste zes jaar
niet meer gebeurd...
Waarom ik dat bijgehouden heb?
Zes jaar geleden trouwde ik meneer
Prins en die dag bestond helaas niet
uit zonnestralen en hoge tempera-

Aangezien het dus een feestje is,
beginnen we het weekend natuurlijk met een glaasje bubbels! Een
lekker glas Cava of Cava rosé. Ik
weet niet of het jullie is opgevallen
maar Cava zie je steeds meer op de
wijnkaarten van diverse restaurants.
Prosecco lijkt een beetje passé te
raken. Waarom is het zo leuk eens
uit te wijken naar een fles Cava?
Cava is ten eerste Spaans en komt
uit het kleine gebied, Penedes,
nabij Barcalona. Omdat Cava nog
redelijk onbekend is, bestaat er
geen massaproductie en is de prijs/
kwaliteit verhouding nog normaal te

Hoofdpersoon: arts en jurist
Menno Molenaar, die na de vroege
dood van zijn vader het genadebrood van zijn Rotterdamse
koopmansfamilie eet, en eenzaam
en koppig zijn weg zoekt. De
jonge Menno komt aan de Leidse
Alma Mater in contact met twee
werelden: die van de perverse
Engelse lakenreder Dixon en die
van de jonge radicale denkers rond
Spinoza. Met een van hen, Adriaan
Koerbagh, sluit hij vriendschap.
Molenaar rondt zowel een studie
rechten als medicijnen af. Ondanks
zijn voorkeur voor de geneeskunst
wordt hij door Dixon naar Den
Haag gemanoeuvreerd om daar in
dienst van raadspensionaris Johan
de Witt informatie te verzamelen
die de Engelsen in hun eeuwige
conflict met de Nederlanden goed
kunnen gebruiken. De werelden
van de radicale, integere denkers
en die van de rijke Engelsman
en diens naar liefde hunkerende
vrouw raken op voor Menno Molenaar onverdraaglijke wijze met
elkaar verknoopt.

3

Wat een man nodig heeft
Martin Bril
Van het
kopen van
een nieuwe
pen of sokken tot het
aanschaffen van
een auto:
Martin Bril
schreef
erover.
Al deze
verhalen zijn nu verzameld in Wat
een man nodig heeft. Verwonderd
als een kind en tegelijkertijd vol
zelfkritiek toetste hij elke nieuwe
aankoop aan de wetten van zijn
wereld. Het zijn vooral de typische
mannendingen waar het om gaat spullen van statuur en formaat of
juist voorwerpen die in de vergetelheid dreigen te raken. Vuur,
wijn, een baard of oesters: het is
alles wat een man nodig heeft.

noemen. Prosecco werd zo massaal
gemaakt dat ze in Italië dezelfde
regels als de champagne hebben
ingevoerd, namelijk: Prosecco mag
pas zo heten als het uit het daarvoor
bestemde gebied komt en als de
proseccodruif gebruikt is. In Italië
knalden ze namelijk op elke fles die
een bubbeltje had de naam prosecco,
met als gevolg een hele grote groep
troep, die niet te drinken was.

4

Verder weg 			
Jonathan Franzen
Jonathan Franzens roman Vrijheid
is de succesvolste en meest geprezen roman van de afgelopen jaren,
een ambitieuze verkenning van het
Amerikaanse leven in de eenentwintigste eeuw. The New York
Times noemde het 'een verslavende
kroniek van een gemankeerde
familie, en tegelijk een onuitwisbaar portret van de tijd waarin wij
leven'.
In Verder weg, een verzameling
van teksten die Franzen de afgelopen jaren schreef, behandelt hij de
thema's die hem al zijn leven lang
bezighouden. Of het nu gaat om
een gewelddadige ontmoeting met
stropers op Cyprus, zijn gemengde
gevoelens over de zelfmoord van
zijn vriend en literaire rivaal David
Foster Wallace, of zijn originele
kijk op de manier waarop de technologie onze omgang met de liefde
heeft veranderd: Franzens observaties en gedachten zijn hoogstpersoonlijk en tegelijk universeel.

5

Het Bali van Bloem 		
Marion Bloem

Schrijfster Marion Bloem komt
al sinds 1977 op Bali, het eiland
waar ze tot rust komt en ongestoord kan schrijven. Hoewel ze
het eiland heeft zien veranderen,
bleef haar liefde overeind. In haar
nieuwe boek ‘Het Bali van Bloem’
deelt Marion Bloem haar Bali
met lezers: in verhalen, foto’s en
familierecepten. Ook geeft ze tips
over onveranderd mooie plekjes en
de beste waroengs.

dit weekend iets culinairs gaan
doen... meer krijg ik niet te weten
dus met zeuren ben ik maar gestopt.
Wat ik wel weet is dat we eerst
samen de hele dag mogen werken
en met het mooie weerbericht weet
ik wel wat we klaar kunnen zetten,
AIX rosé en flesjes Cava natuurlijk!

Gevolg van deze regeling? Prijsverhogingen! Voor een goede fles
Prosecco betaal je tegenwoordig
ook goed en dat is helemaal niet
erg, maar voor een paar eurootjes
minder heb je ook bubbels die kwalitatief minstens zo goed zijn!
Manlief weet me elk jaar weer te
verrassen en ook nu heb ik weer
wat kunnen ontfutselen... Veel wil
hij niet zeggen, maar omdat hij snel
bezwijkt door het constante gezeur
van zijn vrouw, weet ik wel dat we

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hmmm met hesse...

Door Patrick Hesse

Beach Club Lust! - Vinkeveen

Let’s Lounge!
Voor de tweede keer in een zeer slap voorjaar worden we op een nationale feestdag getrakteerd op heerlijk
zomerweer, en dat maakt het voor al die mensen die op deze Hemelvaartsdag vrij hebben een waar feest.
Ben ik even blij dat ik mijn bezoek aan Beach Club Lust goed gepland heb en natuurlijk neem ik op zo'n dag
‘moeder de vrouw’ mee!
Vorig jaar was een hectisch jaar voor
Hans en Karin Venneman: naast hun
uitstekend lopende Restaurant Lust!
in Mijdrecht kregen ze de mogelijkheid om de horecalocatie op Zandeiland 1 over te nemen. Een aanbod
dat je moeilijk kon afslaan en dus
werden alle zeilen bijgezet en werd
vorig voorjaar in een sneltreinvaart
door familie en vrienden de hele
locatie toonbaar gemaakt en gingen
ze precies een jaar geleden ‘open for
business’. Alleen bleek de combinatie
van twee restaurants zwaarder dan
ingeschat, zeker als je je goede naam
en topkwaliteit van de gerechten
hoog wilt houden. En dus werd in het
najaar de knoop doorgehakt: voor

het restaurant in Mijdrecht werd
een nieuwe eigenaar gezocht en zo
konden de twee horecatijgers zich
volledig gaan focussen op hun grote
droom: Beach Club Lust. Binnen een
mum van tijd was een nieuwe eigenaar voor de locatie aan de Hofland
gevonden en inmiddels is dit al een top
Sushi-restaurant geworden: I Sushi.
Hans en Karin zetten begin dit jaar
een complete renovatie in voor hun
locatie op Eiland 1. Zoals inmiddels
bekend is van Hans en Karin, wordt er
geen half werk geleverd. Eerst werd
de binnenkant aangepakt en na het
zomerseizoen de buitenkant. Werkelijk het hele interieur werd gestript en
opnieuw opgebouwd en daarna gedipt
in de zo herkenbare stijl van Karin,
die een trendy-warme uitstraling aan
het restaurant geeft.
Als liefhebber van Amerika ben ik een
aantal keren in Key-West geweest, het
zuidelijkste puntje van Florida (slechts
90 mijl van Cuba) en hier heerst nog
een heerlijke ‘layback hippie cultuur’.

Hetzelfde gevoel maakt zich van
mijn meester als ik Beach Club Lust
binnenloop en ik baal dat ik mijn korte
broek en slippers heb thuisgelaten. Ondanks het frisse windje is het heerlijk
toeven achter het glas op het terras.
Hoewel de buitenkant nog niet helemaal af is (er komt onder andere nog
een buitenkeuken, een nieuwe entree
en een schitterende uitbouw), krijg je
toch al lekker de sfeer te pakken en
maakt wederom het vakantiegevoel
zich van mij meester en wordt dit een
perfect einde van een schitterende
dag. Dit is onthaasten in optima forma,
met uitzicht op de plassen, en ik prijs
me gelukkig in zo'n geweldige omgeving te wonen.
Als voorgerecht moet ik wel kiezen
voor de Vinkeveense paling; vers
gevangen in dezelfde plassen, veel
lokaler kan het niet worden! Mijn lief
gaat voor een parade van tonijn; een
combinatie van tonijntartaar, sashimi,
gegrilde en tonijnmayonaise begeleid
met een dille-komkommersalade en
gember. Een heerlijk kwartet van verschillende variaties van tonijn, gezien
de reputatie van Chef Hans ook een
uitstekende keuze.
Beide gerechten smaken voortreffelijk
en is het gezellig druk. Gezien het
gemêleerde gezelschap is Beach Club
Lust zeer geschikt voor een ieder die
net als ik van het leven geniet.
Net als een jaar geleden kan ik de
verleiding niet weerstaan en kies ik
voor een van mijn favoriete vleesgerechten: de rib eye, met friet en salade
(tja, je moet tenslotte toch controleren
of het net zo lekker was als de vorige
keer). Ik kan gerust stellen, wederom

Voedselveiligheid en hygiëne aantoonbaar op orde

De IJsbeer in Vinkeveen behaalt HH-certificaat
De Vinkeveense ijssalon De IJsbeer heeft het HH-certificaat verkregen
van Houwers Holtackers uit Geldermalsen. Daarmee beschikken de eigenaren Irene en Jerry Jacob over een erkend bewijs van een correcte
manier van werken op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.
Op woensdagmiddag 6 juni komt Dolores, de slimme zwerfkat van de
Top2cats, dit feestelijk vieren in de ijszaak.
Ambachtelijke IJssalon de IJsbeer
verkoopt alle soorten ambachtelijk
schepijs, softijs en milkshakes, vers
gebakken Luikse wafels, gebak en
diversen soorten Italiaanse koffie.
“Dit doen wij met een team van

twaalf enthousiaste werknemers die
er elke dag weer zin in hebben. Aan
de hand van een inspectielijst zijn
basisvoorwaarden als persoonlijke
hygiëne, ongedierte, afval, inrichting
en belangrijke processtappen als

inkoop en bereiding beoordeeld en
goed bevonden,” vertelt Irene Jacob
trots. “De inspectie heeft uitgewezen
dat wij voldoen aan de groene kleur.
En dat moet ook zo. Wij willen onze
klanten uitsluitend het beste van het
beste bieden, dan is optimale hygiëne
uiteraard een van de belangrijkste
vereisten. Daar werken we dagelijks
hard aan met het hele team. Voor
ons is het verkrijgen van het HHcertificaat niet alleen een beloning
voor onze inspanningen, maar ook
een aanmoediging om onze visie en
werkwijze voort te zetten en waar
mogelijk nog te verbeteren.”
De groene kleur
wordt bereikt met
een score vanaf
80 punten. De
beoordelingsmethodiek van
Houwers
Holtackers
is erkend
door de
Voedsel- en

een prachtig en zeer smaakvol stukje
vlees. Mijn echtgenote gaat voor de
Visspecial LUST!, een variatie van
koude en warme vissoorten op een
bord met spinaziepasta. Al snel komt
mijn vrouw erachter waarom dit de
Chef's Favorite heet: dit zeer goed
gevulde bord met vissoorten is een
maritiem feestje waar de Toppers
(ben ik nou echt de enige die niet
geweest is?) een puntje aan kunnen
zuigen. Door de enorme porties is
er werkelijk geen ruimte meer voor
een dessert, maar nagenieten met
een kopje koffie en een muntthee is
natuurlijk ook prima. Nog even loop
ik de mooie keuken binnen, waar ik
Hans tref, die ik steevast bestempel als de hardst werkende man in

horecaland, want wat is deze man
altijd volledig gefocust en gedreven
bezig. Even sla ik hem gade, tot hij mij
opmerkt en een vragende glimlach
toewerpt. Mijn brede grijns en de
duimen ophoog doen hem zichtbaar
een groot genoegen. Hij kan meer
dan tevreden zijn, hij heeft het hem
weer geflikt. Nog onder de indruk van
het interieur en zeer benieuwd naar
de metamorfose van het exterieur
neem ik afscheid van Karin & Hans
en kan ik niet wachten tot de zomer
doorzet en ik me weer kan neervlijen
op het heerlijke terras.
Ik voel me in de auto helemaal rozig
worden, wat zal ik lekker slapen
vanavond...

Warenautoriteit (nVWA). De verkregen groene kleur van de IJsbeer
wordt door de nVWA gehonoreerd
met verminderd toezicht. Irene:
“Het is fijn om te weten dat we het
vertrouwen hebben van de nVWA.
Wij nemen onze verantwoordelijk
op het gebied van voedselveiligheid
uiterst serieus en dat wordt terecht
beloond met verminderd toezicht.”

Op de vraag waar het certificaat
komt te hangen, hoeft ze niet lang na
te denken: “In de winkel natuurlijk!”
Wie zich wil laten overtuigen van de
prestaties van de IJsbeer Vinkeveen,
kan terecht op www.goedvoedsel.nu.
Op deze consumentensite worden
uitsluitend bedrijven vermeld die
aantoonbaar hun voedselveiligheid en
hygiëne op orde hebben.
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Cellulite en dan…?
Cellulite is een apart verhaal. Vorige
maand heb ik u verteld over de drie fases
waarin Cellulite zich kan begeven.
Vandaag vertel ik u iets over de oorzaken
en de behandelmogelijkheden die wij kunnen bieden.
Cellulite is een stofwisselingsstoornis van de
vetcellen. De vetcellen nemen meer vet op,
dan dat ze af kunnen geven. Hierdoor ontstaat
er een opzwelling en worden de bobbeltjes
zichtbaar. Cellulite wordt voor een groot deel
door de genen bepaald. Echter, hoe het zich in
het leven verder ontwikkelt, hangt af van een
aantal factoren. Een heel belangrijke factor
is het vrouwelijke hormoon Oestrogeen. Is de
oestrogene spiegel hoog, bijvoorbeeld tijdens
de zwangerschap of bij het gebruik van de
anticonceptiepil, dan kan Cellulite ontstaan of
erger worden. Ook een slechtere doorbloeding
is één van de oorzaken voor Cellulite. Zoals
eerder gezegd is overgewicht geen oorzaak,
maar heeft iemand aanleg voor Cellulite, dan
verergert het uiteraard wel.
Maar hoe is het nu te behandelen? Doordat
hormonen één van de oorzaken vormen, hebben
de behandelingen tijdens en na de overgang
minder effect. De behandelingen richten zich
met name op de vetstofwisseling van de bovenbenen, billen en heupen. Ook het stimuleren
van de doorbloeding wordt in de behandeling
meegenomen. Bewegen (sporten) is eveneens
belangrijk om een zo optimaal resultaat te krijgen. Voor mensen met overgewicht raden wij
tevens een juiste voeding aan. Dit laatste wordt

door een diëtiste gegeven.
Het mag duidelijk zijn, dat een enkele behandeling een positief effect kan geven, maar geen
resultaat. Daar is meer voor nodig. Meestal
wordt er dan ook een kuur geadviseerd. De indeling van de kuur hangt af van de fase waarin
de Cellulite zich bevindt. Maar gedurende vijf
weken, twee keer per week komen, is een reëel
beeld. De behandelingen zijn opgebouwd uit:
apparatuur, speciale anti-Cellulite massages en
pakkingen. Het apparaat dat wordt gebruikt
geeft hoge automatisch wisselende frequenties
en door de pompreactie in het lichaam worden
afvalstoffen door de lymfe afgevoerd. Bovendien zorgen de hoge frequenties ervoor dat
de circulatie in het lichaam wordt verbeterd,
waardoor de stofwisseling in de cellen verbetert
en vocht vermindert. De speciale massage
en pakkingen zijn er vooral op gericht om de
doorbloeding te stimuleren, de vetcellen ‘los’
te maken en de afvalstoffen sneller te laten
afvoeren. Uiteraard dienen de behandelingen
ondersteund te worden met de producten die u
thuis gebruikt.
Er zijn dus prima mogelijkheden om Cellulite
te verbeteren en gelukkig hebben we al diverse
mooie resultaten kunnen bereiken. Maar….
een juiste diagnose en advies is heel belangrijk.

BEAUTY
Périne

Instituut Périne
Genieweg 8
Mijdrecht
www.perine.nl
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Van Kouwen
Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam-Zuidoost, Tel: 020-567 20 30.
Transformatorweg 39, 1014 AJ Amsterdam-West, Tel: 020-581 62 00. www.vankouwen.nl
U kunt ook terecht voor service in: Uithoorn, Anton Philipsweg 13, Tel: 0297-562 020
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Prijzen incl. BTW/BPM (geen BPM op MiTo) en excl. kosten rijklaar maken. Vraag ons naar de actievoorwaarden. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Annemieke Hennipman en Peter-Paul Wienk

Het G-team hoort er helemaal bij
De afdeling voetbal van SV Argon uit Mijdrecht heeft een paar honderd leden, die zich wekelijks op het
voetbalveld uitleven. Dat varieert van de selectie van Topsport Argon tot en met de allerkleinste F-jes. Een
bijzondere groep in dit geheel vormt het G-team, dat bestaat uit spelers en speelsters met een lichamelijke
of verstandelijke beperking. “We vormen weliswaar een aparte afdeling maar we zijn volledig opgenomen
binnen Argon,” stellen Annemieke Hennipman en Peter-Paul Wienk.
“Het is inmiddels al weer zo’n
kleine twintig jaar geleden dat
Argon plaats bood aan een groep
enthousiaste voetballers met een
beperking,” vertellen Annemieke en
Peter-Paul. “Het initiatief is geboren bij de opening van het gezinsvervangend tehuis De Molenwiek
in Molenland. Bij die gelegenheid
werd er ook een voetbalwedstrijd
georganiseerd. Het enthousiasme
waarmee gespeeld werd leidde tot
de opmerking dat het de moeite
waard was om er meer structuur
aan te geven. Dat is opgepakt door
Chris de Boer die er uiteindelijk
voor gezorgd heeft dat er een
speciaal G-team bij Argon kon
worden ondergebracht. We vormen
nu een aparte afdeling binnen de
voetbalafdeling van Argon, maar
we zijn wel volledig binnen de
vereniging opgenomen en horen er
helemaal bij.” Peter-Paul is coach
en elftalbegeleider en Annemieke
regelt de zaken rondom het team,
de competitie en de toernooien. “Ik
organiseer veel dingen rondom het
team,” zegt Annemieke. “En dan
is er nog Piet Pauw, die zorgt voor
het materiaal. Wij vormen min of
meer de vaste kern van de begeleidingsgroep. Gelukkig zijn er nog
meer vrijwilligers die zich voor het
team inzetten.”
Competitie
Er zijn meer verenigingen met een
G-team. Reden voor de KNVB om

een speciale competitie voor Gteams te organiseren. Peter-Paul:
“Wij hebben bij Argon een redelijk
brede selectie. Maar we hebben
eigenlijk te veel spelers voor één
team en te weinig voor twee teams.
Wij spelen daarom met één team in
de competitie. De competitie kent
drie klassen, de A, de B en de Cklasse. Wij spelen in de B-klasse in
West II. Dat bestrijkt een tamelijk
groot gebied. We spelen in de Zaanstreek en in Almere, maar ook bij
DOVO in Veenendaal, waar ze twee
teams in de competitie hebben.”
De competitie is opgedeeld in twee
delen. In het najaar worden er
acht wedstrijden gespeeld en in het
voorjaar acht tot tien. Annemieke:
“Gemiddeld genomen lopen de
leeftijden vanaf achttien jaar tot
ruim veertig jaar. De jongste van
onze groep is vijftien en we hebben
ook iemand van achtenveertig jaar.
Het leuke is dat het leeftijdsverschil
op het veld helemaal weg valt. We
hebben in onze groep ook drie vrouwen, die gewoon met de mannen
meespelen. De standaard is dat een
wedstrijd gespeeld wordt met zeven
veldspelers en een keeper. We spelen altijd op een half veld. We hebben twee trainers en er wordt elke
donderdag van kwart over zeven tot
kwart over acht getraind. Na een
uurtje trainen wordt er meestal nog
een tijdje gedold. Het plezier spat
er altijd van af.”

Toernooien
Naast de competitie worden er
regelmatig toernooien georganiseerd. Annemieke: “We proberen
daar zoveel mogelijk aan mee
te doen. Rabobank is onze vaste
sponsor. Een keer per jaar spelen
we ook een wedstrijd tegen een
Rabobank team. Ook spelen we
meestal een keer een wedstrijd
tegen het zondag 1 team van Argon.
We bezoeken toernooien bij andere
verenigingen en we organiseren
ook zelf een groot toernooi. Dat is
dit jaar op 25 augustus aanstaande
en daar doen zestien teams uit het
hele land aan mee. Dat is dus een
hele organisatie, maar gelukkig
kunnen we dan een beroep doen op
een groot aantal vrijwilligers.”
Portugal
In maart is het G-team van Argon
naar Albufeira in Portugal geweest.
“Dat was een geweldige belevenis,”
zegt Annemieke. “We waren, samen
met nog drie andere Nederlandse
clubs, uitgenodigd om te komen.
Maar zo’n reis vraagt een hele organisatie. En dan is er het probleem
van de financiën. Kost en inwoning
daar is wel geregeld. Maar je hebt
toch je reiskosten. En eenmaal daar
moet je ook wat uitstapjes organiseren. Al met al kwam dat toch
al snel op zo’n driehonderd euro
per persoon. Daar moest dus wel
even voor gespaard worden. En we
zijn uiteraard op zoek gegaan naar

Groot voetbalfeest in De Ronde Venen
Over slechts twee weken is het zo ver: het Europees Kampioenschap voetbal in Polen en Oekraïne. Nederland
maakt zich op voor een zware poule tegen Denemarken, Duitsland en Portugal. Voetballiefhebbers in De Ronde
Venen kunnen dit jaar terecht in een super-EK Tent De Ronde Venen.
Aan de Mijdrechtse Dwarsweg
36, Mijdrecht (het voormalige
Vogelvrij Festival terrein, schuin
tegenover het BP Tankstation)
verrijst een grote tent waar 1.000
man alle wedstrijden van het
Nederlandse elftal kan volgen. Het
live-verslag van de wedstrijd wordt
door een krachtige beamer geprojecteerd op een megagroot scherm
van ongeveer 20m2. Daarnaast
hangen er diverse kleine schermen
waardoor de wedstrijd vanuit elke
hoek gevolgd kan worden. Het
wordt zeer lastig om zo nog een

doelpunt te missen. Het evenement
is een initiatief van A-side media in
samenwerking met Partycentrum
De Meijert, Rendez-Vous en Café
Het Rechthuis. Voor, tijdens en
na de wedstrijden kunnen bezoekers eten en drinken. Denk bij de
wedstrijd Nederland-Duitsland aan
bijvoorbeeld bratwurst of schnitzel. Bij de tent zijn muntjes te
koop waarmee bezoekers kunnen
afrekenen. DJ's zorgen gedurende
de avond voor de juiste sfeermuziek zodat we met zijn allen een
mooi oranjefeest kunnen bouwen.

Op zaterdag 9 juni wordt de eerste
wedstrijd, Nederland-Denemarken,
uitgezonden. DJ Jeroen Post
(bekend van TMF) zal deze avond
zorgen voor de muziek. De tent is
geopend vanaf 16.00 uur, de wedstrijd begint om 18.00 uur. Door de
centrale ligging is het evenement
goed bereikbaar voor alle inwoners
van De Ronde Venen. Zie voor
meer informatie de website www.
ekdrv.nl. Hier kan men zich ook
aanmelden voor een gratis nieuwsdienst via SMS, of zich abonneren
op het Twitter-account @ekdrv.

Aanvang wedstrijd: 20.45 uur

Halve finale (ongeacht of Nederland speelt)
27 juni en 28 juni
Tent open: 18.00 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur

Het programma tot zover bekend:
Zaterdag 9 juni met DJ Jeroen Post
Nederland - Denemarken
Tent open: 16.00 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 18.00 uur
Woensdag 13 juni
Nederland - Duitsland
Tent open: 18.00 uur (met eten)

Zondag 17 juni
Portugal - Nederland
Tent open: 18.00 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur
De kwartfinale wordt alleen uitgezonden als
Nederland door de voorrondes komt.

Finale (ongeacht of Nederland speelt)
Zondag 1 juli
Tent open: 18.00 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur

Annemieke Hennpiman en Peter-Paul Wienk zetten zich in voor het G-team van
Argon: “De jongste in ons team is 15, maar we hebben ook iemand van 48. Op het
veld valt het leeftijdsverschil helemaal weg. Het plezier spat er meestal van af!”
foto patrick hesse

sponsors. Maar het was wel een geweldig succes. Voor een aantal van
onze spelers was het de eerste keer
dat ze met het vliegtuig gingen.
Dat was op zich al een spannende
belevenis. Het is dus zeker voor
herhaling vatbaar, mits de zaak
gefinancierd kan worden.” Op de
Argon site is een uitgebreid verslag
van de reis te vinden.
Sponsoring
Het G-team heeft met Rabobank,
Breewel en de Lijnkijkers drie
vaste sponsors. “Maar wij vinden
het belangrijk dat we met onze
spelers ook af en toe bijzondere
uitstapjes maken. We zijn jarenlang
elk jaar een paar dagen naar Texel
geweest. Wellicht gaan we volgend
jaar naar Limburg. Er wordt dan
uiteraard gevoetbald, maar je moet
tijdens zo’n verblijf ook wat leuke
dingen organiseren zodat ze zich
niet vervelen. We kunnen dus zeker
nog extra sponsoring gebruiken.”

Stichting Sporten op Nivo
Op initiatief van G-coach Frits Hennipman is met steun van een aantal
middenstanders op 20 mei 2010 de
stichting Sporten op Nivo (SON)
opgericht. De Stichting stelt zich
ten doel ondersteuning te bieden bij
het organiseren van G-evenementen
door verenigingen in en rond De
Ronde Venen. Daarbij beperkt SON
zich niet tot voetbal alleen, maar
ook hockey of handbal behoren tot
de doelgroep. Elke sportvereniging
die sportactiviteiten organiseert
voor mensen met een beperking
kan een beroep op steun doen. De
stichting hoopt dat zowel particulieren als ook bedrijven en anderen
financiële steun willen bieden. Zo
is bijvoorbeeld de opbrengst van de
Brouwer Sportdag aan de stichting
geschonken. Een voorbeeld dat
navolging verdient. Meer informatie
is te vinden op www.sportenopnivo.nl.

Voorbereidingen De Ronde Venen Cup op
zaterdag 9 juni a.s. in volle gang
Teams van DM4Life, SC Johnson, Rabobank Rijn en Veenstroken, J. van Walraven Holding, C. Mulkhuyse, Bouwbedrijf Gebrs. van Scheppingen, BvCM
Tailormade, Breewel Transport, Van Kouwen Automotive, Group en De Veenhartkerk zich op om 9 juni aanstaande in het jaarlijkse bedrijvenvoetbaltoernooi de sportieve strijd aan te gaan om de fel begeerde Ronde Venen Cup.
Bedrijven en organisaties die zich
nog niet hebben opgegeven, worden
oproepen om vooral ook mee te doen.
Het evenement wordt door Rotary
Mijdrecht georganiseerd op het terrein van sv Argon in Mijdrecht. Er
wordt gespeeld op een half veld met
kleine teams van zes spelers en een
keeper, zodat het ook voor kleinere
organisaties mogelijk is een team
te leveren. Bovendien is een klein
veld van 50 meter goed te doen voor
minder ervaren voetballers.
Er zijn die dag activiteiten voor
kinderen, partners en collega’s, zoals ’s
avonds 's na afloop van de prijsuitreiking is de traditionele BBQ. Vanaf 18
uur is er de mogelijkheid om met alle
deelnemende teams de EK wedstrijd
Nederland-Denemarken te volgen.
Bedrijven en organisaties kunnen
deelnemen voor 1.500 euro per team.

Wie een tweede team op de been
brengt betaalt 1.000 euro. Verder is er
voor subsponsors een pakket voor 500
en 250 euro. De opbrengst van het
evenementgaat naar maar liefst vier
goede doelen. De Moederverwendag
en Kerstdiner Soos de Cirkel beide
in De Ronde Venen. Daarnaast twee
internationale doelen de stichtingen
Hand in Bolivia en Wees en Kind in
Indonesië. Organisaties waarvan de
organisatoren weten dat het geld op
de goede plek terecht komt. Bedrijven
kunnen zich op verschillende manieren
profileren tijdens en rond het toernooi.
Bovendien hebben hun medewerkers
en supporters een erg leuke dag. Kortom een sportief en gezellig evenement
dat men niet mag missen. Voor meer
informatie en aanmelding bel: Dorien
Halbertsma, tel. 06 - 10 95 71 03 of
mail d.halbertsma@unetmail.nl.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

MOTOR & AUTO

Test Aprilia SRV850 Motorscooter

Nooit te laat op je bruiloft!
Vandaag ben ik op pad met een splinternieuwe motorscooter, de Aprilia SRV850. Dit beest onder de motorscooters heeft hetzelfde DNA als zijn broer de Gilira GP800 en is ook uitgerust met hetzelfde motorblok. Daarmee heeft de Piaggio-fabriek van
beide machines een geduchte concurrent in huis voor snelste productiescooter ter wereld. Het is leuk te kijken of hij voor het
gevoel verschillend is. Op het eerste gezicht is de Aprilia wat mooier, scherper vooral en ziet er wat chic uit én heeft Bremboremmen (die zoals ik vaak meld zo'n beetje de beste stoppers ter wereld zijn). Met dit mooie weer maak ik er een lekkere wat
langere toertocht van. Een van de reden daarvoor is is dat chefkok David Hague met me mee rijdt. David is niet alleen een
collega van de krant (wij maken samen de pagina Met je neus in de boter), maar inmiddels een goede vriend geworden en niet
alleen onze liefde voor muziek en lekker eten, maar ook voor motorfietsen zijn daar debet aan.
David is twee jaar geleden na een lange periode
een her-opstapper geworden en rijdt, hoe kan het
ook anders als Brit, met een Triumph allround
fiets, waar hij werkelijk niet vanaf te slaan lijkt.
En heeft dus ook wel zin in een toertje. Hoewel
David in die ruim 15 jaar dat hij in Nederland
vertoeft, behoorlijk is ingeburgerd kan ik hem
als liefhebber van het Nederlandse landschap
nog wel wat leuke routes in de buurt laten zien.
Ik besluit mijn favoriete rondje Meije te pakken,
langs de vele boerderijen via Nieuwkoop en dan
weer terug naar Mijdrecht. Ik kan mijn cameratas
makkelijk kwijt onder het zadel, een van de grote
voordelen van zo’n motorscooter. Rem inhouden,
zijstandaard in en een druk op de knop en de Vtwin komt tot leven; een beetje gas, voetjes op de
treeplanken en gáán..!
Ondanks dat deze dikke scooter behoorlijk wat
weegt (249 kg), gaat het behoorlijk licht allemaal.
Eindelijk weer eens een motor met perfecte
spiegels: een ruime blik naar achteren, trillingsvrij
en op de juiste plaats (zo moeilijk lijkt me dat toch

niet). Mede doordat de Aprilia aan de forse kant
is, zit je als een vorst en doet de kuip meer dan
uitstekend zijn werk en blijft de jethelm ook boven
de maximumsnelheid keurig op z’n plaats. Daar
koop je toch zo'n motorscooter voor: om comfortabel en vlot op bestemming te komen.
Tja, en dan het vermogen. Je kunt je afvragen
of je bijna 80pk nodig hebt op een scooter. Eén
ding weet ik wel: het is dikke rotlol en even aan
het gas draaien brengt je in een mum van tijd op
duizelingwekkende snelheden en moet je echt wel
een dikke sportmotor hebben om deze krachtpatser überhaupt bij te kunnen houden, laat staan
voorbij te gaan.
Midden in het dorpje de Meije stoppen we even
voor een kop koffie en het maken van wat foto’s.
We kletsen wat over het feit dat het trouwseizoen
weer in volle gang is en ik de komende weken
diverse bruiloften te fotograferen heb. Wanneer
ik de Aprilia voor een prachtig gerestaureerde
kerkdeur zet (de kleurencombinatie komt zo

mooi overeen) grapt David met zijn
droge Engelse humor: “Well, this
will get you to the church on time!”,
refererend aan de oude hit van
Frank Sinatra. Wanneer ik de zeer
uitgebreide cockpit fotografeer, geeft
de buitentemperatuur 30 graden aan,
het wordt weer tijd onze prachtige rit
te vervolgen.
Na dik een uur lever ik de Aprilia
weer in. Dit is wel zo een beetje de
king onder de motorscooters; goedkoper dan een Suzuki Burgman of een
Yamaha T-Max, net iets meer dan
10.000 euro en voor de uitvoering
met ABS/ATC komt hij op 10.500
euro. Daarmee koop je wel een beest
van een motorscooter en lach je bij
het stoplicht iedereen uit...

Caravan en rijbewijs
“Ik heb geen E-rijbewijs, dus mag ik
geen aanhangwagen trekken.” Een veelgehoord misverstand. Zeker in de vakantiemaanden. Iedereen met uitsluitend een
B-rijbewijs mag namelijk wel degelijk
een aanhangwagen of caravan aankoppelen en de weg op. Maar niet altijd. Maar
hoe zit het dan?
Eigenlijk is het heel simpel. Er is één
duidelijke regel wanneer u als automobilist
een aanhangwagen mag meenemen. Om
het duidelijk te maken moet ik eerst uitleggen wat het ‘totaalgewicht’ van een caravan
of aanhangwagen is. Het totaalgewicht is
het kale gewicht van de caravan plus zijn
laadvermogen. Het laadvermogen is op zijn
beurt weer het aantal kilo’s dat meegenomen MAG worden. Dus NIET het aantal
kilo’s dat daadwerkelijk geladen is. Die
gegevens kunt u vinden op uw kentekenbewijs of op de website van de RDW.
Zolang het totaalgewicht van de aanhangwagen lager is dan dat van de auto, is een
E-rijbewijs niet noodzakelijk. En dat is
meestal het geval. De enige uitzondering
hierop is wanneer de totaalgewichten van
de auto en aanhangwagen opgeteld boven
de 3.500 kilo uitkomen. Maar de meesten
van u zullen wel niet de beschikking hebben
over zo’n grote auto en caravan.
Ik hoor u nu zeggen: “er zijn ook aanhangwagens die geen kenteken hebben.” Dat
is correct en is dus moeilijk te controleren
door de politie. In dat geval gaat de politie
uit van het daadwerkelijk gewicht. De
aanhangwagen zal gewogen worden, inclusief de lading. Komt dit gewicht boven het

totaal
gewicht
van de
auto uit
dan zal
er naar
het
E-rijbewijs
gevraagd worden.
Wanneer het u toch niet helemaal duidelijk
is kunt u op www.petorverkeer.nl/bofbe.htm
een schema vinden welk rijbewijs u moet
kunnen overhandigen.
Door de vakmensen en in de RDW-bestanden wordt niet meer gesproken over totaalgewichten. Voor de duidelijkheid heb ik
dat in deze column wel gedaan. De huidige
benaming is “Toegestane maximum massa
voertuig, oftewel TMM.”
Tot slot nog twee, niet onbelangrijke,
opmerkingen. Buiten de rijbewijssores
heeft u ook te maken met de technische
mogelijkheden van uw auto. In het instructieboekje treft u aan tot welk gewicht u aan
de trekhaak mee mag nemen. Overschrijding hiervan geeft een ander strafbaar feit.
Wees daarop bedacht. Ook zijn er tegenwoordig auto’s die helemaal geen aanhangwagen of caravan mogen voorttrekken. En
wanneer uw (kentekenplichtige) caravan is
overbeladen kan dat nooit van invloed zijn
op het noodzakelijke rijbewijs.
Wanneer u meer antwoorden wilt op het
rijden met caravan of aanhangwagen verwijs ik u naar mijn site.

Fijne en veilige vakantie toegewenst.
Peter Hoogland
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Alfa Romeo Giulietta TCT

Snel schakelen the Italian way
Zoals vaste lezers van deze autopagina misschien weten, ben ik fan een paar merken. Sinds de proefrit in de
Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio Verde ben ik ook fan van dit Italiaanse merk. De grotere Alfa Giulietta is ook
een auto die menig hart verovert, helemaal in QV uitvoering. Sinds enige tijd biedt het merk de auto ook aan
met dubbeltraps automaat. Reden voor een proefrit.
Patrick en ik halen de Giulietta op
in de gloednieuwe showroom van
Van Kouwen in Amsterdam Zuidoost.
Het autobedrijf zat al een tijd in de
voormalige showroom van Kroymans
aan de A2, maar heeft even verderop
een tweede showroom betrokken,
zodat het domein aan de A2 geheel
voor Kia ingezet kan worden. De
tweede vestiging is een uniek iets
in de autowereld. Bij binnenkomst
belandt de bezoeker in een klassiekItaliaanse omgeving. Sfeervol, een
mooie houten vloer, grote zwart wit
afdrukken van historische Alfa’s aan
de wand en een vriendelijke dame
die de bezoeker welkom heet. Nog
geen auto te bekennen. Na een kopje
italiaanse koffie in de loungehoek
betreedt de bezoeker nietsvermoedend de showroom, waar alle Alfa
Romeo’s, Fiats en Abarths staan
te wachten. Dit is de Van Kouwen
Experience, een complete Italiaanse
belevingswereld. Ik hoor de lezer nu
denken; wacht even, we hebben toch
de Peugeot Experience in Breukelen? Ja, dat klopt, maar dat is een
initiatief van de importeur. En de
Fransen geven het na zoveel jaren op,
want per 1 juni staat dat gigantische
pand aan de A2 leeg. Volgens eigen
zeggen is het geen mislukt project,
maar toch gaat de stekker eruit.
Nee, de Van Kouwen Beleving is voor
Nederland uniek te noemen. In de
kelder van het pand zijn overigens
diverse ruimtes opgenomen, voorzien
van parketvloer en gordijn waarachter nieuwe auto’s staan te wachten op
hun nieuwe eigenaren. De eigenaren
kunnen vrienden en familie meenemen om hun nieuwe bolide op te
halen in de speciale ruimtes. Aan alle
details is gedacht.
Hoewel we uren kunnen ronddwalen
tussen alle prachtige afbeeldin-

gen van historische Alfa’s, en alle
bijzondere modellen in de showroom,
brandt de sleutel van de nieuwe
Giulietta in de hand. Buiten staat
namelijk een prachtig zwart exemplaar te wachten. Voorzien van de
bekende 1.4 MultiAir benzinemotor
met turbo en 170 pk. Een prima
blok in combinatie met de handgeschakelde transmissie. Dit keer is
de motor echter gekoppeld aan een
TCT automaat. TCT staat in dit geval
voor Twin Clutch Transmission en is
vergelijkbaar met de DSG (Direkt
Schalt Getriebe) van de Volkswagen
groep. Een automatische transmissie
met dubbele koppeling, waardoor
schakelen bijna ongemerkt verloopt.
Nu hoor ik dat Alfisten al roepen: in
een Alfa moet je altijd schakelen!
Ok, punt genoteerd. Een Alfa is een
sportieve auto, voor rijders die lol
willen beleven, ook op de woon-werkverkeer ritjes. Maar automaten zijn
allang niet meer zo suf als vroeger.
Als je met de hand wilt schakelen
ben je vandaag de dag bijna nooit
sneller dan de automaat. Enige tijd
voor het maken van de proefrit sprak
ik met twee eigenaren van nieuwe
Giulietta’s. De vraag was eigenlijk
of ze al kennis hadden gemaakt met
de nieuwe TCT. Beide antwoordden
dat ze de automaat heerlijk vonden
schakelen, maar dat het allemaal te
snel en te ongemerkt ging. En ook zij
riepen dat je in een Alfa de duw in je
rug moet voelen. Licht gevreesd stap
ik in en rijd ik weg. In de normale
stand rijdt de auto comfortabel weg,
maar zoals bij alle nieuwe Alfa’s moet
je bij de DNA knop direct kiezen voor
de D-stand, de Dynamic modus. De
auto stuurt dan zwaarder, de demping
is harder en de automaat schakelt
pas later op. Zoals het hoort bij een
Alfa. Direct merk je dat de Giulietta
dan een sportieve bak wordt. Maar

hier komt mijn dilemma; de DSG van
Volkswagen schakelt sneller en onopvallender door. De pauze bij Alfa’s
TCT tussen de schakelmomenten lijkt
langer, waardoor je toch nog licht het
duwtje in je rug voelt. Dit kun je in dit
geval dus beschouwen als een groot
compliment. Let wel, dit is in de Dynamic modus. In de normale modus
merk je namelijk helemaal niet dat
de automaat doorschakelt. Achter het
stuur, net als de stoelen voorzien van
rode stiksels, zitten flippers waarmee
je kunt op en terugschakelen. Als je
dan eenmaal de beste rijpositie hebt
ingenomen, kun je echt hoeken met
de Giulietta. De Alfa sprint overigens
met de TCT in 7,7 seconden naar de
100 km/u en gaat door tot een zeer
nette 218 km/u.

kerk Honda tot 30 juni een extra
scherp inruilaanbod. Kijk voor
uitgebreide op zie
www.vannieuwkerk.nl.

aanbiedingen op de voorraadauto’s.
Omdat Van Kouwen een autogroep
van 8 vestigingen is, hebben zij
een grote en gevarieerde voorraad
nieuwe auto’s. Bij Opel profiteer je
nu ook nog eens van de last minute
actie waarbij je gratis financiert en
de eerste maandtermijnen gratis
krijgt.
Van Kouwen is onder andere
gevestigd aan de Communicatieweg
26 in Mij-drecht, de Kuiperbergweg
17 en de Klokkenbergweg 15 in
Amsterdam-Zuidoost. Alle vestigingen van Van Kouwen zijn 2e
Pinksterdag geopend van 11 tot 16
uur. Voor meer informatie zie
www.vankouwen.nl.

De 1.4 MultiAir is overigens voorzien
van, jawel, daar is ie weer, start-stopsysteem. Het systeem schakelt de
motor direct uit zodra je de automaat
in de parkeer-stand zet. Zodra je naar
reverse of drive gaat springt de motor
direct aan. Alfa beweert overigens dat
het verbruik met de TCT is teruggedrongen ten op zichte van de handbak.
Later komt de TCT ook leverbaar
met de 170 pk sterke dieselvariant.
In combinatie met de 1.4 MultiAir
profiteren zakelijke rijders van slechts
20% bijtelling, ook na 1 juli.

Van Kouwen Amsterdam
Kuiperbergweg 17
1101 AE Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5672030
Website: www.vankouwen.nl

Alfa Romeo
Giulietta
Gereden versie: Alfa Romeo
Giulietta 1.4 turbo MultiAir TCT
Vermogen: 170 pk
0-100: 7,7 s
Top: 218 km/u
Gemiddeld verbruik
1 op 12,0 / 8,3 l/100km
Prijs gereden model:
€ 30.750,Alternatieven:
Audi A3, Fiat Bravo, Ford Focus,
Lancia Delta, Lexus CT, Opel
Astra, Volkswagen Golf

Autonieuws
Tijdelijk jubileumvoordeel bij
Automotive-centre
Van Nieuwkerk
De Honda Civic beleeft zijn 40-jarig jubileum in Nederland en dat
wordt groots gevierd met extra
voordeel. Automotive-centre Van
Nieuwkerk Honda pakt uit met
zeer aantrekkelijke aanbiedingen.
Overigens niet alleen voor de
nieuwe Civic, ook de Jazz wordt
uiterst scherp aangeboden en er
zijn interessante 'Limited Edition'
acties met de CR-V en de Accord
Sedan en Tourer. Bovendien geldt
bij Automotive-centre Van Nieuw-

Profiteer nog vóór de
belastingverhoging
van 1 juli

Van Kouwen 2e Pinksterdag open
Dat er per 1 juli veel gaat veranderen in autoland mag inmiddels
duidelijk zijn. Als je op dit moment
op zoek bent naar een nieuwe
auto, dan loont het bij veel modellen om dit voor 1 juli te doen. Bij
sommige auto’s kan het voordeel
van nu kopen zelfs oplopen tot
zo’n 3000 euro. Van Kouwen heeft
tijdens de Pinksterdagen speciale

Warmlopen voor nieuwe Emma ziekenhuis
Openbare Basisschool De Eendracht in Mijdrecht heeft woensdag jl. met
de hele school een sponsorloop voor het Emma kinderziekenhuis gehouden.
Het viel niet mee, want het was echt verschrikkelijk warm. De kinderen
hebben zich geweldig gehouden en liepen dapper hun rondjes.
Binnen enkele dagen wordt bekend hoeveel deze sponsorloop voor het
nieuwe Emma kinderziekenhuis van het AMC zal opleveren en volgende
week donderdagmiddag overhandigen zij een cheque aan een vertegenwoordiger van het ziekenhuis.
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PUZZELS PUZZELS PUZZEL
PUZZELS
PUZZELSPUZZELS
PUZZELSPUZZELS
PUZZELSPUZZELS
PUZZELSPUZZELS
PUZZELS
De trouwe puzzelliefhebbers hadden het al gemerkt: vorige week door plaatsgebrek geen puzzel. Om het een beetje goed te maken krijgt u dit
lange Pinksterweekend een dubbele puzzel voorgeschoteld. Veel puzzelplezier!

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

Sudoku
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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HORIZONTAAL:
1. Postbus; 5. kus op de hand; 10. vaartuig;
11. insect; 12. achteraf; 14. daareven; 16.
hard schot; 18. oude munt; 20. elektrische
eenheid van vermogen; 22. masker; 23.
deel van de week; 24. voorzetsel; 25. behoeftige; 27. godin van de landbouw; 29.
golfterm; 30. dubbelzout; 32. sierheester;
34. zwarte delfstof; 35. deel van het lichaam; 37. communicatiemiddel; 39. gifslang; 42. uitwas; 44. aaneenschakeling;
46. slim; 48. Europeaan; 49. elasticiteit;
50. brandgang; 51. laatst; 53. doceren; 55.
ovenkrabber; 56. steekschuim; 58. navigatiemiddel; 60. plaaggeest; 61. plaksel; 62.
testen; 63. slapte in handel of bedrijf.
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Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.
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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: Administratief Medewerker (M/V)
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Service Medewerker Tankstation - Buitendienst
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Onderhouds- en Servicemonteur
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Relatiebeheerder verzekeringen (fulltime)
Organisatie: Ascol Verzekeringen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Hulp voor afwas / keuken (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: Oproepkracht Chauffeur met rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teamleider Orderpickers
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Oproepkracht VERKOOPSTER filiaal Maarssenbroek
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Maarssenbroek

Functie: Productiemedewerker (m/v), minimaal 32 uur/week
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Werkplaats chef
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Backoffice Medewerker
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Air gateway agent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Magazijnmedewerker m/v
Organisatie: Impliva B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: exportmedewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: DTP-er / Grafisch Vormgever (36 - 40 uur)
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: vrachtwagenmonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Oproepkracht Bediening
Organisatie: Golfcentrum Amsteldijk B.V.
Plaats: Amstelveen

Functie: Allround medewerker bloemen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: bijverdienste of nieuwe uitdaging (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk Herbalife
Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: PHP programmeur met ervaring
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Promotiemedewerkers
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk Herbalife
Distributeur
Plaats: DE Ronde Venen e.o.
Functie: Medewerker Financiële Administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel talent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Krantenwijk lopen bij De Groene Venen in Abcoude
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zelfstandig werkend kok
Organisatie: De Plashoeve
Plaats: Vinkeveen
Functie: Garde-mangerkok (koude keuken)
Organisatie: De Plashoeve
Plaats: Vinkeveen
Functie: Facturist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Marketing Medewerker Internet
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Financieel medewerker voor in de vakantie m/v
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)
m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Financial Controller
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker Operations (m/v) Fulltime (38 uur)
Organisatie: Hogenboom Vakantieparken B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker fulltime
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker parttime
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
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