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De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 16

Agenda Kort

sale
30-50%
korting

op de gehele
zomercollectie
start sale dinsdag 22 juni
open tot 22.00 uur

Nieuwe Veenweidebad vanaf
vandaag officieel open
Vandaag, vrijdag 25 juni, wordt het nieuwe zwembad in Mijdrecht officieel geopend door wethouder Jacques
Dekker. Dit gebeurt in aanwezigheid van bedrijven die hebben meegewerkt aan de bouw, medewerkers van
gemeente De Ronde Venen, twee zwemverenigingen, de kanovereniging, medewerkers van het zwembad, burgemeester en sportwethouder van fusiegemeente Abcoude. Daarbij is ook de nieuwe naam Veenweidebad
onthuld, die is voortgekomen uit een wedstrijd onder de inwoners van De Ronde Venen.
Morgen, zaterdag 26 juni, is de dag
dat iedereen uitgebreid kan kennismaken met het nieuwe zwembad.
Die dag vindt de feestelijke opening
plaats van het nieuwe bad, met tal
van activiteiten, georganiseerd door
de zwemverenigingen en de kanovereniging. Aan het eind van de middag
kunnen de bezoekers vrij zwemmen.
De deuren gaan open om 13.00
uur. Om 14.00 uur reikt wethouder
Jacques Dekker de prijzen uit aan de
winnaars van de kleurplatenwedstrijd
en de zwembadpuzzel.
Nog veel vragen
Sinds 14 juni jl. was het zwembad
al geopend voor publiek. Zo heeft
zwem- en polovereniging De Amstel
er al de eerste lessen gevolgd en
zijn de eerste zwemdiploma's al
uitgedeeld. Ook worden er de nodige
vragen gesteld door mensen die voorheen zwommen in Mijdrecht en Vinkeveen. Zo kwam op de redactie een
aantal mails binnen van ouders die
problemen hebben met o.a. de gewij-

zigde tijden van ouder en kind zwemmen, die aanhikken tegen soms forse
prijsverhogingen, of die de tijdstippen
voor recreatief zwemmen, vooral tijdens de weekenden, te krap bemeten
vinden. We vroegen locatiemanager
Sandra Mur om opheldering over het
ouder en kind zwemmen. “Binnen
het nieuwe zwembad wordt met een
ander concept gewerkt dan velen tot
op heden gewend waren. Dit houdt
in dat wij werken met afgebakende
groepen (qua leeftijd en aantal) en
dat we aan de hand van een lesplan
met de kinderen toewerken naar
gerichte vaardigheden. Deze vaardigheden sluiten naadloos aan op het op
latere leeftijd kunnen behalen van de
zwemdiploma’s A, B en C. In die zin
is er sprake van een half uur begeleide les onder leiding van gekwalificeerde zwemonderwijzers,” aldus
Sandra. “In onze accommodatie bestaat de mogelijkheid om, aansluitend
aan de les, nog gebruik te maken van
onze recreatieve voorzieningen. Men
is dus van harte uitgenodigd in onze

accommodatie te blijven en samen
met zijn/haar kind te spelen.”
Recreatief zwemmen
Het nieuwe zwembad is sinds de
openstelling op 14 juni totaal 22
uren per week open voor recreatief
zwemmen. “Daarbij hebben we een
balans gezocht om alle mogelijke
bezoekersgroepen van dienst te kunnen zijn. Zo zijn er speciale uren voor
banenzwemmers, kunnen de jongeren
in de accommodatie terecht en is ook
ruimte voor gezinnen gecreëerd,” aldus Sandra Mur, die er aan toevoegt
dat het gebruikelijk is om regelmatig,
dat wil zeggen elke drie maanden,
kritisch te bekijken of de openstelling beantwoordt aan de wensen van
de gasten.” Indien uit een evaluatie
blijkt dat aanpassing van de openstelling noodzakelijk blijkt, zullen
wij snel tot actie overgaan.” Over de
prijzen deed ze geen mededelingen.
Diverse ouders hebben hun vragen
inmiddels ook doorgestuurd aan de
gemeente.

BY TWEED BNO

voor websites met cms
www.wonenindestelling.nl
(bijvoorbeeld)

www.pprzzlight.nl

Altijd
doeltreffend!

ascol.nl
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HUIZEN KIJKEN MET CARIN

Zilverschoon 34, Uithoorn
Vrijdagavond ben ik uitgenodigd om een leuk appartement in Uithoorn te komen bekijken.
Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, want in Uithoorn ben ik niet zo heel bekend dus erg leuk om ook daar
eens te gaan kijken. Het appartement ligt in de wijk Legmeer, deze wijk ligt behoorlijk centraal in Uithoorn, en ook Aalsmeer, Mijdrecht of Amstelveen is in korte tijd te bereiken vanaf hier.
Het appartement ligt op de derde verdieping en sportief als ik ben ga ik met de trap omhoog, maar er is
natuurlijk ook een lift aanwezig.
De bewoners zijn erg enthousiast
en geven me graag een rondleiding
door hun appartement.
De woonkamer is lekker ruim, en
doordat het een hoekappartement is
en er veel ramen in de woonkamer
zitten heb je veel lichtinval wat het
lekker zonnig maakt binnen.
Een aantal ramen zijn hier voorzien
van dubbel glas met kunststof kozijnen. En er ligt een mooie laminaatvloer die in het hele appartement is
doorgelegd.
De moderne open keuken (Siematic)
is voorzien van alle benodigde apparatuur en heeft een schuifpui naar
het aangrenzende balkon wat op het
zuiden gelegen is. Ideaal om heerlijk
van de zon te genieten. Vanaf het
balkon kijk je uit op de groenvoorziening, die om het appartementencomplex gelegen is.
We gaan verder naar de slaapkamer
waar ook een balkon aan grenst.
Dit is iets kleiner dan het balkon bij
de keuken maar groot genoeg om
lekker je was te laten drogen of iets
dergelijks. Het ligt op het westen,

Casa di Carin
Carin van Tellingen werkte bij
een makelaar en kent deze regio
goed. In Casa di Carin bezoekt
zij interessante woningen in De
Ronde Venen die te koop staan
bij één van de plaatselijke
makelaars.

dus ook hier staat lekker de zon op.
De andere slaapkamer is momenteel
ingericht als kantoor, maar hier kun
je makkelijk een bed in kwijt en er
een slaapkamer van maken, daar is
het ruim genoeg voor.

er eigenlijk zo in zou kunnen
trekken. Erg leuk voor starters,
ook wat de prijs betreft. Maar
natuurlijk is iedereen uitgenodigd om hier eens een kijkje te
komen.

De badkamer ziet er netjes uit en
heeft een bad met een douche en
een wastafelmeubel.
Het toilet is gescheiden en zit naast
de badkamer in de hal.
In de hal bevindt zich nog een grote
inpandige berging waar je echt
een hele hoop opbergruimte hebt
en waar ook de wasmachine en de
droger staan. Zo’n ruime berging
is altijd erg handig in een appartement.
Op de begane grond heb je ook nog
de beschikking over een eigen berging die voorzien is van elektra. Je
zou hier nog een extra koelkast of je
fietsen in kwijt kunnen. Er hangen
ook veel planken waar je nog zat
spullen op kwijt kunt.

Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 0,1
Snelweg A2		 9,4
Bushalte		 0,5
Basisschool		 1,6
Sportcomplex		 3,2

Naast het appartementencomplex
is een groot parkeerterrein waar je
met gemak je auto kwijt kunt.
Er ligt ook een supermarkt naast
wat natuurlijk ideaal is. Mocht je
iets vergeten zijn dan ren je even
heen en weer en ben je, denk ik, binnen vijf minuten weer terug.
Het complex ziet er goed onderhouden uit en de bewoners vertellen
me dat er een gezonde en actieve
Vereniging van Eigenaren aanwezig
is. Het ziet er ook erg verzorgd uit.
Wat een voordeel is van dit appartement, is dat de stookkosten erg laag
zijn. Het appartement is voorzien
van blokverwarming en de omwonenden hebben vaak de verwarming
aan zodat je zelf hier je verwarming
niet aan hoeft te zetten. Erg gunstig
voor de energierekening.
Het is een leuk appartement wat
goed onderhouden is, waardoor je

Facts & Figures
Zilverschoon 34, Uithoorn
Vraagprijs € 189.000,- k.k
Woonoppervlakte 85 m2
Inhoud 220 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Hamer & Ran Garantiemakelaars
Zijdelwaardplein 92
1422 DN Uithoorn
Telefoon: 0297-565511
uithoorn@hamerenran.nl

In stijl genieten van Sail 2010 Zomerworkshops bij Dorpsacademie Mus & Muzen
Van 19 tot en met 23 augustus bestaat er de unieke mogelijkheid om
varend in een trendy loungesloep te genieten van Sail 2010, de Amsterdamse grachten en de gastronomische kwaliteiten van de bekende
Vinkeveense chef-kok Alwin van Burken. Als bijzonderheid zal de sloep
tijdens het That’s Cooking SailEvent worden bestuurd door niemand
minder dan de bekende RTL4 botenpresentator Epco Ongering.
Tijdens het grootste vijfjaarlijkse nautische evenement van ons land biedt
That’s Cooking uit Vinkeveen elke dag een varend middag- en een avondprogramma aan. Vijf dagen lang wordt vanuit hartje Amsterdam over de
grachten koers gezet naar het havengebied waar de klassieke zeilschepen in
al hun pracht en praal vanaf het water te aanschouwen zijn. Onderweg vertellen Epco en Alwin bijzonderheden over Amsterdam en de Sail. Ook komen
nautische en culinaire wetenswaardigheden aan de orde.
Het aantal toegelaten passagiers bedraagt slechts 12 per vaartocht, dus het
aantal beschikbare plaatsen voor deze bijzondere happening is beperkt.
Mail voor meer informatie over het That’s Cooking Sail Event naar:
info@thatscooking.nl.

Ook dit jaar brengt Dorpsacademie Mus & Muzen in Wilnis weer
een aantal boeiende workshops!

Rondom de Dorpsacademie de hele dag
spelen & creatief bezig zijn.
Leeftijd: vanaf 7 jaar

Dorpsacademie! ’s Ochtends theorie & les
daarna broodmaaltijd en uitvoering!
Voor ouders & kinderen

Dinsdag 6 juli 10.00 uur- 16.00 uur:
Graffiti voor Toys (beginners)
Dorpsacademie Mus & Muzen heeft een
unieke werkplaats waar wij uitgebreid
kunnen oefenen op muur & plaat! Iedereen
gaat met een werkstuk van 60cm bij 60
naar huis. Er wordt gewerkt in (aanwezige)
beschermende kleding en met maskers
op! (verplicht)
Leeftijd: vanaf 10 jaar.

Donderdag 8 juli 10.00 uur- 16.00 uur:
Graffiti voor Gevorderden; Alleen te volgen
als er al een basisworkshop of graffitiles is
gevolgd. Toffe dag vol graffititechnieken,
muziek & lol waarbij we de lat hoger leggen wat betreft onze prestaties.
Er wordt gewerkt in( aanwezige) beschermende kleding en met maskers op!
(verplicht) Leeftijd: vanaf 12 jaar

Maandag 9 augustus: Boerenbontse dag!
(zie omschrijving 7 juli)

Woensdag 7 juli 10.00- 16.00 uur:
Boerenbontse dag! Tekenen, knutselen,
schilderen & spelletjes voor het ultieme
zomervakantiegevoel!

Vrijdag 9 juli 10.00 uur- 14.00 uur
De Mondharpworkshop! Workshop van
Danibal, bekend van Plunk
(www.plunkdedag.nl) die ook tijdens
de KleurT’op op 12 juni optrad op onze

Dinsdag 10 augustus: Graffiti voor Toys
(beginners) (zie omschrijving 6 juli)
Donderdag 12 augustus: Graffiti voor
Gevorderden (zie omschrijving boven)
Kijk voor meer info over de workshops op
www.dorpsacademie.nl of bel met Jenneke van Wijngaarden, tel. 0297 256912
of 06 49938992. Vanaf nu workshops
reserveren per mail: dorpsacademie@
gmail.com
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Polder Groot Mijdrecht Noord

Eindelijk overeenstemming over poldergebied
Het ziet er naar uit dat er nu eindelijk overeenstemming is over de toekomst van het oostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht Noord. Alle
partijen die bij het overleg betrokken zijn, steunen een variant waarbij alle bewoning en de bijbehorende infrastructuur in stand kunnen blijven
en er dus geen bewoners gedwongen hun huis en haard moeten verlaten. Wethouder Ingrid Lambregts is opgetogen.
door piet van buul

Gedeputeerde De Jong van de provincie Utrecht heeft maandagavond
21 juni in de commissie ‘ruimte
groen en water’ van provinciale
staten een plan voor de polder voorgelegd dat met brede instemming
is ontvangen. Toen hij een paar
maanden geleden bereid bleek om
ruimte te bieden aan de ontwikkeling van een alternatief “Plan B”,
zijn provincie, bewoners, gemeente,
Natuurmonumenten en waterschap
Amstel, Gooi en Vecht opnieuw in
gesprek gegaan. Het resultaat is de
‘Veenribbenvariant’. Daarbij zal het
oostelijk deel van de polder worden
opgedeeld in twee zones. Een zone
is bestemd voor de verdere ontwikkeling van een laagveenmoeras.
Het gebied wordt afgegraven en het
waterpeil aangepast. In de andere
zone zullen geen ingrepen in bodem
en waterpeil plaatsvinden. De
bestaande bebouwing en infrastructuur blijft. De bewoners kunnen er
blijven wonen. Dit plan zal op 28
juni aan Provinciale Staten worden
voorgelegd.
“Het is geweldig dat er nu, na jaren
van discussie en strijd een oplossing
is bereikt waar iedereen mee kan
leven,”zegt een opgetogen Ingrid
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Lambregts. “Ik ben blij dat we toch
altijd onze poot stijf hebben gehouden en het verzet van de bewoners
hebben gesteund. Het was dan ook
geweldig dat de vier onderhandelaars namens de bewoners van hen
een applaus kregen toen ze dit plan
een paar dagen geleden kwamen
toelichten. Het is mede aan hun
vasthoudendheid te danken dat
alle partijen uiteindelijk tot deze
oplossing zijn gekomen. En ik wil
ook gedeputeerde Wouter de Jong
wel noemen. Nadat twee van zijn
collega’s hun tanden hadden stuk
gebeten op het project bleek hij
uiteindelijk de bestuurlijke souplesse op te kunnen brengen om tot
deze oplossing te komen. Het is een
heel ander plan geworden. In plaats
van de voorziene 395 ha wordt nu
vooralsnog ongeveer de helft tot
natuurgebied ontwikkeld en er zijn
goede afspraken over het waterpeil
gemaakt.”
Het college van de gemeente De
Ronde Venen stemt in met het plan
en vraagt de gemeenteraad hetzelfde te doen. De raad zal het plan op
29 juni in een rondetafel gesprek
bespreken en naar verwachting op
1 juli een besluit nemen.

Burgemeester bezoekt diamanten echtpaar
Burgemeester Marianne Burgman heeft afgelopen dinsdag 22 juni een bezoek gebracht aan het echtpaar De Vries-Van het Groenewoud in Wilnis. Het echtpaar vierde
die dag het 60-jarig huwelijksfeest. 			
foto: peter bakker

Ja disco, nee disco
Dat er wordt gesproken over uitgaansgelegenheden in De Ronde Venen is geen nieuws. Twintig jaar geleden ondernam de Handelsvereniging in samenwerking met toenmalig wethouder Jan Blum het initiatief Babel, een echt
jeugdhonk, op te zetten. Illegale drugsactiviteiten in de dorpskern van Mijdrecht lagen hier aan ten grondslag.
door paul bosman

Heel wat jongerenwerkers, stichtingen en hun bestuurders passeerden
inmiddels de revue. Jaarlijks werden
aanzienlijke bedragen gepompt in
acties die, na achteraf bleek, overeen
kwamen met het trekken aan een
dood paard. In het nieuw opgezette
All Round werden activiteiten voor
tieners opgezet die een niet erg lang
leven leken beschoren. Succesvolle
disco-avonden werden om zeep geholpen door over actieve, maar niet in
het leven staande tienerwerk(st)ers.
Strakke regels, rookverboden en meer
van dit soort zaken zorgden er voor,
dat de jeugd massaal wegtrok van
activiteiten die ze juist moest binden.
De vergadermannen en -vrouwen
kwamen naar hartenlust bijeen,
maakten plannen om die vervolgens
weer ter ijskast te laten verdwijnen.
De buurtwerkers zijn vertrokken, de
sportbakfiets is niet meer en de discoavonden zijn ter ziele. Ook de jongensen meidenactiviteiten zijn verdwenen,
kortom je zal maar jong zijn in De
Ronde Venen.
De groep die daar dus min of meer de
dupe van is geworden is de Rondeveense jeugd. Hebben vader en moeder de gelegenheid lekker ontspannen
ter tafel te gaan, of gewoon in het
dorps- of buurtcafé een drankje te
drinken, de jeugd heeft veel minder
mogelijkheden elkaar te ontmoeten
en aan de volwassenheid te snuffelen.

La Paix aan De Hofland is dicht en
om wat voor reden dan ook, All Round
flopt opnieuw. Reden genoeg om maar
weer eens om de tafel te gaan zitten
en hernieuwde standpunten te ontwikkelen die, u raadt het al, weer ter ziele
zullen gaan.

“De groep die daar de
dupe van is geworden is de
Rondeveense jeugd.”
Een aantal horecaondernemers
heeft inmiddels de bijl in de wortels
gezet. Het Rechthuis wordt tijdens
de vrijdag- en zaterdagavonden
door voornamelijk jeugd bevolkt.
Vanaf achttien jaar dat wel. Café
Cens vertoont hetzelfde beeld. Wat
belangrijker is, de horeca houdt de
zaken schoon en zuiver. Wie zich niet
aan de regels houdt, is niet welkom en
het merendeel van de bezoekers heeft
deze boodschap drommels goed door.
Je zou kunnen zeggen dat dit duidt op
verstand van zaken en goed ondernemerschap, daar kan geen tienerwerker
tegen op.
Veel is er inmiddels weer gesproken
over de nieuw op te zetten disco. Het
college heeft zich ten doel gesteld nog
deze ambtsperiode de disco te realiseren, maar lijkt daar maar niet in te
slagen. Begrijpelijk. Het aangewezen
terrein nabij het zwembad lijkt een
goede optie, maar de uitgangspunten

waaraan de ondernemer zal moeten
voldoen, kloppen niet. De uitbater die
daar instapt moet op voorhand een
zak geld doneren aan de gemeentelijke overheid, om daar als ruil veertig
jaar lang een juk voor omgehangen
te krijgen. Daarnaast zal hij moeten
investeren in een tijd waarin de bomen
niet meer tot in het heelal groeien, dus
de gok is groot. Zou het een optie zijn
om cultuurminnend De Ronde Venen
de gelegenheid te bieden voorstellingen te organiseren in All Round en dit
gebouw definitief te onttrekken aan
de activiteiten voor de Rondeveense
jeugd? Zou het niet wenselijker zijn
met de nieuwe exploitant van de echte
disco sluitende afspraken te maken
over de activiteiten die er moeten
komen voor de groep 12 tot 18 jaar?
De afstand naar de disco kan nooit
een probleem zijn, want er worden
ook kinderen verwacht in het nieuw
opgezette zwembad.
Wat ik feitelijk bedoel te zeggen,
vraag geen schep geld aan een
startende ondernemer die feitelijk
een probleem kan oplossen dat de
Rondeveense jeugd al tientallen jaren
beperkt in het verantwoord volwassen
worden. Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst en daar zijn wij toch allen
bij gebaat. Stop met het verzinnen van
heilloze plannen die tot niets leiden en
alleen maar meer geld gaan kosten.
Ondernemen is vooruit zien.

Luistervink
Vakantiekriebels
Het zal oplettende dorpsbewoners
niet zijn ontgaan, dat er her en
der weer vlaggen buiten hangen
waaraan een versleten schooltas
hangt. Vaak betekent het een waar
feest. Jarenlang achter je kind
aan zitten met de vraag “Heb je
je huiswerk al gemaakt?” Het
gemier en gezeur dat daar uit
voorkomt, ervaar ik nog dagelijks
aan den lijve. Dat je dan toch een
diploma haalt, is als kind een klein
beetje met een lange neus naar
je ouders kijken. “Ik heb toch
gezegd!!” De jeugd viert met z’n
allen feest, de ouders halen opgelucht adem. Weer een stapje gezet
naar de toekomst die op je wacht.
De Vinkeveense Plassen worden
weer bevolkt door Ronde- en niet
Rondeveners. Er klinkt muziek, de
braadvuurtjes gaan aan, de tuin
laat zich in alle heerlijkheden zien
en het wijntje aan de tuintafel
smaakt opperbest.
Het is ook tijd om de vakantiespullen uit de schuur of van zolder
te halen. Een groot deel van
Nederland trekt er op uit om van
een welverdiende vakantie te gaan
genieten. De een gaat naar een
camping op de Veluwe, de ander
naar een ver oord, allen hebben
we één ding gemeen. Vakantie,
lui of actief, even de boel de boel
laten en genieten van een andere
omgeving. Een ander soort eten,
een drankje op een terras, andere
mensen ontmoeten, nou vul maar
in. Voorafgaande jaren maakte
ik mij, met mijn gezin, ook op
voor een heerlijke vakantie. De
laatste krant naar de drukker,
de bezorgers een briefje sturen
dat ze over zes weken weer aan
de bak konden, facturen de deur
uit en pfffft.... even geen krant
meer. Vanaf de zijlijn is het ineens
anders geworden. Redactievergaderingen worden belegd. Met
bezorgers wordt gesproken. Het
opmaakteam maakt planningen
van wie, wanneer en wat. Niks
zes weken er tussen uit. Het mag
dan zo zijn dat een groot deel
van de Rondeveners elders op
een terrasje zit, de ‘Gastveners’
hebben ook zo hun recht op een
gezellig leuk weekend-blad dat
ze informeert over de gang van
zaken tijdens die week. Uitjes,
tips, nog heel veel meer staat er
immers de komende weken te
gebeuren. Er is ter kantore van De
Groene Venen heel wat besproken,
zaken zijn geregeld, invallers zijn
ingepland, vanaf de zijlijn heb ik
met genoegen kunnen constateren
dat het hele team er klaar voor is.
Ik zelf ga anders op vakantie dan
de jaren daar voor. Een heerlijk
gevoel dat alles doordraait zo dat
hoort. Maar ook een goed gevoel.
Het krantje is immers al een echte
krant gebleken. Fijne vakantie
gewenst.
Luistervink
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Kort Nieuws

De Veenmollen sluiten het jaar af

Vinkeveen

Op zaterdag 19 juni jl. sloten de
Veenmollen, de Jeugdclub van IVN
De Ronde Venen & Uithoorn, het
jaar af met de traditionele roeitocht
in natuurgebied Botshol. Het weer
leek niet erg mee te werken: veel
wind, niet al te warm en af en toe
een stevige bui. Maar uiteindelijk
viel het toch mee en liet af en toe
de zon zich zelfs zien. Natuurlijk
werd er heerlijk gepicknickt en
konden de Veenmollen zich uitleven
op het spannende eiland met manshoog riet, waarin allerlei paadjes
gemaakt werden en waar je in bomen kon klimmen. Het prijsje voor
het mooist versierde paspoort ging

Eucharistieviering
voor nieuwe parochie
St. Jan de Doper
De fusie van negen parochies in
de regio Vecht en Venen tot één
nieuwe parochie St Jan de Doper,
die in april jl. een feit werd, wordt
aanstaande zondag 27 juni om
10.30 uur gevierd met een plechtige eucharistieviering in de H.
Hart van Jezuskerk te Vinkeveen.
Voorganger in deze viering is monseigneur Herman Woorts. Uit alle
negen gefuseerde parochies zullen
parochianen aanwezig zijn, totaal
zeker 600. Na de viering wordt een
feestelijk samenzijn georganiseerd,
afhankelijk van het weer, in de kerk
of in de tuin.

De Ronde Venen

Horizon over
De goede Herder
Zondag 27 juni verzorgt Horizon
een uitzending over het onderwerp:
‘De goede Herder’. Tijd: 9.00 –
10.00 uur; herhaling van 17.00
– 18.00 uur.
Horizon gaat over dit onderwerp
in gesprek met pastor Tejo van
der Meulen, verbonden aan de RK
Kerk te De Hoef. Presentatie en
gespreksleiding: Huub van Bemmelen, Nel Pauw en Winnie van de
Schraaf.
Horizon is te beluisteren op Midpoint FM.

Vinkeveen

26 juni: Gastspreker bij Omega Centauri
Bij Astrovereniging Omega Centauri afdeling Het Groene Hart is op
zaterdagavond 26 juni a.s. de getalenteerde amateursterrenkundige
Hanny van Arkel te gast. De 27-jarige lerares uit Heerlen deed een
unieke ontdekking, waardoor nu een nevel in het heelal naar haar is
vernoemd.

Het was de popgroep Queen waardoor Van Arkel interesse kreeg voor
de sterrenkunde. Geïnspireerd door
Brian May, gitarist van de Britse
popgroep en doctor in de astronomie, gaf ze zich op voor Galaxy Zoo,
een project waarbij sterrenstelsels
worden bestudeerd.

Ze nam in het heelal een vreemd
blauw-groen licht waar, dat op
niets leek wat al bekend was. Een
schijnbare sterrenloze gaswolk, die
toch extreem licht en heet is, wat
vreemd is zonder sterren. Ter afsluiting van het seizoen is Hanny van
Arkel uitgenodigd om haar eigen
verhaal te vertellen. Dat gebeurt op
zaterdag 26 juni a.s. om 19.00 uur
op obs Willespoort, Vossestaart 1 in
Wilnis.
Voor het volledige verhaal, verwijzen wij u graag naar Hanny's
website:

www.hannysvoorwerp.com.

Toezicht Vinkeveense
Plassen
De politie heeft tijdens het toezicht
op de Vinkeveense Plassen een
14-jarig meisje uit Vinkeveen en
een 18-jarige man uit Delft een
bekeuring gegeven voor o.a. te snel
varen. Het meisje bestuurde een
speedboot en was niet in het bezit
van een vaarbewijs. Tegen haar is
proces-verbaal opgemaakt en ze is
doorverwezen naar bureau HALT.
De 18-jarige man kreeg een procesverbaal voor te snel varen (41 km
per uur te hard).

Mijdrecht

Riskeer geen boete
tijdens weekmarkt
Door het verplaatsen van de
weekmarkt in Mijdrecht is het
(niet verplichte) fietspad op het
Raadhuisplein op donderdag niet
toegankelijk voor fietsers.
Fietsers die toch op het fietspad
rijden riskeren een boete van 30
euro. Voor het uitoefenen van
hun taak hebben agenten (bikers)
vrijstelling om in dat gebied te
fietsen.

dit jaar naar Anna en natuurlijk
kregen alle vertrekkende Veenmollen de traditionele Veenmollensteen. Ook werd afscheid genomen
van jeugdbegeleider Daniël.
Kortom, een heel gezellige afsluiting van een fijn natuur-jaar.
Een flinke groep Veenmollen gaat
volgend jaar door bij de club, en
er hebben zich ook alweer nieuwe
leden gemeld. Maar er zijn nog een
paar plaatsen vrij voor nieuwsgierige natuuronderzoekers. Dus aarzel
niet en kom erbij! Meer informatie
of aanmelden bij Chiel Bakkeren,
tel 0297-241509, of chiel.bakkeren@planet.nl.

Zonovergoten uitgaansdag Hoefse Belangen
Een bus vol ouderen uit De Hoef is een dagje op pad geweest met chauffeur
Klaas van Cats Reizen. De hele dag scheen de zon, de wind zorgde voor fijne
verkoeling. De eerste stop was bij de Euromast. De koffie smaakte extra lekker met zo’n prachtig uitzicht over Rotterdam en de schepen. Sommige 'waaghalzen' gingen nog verder omhoog met de draaiende lift. Via de Maeslantkering ging het naar Hoek van Holland. Een hele mooie stek, waar je tijdens de
lunch het scheepvaartverkeer kon volgen. De bus maakte na een oversteek met
de veerpont nog een rondje over de Maasvlakte, waar ook de werkzaamheden
voor de nieuwe Maasvlakte 2 bekeken werden. Indrukwekkend wat daar allemaal gebeurt.
's Middags werd gestopt bij het automuseum van de heer De Rijke in Oostvoorne, waar een gastvrije ontvangst wachtte. Onvoorstelbaar wat daar allemaal
te zien is aan oldtimers en oude vrachtwagens. Van T-Ford tot Goggomobiel en
Rolls Royce. De Chevrolet Impala haalde bij sommigen nog mooie herinneringen naar boven. Weer terug in De Hoef werd het gezelschap onthaald in De
Strooppot met een voortreffelijk buffet. Een mooie afsluiting van een heerlijke
en heel gezellige dag. Veel dank voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
Foto's zijn te bekijken op www.hoefsebelangen.nl.

Finale Rode Kruis rolstoelbrigade
Sinds de voorjaarsvakantie waren er wekelijks elke vrijdagmiddag twee
rolstoelbrigades op pad met bewoners van Zorgcentrum Nieuw Avondlicht en Gerardus Majella op pad. In het kader van hun maatschappelijke
stage zijn 16 leerlingen van het VeenlandenCollege uit Mijdrecht bij dit
project betrokken geweest. Naast het uitzetten van steeds een leuke
route en het duwen van de rolstoelen, was uiteraard het contact tussen
jong en oud een belangrijke doelstelling van het project.
Vorige week vrijdag kon van de
laatste rolstoelwandeling een echt
feestje worden gemaakt worden,
mede dankzij de bijdrage van
SC Johnson in Mijdrecht. Het
was een leuk gezicht om op het
Raadhuisplein de verschillende
groepjes Rolstoelbrigadiers in hun
Rode Kruis-jacks met de ouderen
te zien arriveren. Mede dankzij
welwillende medewerking van het
personeel van Rendez Vous, was het
binnen bijzonder gezellig gemaakt
aan twee grote tafels. Oud en jong
genoot zichtbaar van de drankjes en
hapjes en ook de activiteitenbegeleiding van de zorgcenta, de decanen van het VLC en de mensen van
het Rode Kruis zaten in de grote
groep bijeen. Een leuke verrassing

was dat de jongeren aan “hun”
ouderen een cadeautasje mochten
aanbieden met een lekker geurtje
erin. En nog leuker was het dat er
ook eenzelfde cadeautasje van oud
naar jong ging met een presentje
dat alle leerlingen wel konden
gebruiken.
Natuurlijk werd ook de begeleiding
in het zonnetje gezet en gaven veel
ouderen aan dat ze de leerlingen
zouden gaan missen de komende
zomerweken. Inmiddels zijn er
al weer acht leerlingen die zich
hebben opgegeven voor de periode
na de schoolvakantie en vanaf
september zijn de rolstoelbrigades
op de vrijdagmiddag weer 'ergens'
in Mijdrecht te vinden.
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Sportieve strijd bij scholendriekamp De Vinken

Mijdrechts Kindermusicalkoor zingt in Carré

Kort Nieuws

De kinderen van kindermusicalkoor de Regenboog uit Mijdrecht hebben afgelopen zaterdag een rondeleiding gekregen door het Koninklijk Theater Carré.

Aalsmeer

Deze rondleiding maakte onderdeel
uit van de voorbereidingen voor
de eerste eigen productie die de
Regenboog heeft geschreven in het
kader van het 20-jarig jubileum van
de Regenboog. De medewerkers van
Carré hebben de kinderen veel van
het theater laten zien, zowel voor als
achter de schermen en tevens werd
een groot aantal anekdotes verteld.
Door de enthousiaste reacties van de
kinderen kwam spontaan het voorstel
van Carré dat de kinderen iets zouden
voordragen op het echte podium. Dit

was niet aan dovemansoren besteed
en tot groot vermaak van alle gasten
in Carré hebben de kinderen twee
liederen uit de komende productie
gezongen. Aan het eind van het bezoek had Carré nog een leuk cadeau
voor alle kinderen.
Het bezoek aan Carré was een mooie
afsluiting voor de zomerstop. Vanaf
augustus gaan de kinderen weer
volop repeteren voor de musical, die
begin november zijn première beleeft
in partycentrum De Meijert.

Al een aantal jaren organiseert korfbalvereniging De Vinken voor de
groepen 8 van de Vinkeveense scholen een scholendriekamp. Zo ook
dit jaar. Afgelopen donderdag 17 juni was het zover en bonden de St.
Jozefschool (2 groepen), CNS De Schakel en de Openbare School De
Pijlstaart de sportieve strijd aan met elkaar.
De opzet van de scholendriekamp is
om zoveel mogelijk Vinkendukaten
te vergaren, door snel, slim, maar
zeker ook met overleg te handelen.
Een centrale rol was daarbij weggelegd voor de onderwijzer. Bij het
eerste onderdeel werden op muziek
ruim drie minuten lang de spieren
losgemaakt. Ruim 110 kinderen
en hun leerkrachten lieten al snel
de eerste zweetdruppeltjes zien.
Het tweede spel was een ouderwets overloopspel. Elke klas had
constant vijf lopers in het spel. Deze
moesten proberen een dukaatje
naar de overkant te brengen. Het
derde spel was het Zweeds Renspel.
Daarbij kwam het niet alleen aan
op snelheid en behendigheid, maar
ook op denkvermogen en overleg.
Elke klas moest 12 opdrachten
volbrengen: 6 doe-opdrachten
en 6 denkopdrachten. De laatste
opdracht was voor iedereen een
verrassing: een zgn. estafette. Er
moest gerend en gescoord worden, maar ook het oud-hollandse
bokspringen en touwtjespringen

kwamen tijdens het parcours aan
de orde.
Na dit laatste onderdeel werden de
leerkrachten naar voren geroepen.
Hardop werd er meegeteld bij het
tellen van de Vinkendukaten. Grote
winnaar bleek de Pijlstaart. Door
de winst bij de estafette hadden zij
vier dukaten aan hun totaal toegevoegd en het aantal op 18 gebracht.
De nummer twee na het Zweeds
renspel, St. Jozefschool 2, had het
op de estafette niet zo goed gedaan
en had in totaal 13 dukaten. Net zoveel als St. Jozefschool 1. Ondanks
de tweede plaats op de estafette
bleef De Schakel hekkesluiter met
10 dukaten.
Een unicum in de geschiedenis van
de Vinken-scholendriekamp had
zich voltrokken. Niet de St. Jozefschool, maar de Pijlstaart was de
grote winnaar dit jaar. En dat was
nog nooit gebeurd. De prijs, een
grote taart voor de winnaar, werd
dan ook met groot gejuich ontvangen. Al met al een zeer geslaagde
sportieve middag.

En daar gaan ze weer!
Gezellig op stap met de scootmobiel of elektrische fiets. Afgelopen
dinsdag ging de derde scootmobiel
toertocht van dit seizoen weer van
start. Na een lekker kopje koffie
bij Nieuw Avondlicht ging het naar
Nieuwveen. De vrijwilligers hadden
een leuke route uitgezet en het
weer zat natuurlijk ook mee. Bij
Ursula werd lekker rondgekeken en
ook weer iets gegeten en gedronken. En iedereen keerde weer zeer
tevreden naar huis. Wilt u ook eens
mee met een rit? De tochten zijn

bedoeld voor 55+ ers met een scootmobiel, maar ook elektrische fietsen
zijn welkom. De volgende tocht is
een Picknicktocht en vindt plaats
op dinsdag 20 juli. Aanmelden vóór
vrijdag 16 juli bij de Servicepunten;
dit is noodzakelijk in verband met
de inkopen. De volgende tochten
worden gehouden op dinsdag 17
augustus en 21 september. Voor
meer details en aanmelding kunt u
contact opnemen met de servicepunten 0297-587600.

Zomerschaken ook
voor Rondeveners!
Huis- en clubschakers die tijdens de
zomerstop in De Ronde Venen gezellig willen schaken, kunnen terecht bij
Schaakclub Aalsmeer. Al vele jaren
wordt in ‘t Stommeerkwartier, vanaf
juni tot en met de eerste week van
september een Zomercompetitie
gespeeld.
Iedereen speelt op de vrijdagavond
twee partijen, één keer met de witte
stukken, één keer met zwart, met
een bedenktijd van maximaal 45
minuten per persoon per partij, tegen
een tegenstander van ongeveer
gelijke sterkte. De aanvang is steeds
om 20.00 uur. Het is uiteraard niet
verplicht om alle vrijdagavonden
mee te doen, eens vrijblijvend één
of enkele ronden meespelen mag
ook. Iedereen is van harte welkom,
van beginner tot meester, van jong
tot oud, SCA-lid of huisschaker of
spelend bij een andere schaakclub.
Deelname is gratis. Locatie: Stommeerkwartier, Baccarastraat 15, te
Aalsmeer (rechts naast de katholieke
kerk). Meer informatie is te vinden
op www.schaakclubaalsmeer.nl.

Mijdrecht

Zomerbridgedrive
De Bridgevereniging Mijdrecht
(BVM) organiseerde op 14 juni jl. de
vierde zitting van de zomer-bridgedrive van 2010. Gerard van Beek &
Aurie Block wonnen bij de A-line; bij
de B-lijn eindigden Ada Keur & Lies
Buskens als eersten. De volgende
avonden zijn, 28 juni, 5 juli en 12 juli.
De drives worden gehouden in Partycentrum de Meijert aan de dr. J.
de Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt
gespeeld in twee lijnen. Indeling
vindt plaats tijdens de inschrijving
aan de zaal vanaf 19:00uur. De
drives vangen aan om 19:45 uur.
Inschrijfgeld per paar 5 euro.
U kunt per avond inschrijven en
meedingen naar de dagprijzen. Ook
is er een prijs voor de Zomerkampioen. Dit is het paar dat (of de degene
die) met het hoogste gemiddelde is
geëindigd aan het slot van de zomer
– competitie en alle avonden heeft
gespeeld.
U kunt zich zowel aan zaal als
telefonisch opgeven voor deelname
aan de drive(s) bij Agnes Kroes tel.
0297-286469 of 0297-241241.

Vinkeveen

Straattheater
Afgelopen zaterdag stroomde 's morgens vroeg het dorpscentrum van
Mijdrecht vol met bezoekers van het 18e Straattheaterfestival De
Ronde Venen. Zij trotseerden de frisse wind en drie kleine buitjes,
en genoten met volle teugen van de 50 professionele optredens van
internationale artiesten uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland,
Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Australië, en de ca. 30 optredens
van gezelschappen uit de regio. Ook toen een groot deel van Nederland
achter de buis wachtte op dat ene doelpunt, bleef het uitgedunde maar
enthousiaste publiek in grote getale genieten van optredens van een
sexy dame met hula hoops, een straattheater-koorddansact, jongleurs
met vuur of whiskydozen en -flessen, acrobaten, toneelkunstenaars,
steltlopers in de vorm van rotsblokken, komieken, clowns, illusionist en
goochelaar, dansers en muzikanten. De foto's van afgelopen zaterdag
staan op de website www.straattheaterdrv.nl.
foto peter bakker

Werkzaamheden
Baambrugse Zuwe

Vogelvrij de zomer in!
Morgen, zaterdag 26 juni 2010, vindt het Vogelvrij Zomerfestival plaats,
het eerste open air dance festival van De Ronde Venen. Net zoals de Lineup is ook de weersvoorspelling fantastisch. In de zon genieten van ROOG,
Billy The Klit, Lucien Foort, Vato Gonzalez, Steven Quarré en Maximiliano.
Zoals het er nu naar uit ziet, raakt deze eerste editie gelijk al uitverkocht.
Voor voorverkoopadressen check de website: www.vogelvrij-festival.nl.
In de voorverkoop kost een ticket € 20,- en aan de deur kosten tickets
€ 27,50.
Het festival begint om 16.00 in de zon en eindigt onder de sterrenhemel
om 02.00 ’s nachts. Begin je zomervakantie vogelvrij, aanstaande zaterdag
op de Mijdrechtsedwarsweg 36 te Wilnis

Regelmatig vinden er (voorbereidende) werkzaamheden plaats op
de Baambrugse Zuwe ten behoeve
van de reconstructie van deze
weg. Ook werkzaamheden door
leveranciers van nutsvoorzieningen kunnen hier onderdeel van
uitmaken. Voor actuele informatie
over alle werkzaamheden, verwijzen wij u naar de website over dit
project www.baambrugsezuwe.nl.
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Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de
meest opvallende foto’s van de afgelopen week in beeld.

Het straatfeest op de Kastelein was wederom/weer een groot succes!
Iedereen heeft in een legertent de wedstrijd gekeken met natuurlijk
positief resultaat.
Artsenlaboratorium Amstelland neemt Fiats in gebruik
Stichting Artsenlaboratorium voor Amstelland houdt zich
sinds de oprichting in 1958 bezig met onderzoek van
onder meer bloed en urine in opdracht van onder meer
patiënten, huisartsen en verloskundigen. De stichting
beheert een uitgebreid netwerk van prikposten in de
driehoek Amsterdam-Zuid, Aalsmeer en Vinkeveen en kan
desgewenst ook thuis bloed afnemen. Hiervoor heeft de
stichting 12 Fiat Panda's in gebruik genomen, zodat haar
medewerkers verzekerd zijn van goed vervoer naar alle
locaties. De 12 Fiats werden afgelopen week overhandigd
bij Fiat Vermeij in Uithoorn. Eerder werden al zes andere
Fiats in gebruik genomen.
foto michael reuling

Afgelopen week zijn bij Tennis Vereniging Mijdrecht weer de clubkampioenschappen dubbel en mix voor de jeugd gespeeld.
Met mooi weer, een gezellige sfeer, spannende partijen en een mooie afsluiting
was het een erg geslaagde week.
Met recht kunnen de winnaars trots op zichzelf zijn, maar ook de kinderen die
geen beker hebben gewonnen hebben zich sportief ingezet en mooie wedstrijden tennis gespeeld.

Na beiden ongeveer 40 jaar gewerkt te
hebben op basisschool De Schakel in Vinkeveen, hebben deze week meester Henk
Overbeeke en Peter Zemel afscheid genomen. Gisteren zijn de leerkrachten op
ludieke wijze op het schoolplein onthaald
(foto's), en vandaag is er een feest op het
plein. 's Middags is er feest gevierd met
de leerlingen aansluitend was iedereen
welkom om beide leerkrachten gedag te
zeggen.		
foto’s patrick hesse

Van 7 tot en met 14 juni jl. stond er bij Albert Heijn een brommobiel
van het merk Bellier; een voertuig dat je met een bromfietscertificaat /AM rijbewijs mag besturen. In het voertuig lag een
boodschappenpakket, waarvan je de waarde moest raden, invullen
op een formulier en inleveren bij de Bellierdealer: Autobedrijf
Van Rijn. Mevrouw Lens bleek met haar oplossing van 42,18 euro
het dichtst bij de juiste waarde: 41,86 euro. Afgelopen woensdag
heeft mevrouw Lens uit handen van Albert van Rijn het boodschappenpakket in ontvangst genomen. Autobedrijf Van Rijn is tevens
dealer van JDM brommobielen en verricht onderhoud reparatie en
schadeherstel aan elk merk brommobiel.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Afscheid van locatiemanager Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen

Nieuwe uitdaging voor Martin Joziasse
Na twaalf en half jaar gezichtsbepalend deel te hebben uitgemaakt van Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen, nam
Martin Joziasse deze week afscheid van collega’s, vrienden en patiënten. Bij Vitaal, thuiszorgwinkel, uitleenservice en revalidatietechniek, ligt een nieuwe uitdaging op hem te wachten als commercieel manager. Een
terugblik op een stormachtige ontwikkeling in Vinkeveen.
door paul bosman foto peter bakker

De afgelopen jaren heeft de instelling Maria-Oord, gelegen achter de
Katholieke kerk in Vinkeveen, een
totale verandering ondergaan. Er is
hard gewerkt om de ietwat stoffige
aanblik van de instelling eigentijdser
te maken. De tijd dat de nonnen
op Maria-Oord de sfeer en zorg
bepaalden, ligt definitief achter ons.
Niet dat deze zorg niet goed zou zijn
geweest, integendeel. Maar de tijden
veranderen en de zorgvragen ontwikkelen zich in hoog tempo. De aanzet
tot deze veranderingen heeft in
handen gelegen van Martin Joziasse,
die zich met hart en ziel heeft ingezet
om samen met collega’s en bestuur,
een grote klus te klaren. Joziasse is
Martin Joziasse: “Het is hartverwarmend te mogen zien dat de veerkracht van
terecht trots op de situatie waarin de
onze medewerkers/sters er toe heeft geleid dat de trein op de rails staat.”
instelling zich op dit moment bevindt.
beschermde woonvorm voor ouderen. bewoners en geven ze daardoor een
“We zijn er in geslaagd niet alleen
gevoel van thuis te zijn. Hoe moeilijk
Op de dagbehandeling worden 40
patiënten op te nemen, maar ook de
dit gezien de gezondheid van onze
mensen behandeld die dagelijks actiintensieve zorg die deze patiënten
viteiten ondernemen die als doel heb- bewoners vaak ook is.”
behoeven op de daarvoor bestemde
ben de mensen zo lang mogelijk in de Het proces is niet zonder vallen en
plek te brengen. Onder andere de fysio, tandarts, huisartsen zijn gevestigd thuissituatie te laten functioneren. Op opstaan verlopen, constateert hij.
“Als je wilt veranderen, loop je ook
de afdeling kleinschalig wonen hebin hetzelfde pand waar de patiënten
verblijven. Eigenlijk is Maria-Oord, ik ben 72 mensen een plek gevonden, en wel eens tegen tegenslagen op. Het
is hartverwarmend te mogen zien dat
70 mensen hebben
zeg het nog steeds,
een thuis gevonden de veerkracht van onze medewereen klein dorp in het “We kijken naar de
kers/sters er toe heeft geleid dat de
dorp Vinkeveen gekwaliteiten van onze op de afdeling
trein op de rails staat. Er gaat nog
groepswonen. Een
worden. Voor zover
mensen en passen die aantal bewoners
heel veel veranderen binnen onze
dat mogelijk is kunzo optimaal mogelijk wordt intensief
instelling. Dat alles met het doel de
nen patiënten zich,
zorg te optimaliseren. Enerzijds is
verpleegd.
Ook
beschermd, op het
toe op de mensen
het jammer dat ik vertrek, anderzijds
Amerpoort heeft
eigen terrein begedie aan onze zorg
is het goed dat mijn opvolger het
een stek op het
ven om een dagelijks
stokje overneemt en de trein die in
terrein
gevonden,
rondje buitenlucht
zijn toevertrouwd.”
beweging is op gang te houden. Ik
24 verstandelijk
op te doen. Een
gehandicapten wonen en leven in Vin- kijk terug op twaalf en een half jaar
eigen restaurant biedt, naast plek
hard werken, tegenslagen incasseren,
keveen. De zorg heeft een drastische
voor personeel, ook mogelijkheden
maar heb voor het grootste deel de
verandering ondergaan. Joziasse is
voor familie en patiënten om in alle
positieve vooruitgang ervaren. Ik blijf
er trots op dat de kwaliteiten van de
rust een kopje koffie te drinken. Of
een klein hapje te eten. Maar natuurlijk zorgverleners de laatste jaren worden de instelling een beetje zien als mijn
Maria-Oord. Dat beeld houd ik vast
aangewend voor de specifieke wenkomt het ook voor dat patiënten met
en het feit dat ik aan den lijve heb
familie of vrijwilligers een wandelinge- sen van de zorgvragers. “We kijken
mogen ervaren, dat onze doelgroep
naar de kwaliteiten van onze mensen
tje door het dorp maken en gezellig
wel vaart met onze zorg doet me
een visje gaan eten bij de plaatselijke en passen die zo optimaal mogelijk
meer dan goed. Het afscheid van
toe op de mensen die aan onze zorg
visboer. De min of meer gesloten
vele collega’s, vrienden en bekenden
vesting, zo kwam het oude gebouw bij zijn toevertrouwd. Op kleinschalig
gaat niet ongemerkt aan mij voorbij,
wonen zijn vele handen dagelijks in
het publiek over, is niet meer. Alles is
maar de ervaringen opgedaan tijdens
open en vrij toegankelijk, dat hoort zo de weer om de bewoners een thuis
de afgelopen jaren bieden mij volop
te geven. Een arbeidsintensieve klus
in deze tijd.”
inspiratie de voor mij liggende uitdadie veel van onze medewerkster/
ging aan te gaan.”
sters vraagt maar die ook vruchten
Het terrein biedt huisvesting aan
afwerpt. Wij koken samen met onze
25 bewoners in Vinkenoord, een

Uitreiking WK-actie Makelaardij Witte bij Koeleman Elektro
Dinsdag jl. is de prijswinnaar bekendgemaakt van de WK-actie van Makelaardij Witte uit Vinkeveen. De makelaar
had via een huis-aan-huis folder een actie bedacht, die veel inzendingen opleverde. De prijs was een grote Sony
Bravia-LCD TV, beschikbaar gesteld door Koeleman Elektro uit Mijdrecht.
Persfotograaf Peter Bakker trok met Arnold de Groot van Makelaardij Witte bij Koeleman Elektro de prijswinnaar: de familie Vossestein uit Wilnis. Diezelfde avond werd de familie verrast met hun nieuwe flatscreen-TV. "Ik
doe normaal nooit mee aan dit soort dingen," aldus de blijverraste winnaar. Inmiddels wordt er in huize Vossestein
naar hartenlust op een heel groot scherm naar het WK gekeken!
foto: rob isaacs en peter bakker
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl
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Yvonne Sieben:

“Handjehelpen meer dan dertig jaar actief in de regio”
Kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte en
hun mantelzorgers een handje helpen. Dat is wat de Stichting Handjehelpen regio Utrecht doet. Maar liefst 1.000 mensen vragen jaarlijks
hulp aan, een zelfde aantal vrijwilligers zet zich in om deze hulpvraag
in te vullen en per jaar worden maar liefst 85.000 uren hulp verleend.
Aan het woord Yvonne Sieben, coördinator van de stichting.
ger te vinden. Daarbij is het belangrijk dat de klik tussen hulpvrager
en gever er is. De coördinator van
Handjehelpen kent alle hulpvragers
en hulpgevers zodat de klik er in
alle gevallen echt wel komt. Van
belang vinden we het dat er over
een langere termijn kan worden
gesproken. Dat is voor alle partijen
beter en overzichtelijker. Zo kan
een vrijwilliger worden ingezet een
kind met een handicap, maar ook de
eventuele broertjes en zusjes, extra
zorg en aandacht geven. Gewoon
even lekker spelen of samen naar
buiten.”

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

Voedselbank-actie van Restaurant Vandaag groot succes

Beursvloer
Reden van ons gesprek is de match
die Handjehelpen maakte met de
Rabobank tijdens de beursvloer van
een jaar geleden. De beursvloer is
voor de maatschappelijke organisaties dé kans om met het bedrijfsleven in contact te komen. Claudia
Prange en het beurscommité doen
al het voorwerk. En wanneer de
bedrijven dan naar de beursvloer
komen, geven zij aan iets voor je
te willen betekenen. Ze willen iets
geven, maar natuurlijk moet er wel
iets voor ze te halen zijn. Met andere woorden: het moet een goede
match worden.
Yvonne vindt de match met de
Rabobank Rijn en Veenstromen een
goed voorbeeld: “Wij vroegen eigenlijk om een activiteit voor onze
vrijwilligers die zich inzetten voor
onze doelgroep, terwijl de bank het
liefst onze doelgroep een keer in
het zonnetje wilde zetten. Op zich
twee vertrekpunten maar gaandeweg slaagden we er in, samen met
de bank, een activiteit op te zetten
die gehouden werd op een boerderij
van een Raboklant in Kockengen en
waar vrijwilligers met hun hulpvragers een feestje konden vieren.
Tevreden gezichten alom.”
Dat brengt ons op de vraag voor
wie de hulp van Handjehelpen is
bedoeld. “Onze intensieve vrijwilligerszorg is er voor kinderen en
volwassenen met een handicap of
chronische ziekte, maar ook voor
die mantelzorgers die hen omringen. Kinderen die vanwege hun gedrag extra zorg en aandacht vragen
krijgen ook onze aandacht.”

Restaurant Vandaag, gelegen aan de A2 bij Maarssen, heeft op zeer bijzondere wijze haar nieuwe All-in Dining formule geïntroduceert. Een hele week lang werd alles wat de gasten van het restaurant aten en dronken verdubbeld voor de Voedselbanken Nederland. De actie leverde eten en drinken op voor meer dan 2.550
gezinnen. De Voedselbanken Nederland hebben verheugd gereageerd op het initiatief en het mooie resultaat.

Op zoek
“Zodra we de wens van een hulpvrager in beeld hebben, gaan we
aan de slag een passende vrijwilli-

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

Actie "Eet voor Twee" levert eten voor meer dan 2.550 gezinnen op

Mede door de nieuwe All-in Dining
formule van Restaurant Vandaag
is de actie "Eet voor Twee" voor de
Voedselbank bijzonder succesvol
geworden. De gasten van Vandaag
hebben onbeperkt kunnen genieten
van de luxe gerechten die op de 7
kookeilanden werden geserveerd.
De lage prijs van slechts 19,50
euro heeft er tevens voor gezorgd
dat heel veel mensen van de actie
gebruik gemaakt hebben om kennis
te maken met het mega-restaurant

aan de A2 bij Utrecht, dat een
capaciteit heeft van maar liefst 650
couverts. Vandaag onderscheidt
zich o.a. met een all-in ontbijtformule die vergelijkbaar is met het
roomservice-concept van luxe hotels.
Echt bijzonder zijn de all-in Dining
en Sunday-Brunch: onbeperkt eten
en drinken voor een vaste prijs. De
vele koks bereiden in het restaurant
à la minute de lekkerste gerechten.
Van oesters tot biefstuk. Van pizza
uit een originele steenoven tot een

keur aan wokgerechten. Kijk voor de
uiteindelijke eindstand van de actie
"Eet voor Twee" en meer informatie
over de actie voor de Voedselbank
treft u op:

www.eetvoortwee.nl
Foto boven: Links ondernemersechtpaar Jim en Michelle Xu, oprichters
van restaurant "Vandaag". Rechts de
voedselbank-initiatiefnemers Sjaak en
Clara Sies.

Vaak is het niet eenvoudig als jongere volwassene met een handicap
deel te nemen aan de maatschappij
op de manier waarop die het beste
bij hem of haar past. Een vrijwilliger, met kennis van zaken, geeft dat
extra steuntje in de rug. Dat kan
tijdens er samen op uit gaan of als
hulp bij hobby- of vrijetijdsbesteding
maar ook als gezelschap. Ook voor
de mantelzorger is er een steuntje
in de rug te vinden. Steun van een
vrijwilliger wordt bijvoorbeeld
gegeven bij tijdelijke overname van
de zorg, oppashulp, logeergezinnen
en vakantiehulp. Daardoor is de
mantelzorger beter in staat werk
en zorg te combineren en wordt
daarom minder snel overbelast.
Vrijwilligers
Ben je jong, wat ouder man, vrouw,
hoog- of laaggeschoold, heb je veel
of minder ervaring, of een hele
drukke- of minder drukke baan?
Er is altijd wel iemand die graag
van je hulp gebruik wil maken.
Vanzelfsprekend moet je hart wel
op de goede plek zitten. Stevig in
je schoenen staan helpt ook en je
moet je natuurlijk goed in kunnen
leven in wie je eventueel onder je
hoede krijgt.
Je wordt niet in het diepe gegooid
maar krijgt professionele begeleiding en er zijn een aantal leuke bijkomstigheden. Voor scholieren en
studenten zijn er diverse mogelijkheden studiepunten te behalen.
Voor hulpvragen en hulpgevers is
de manier om contact te zoeken als
volgt:

Handjehelpen regio Utrecht, telefoon
030 – 2632950. Of e-mail naar:
info@handjehelpenregioutrecht.nl.
Kijk op
www.handjehelpenregioutrecht.nl.

NME-centrum in de zomervakantie gesloten
NME-centrum De Woudreus is in de zomervakantie (van 5 juli t/m
13 augustus) gesloten. Op woensdagmiddag 18 augustus is iedereen
weer welkom om de dieren te verzorgen.
De mailbox wordt regelmatig gelezen. Hebt u dringende vragen of
opmerkingen benader ons dan via info@nmederondevenen.nl. Wij nemen
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Wij wensen u een fijne, groene zomer met veel mooie natuurmomenten.

Familieberichten
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Nieuw. De Alfa Romeo Giulietta.
Introductie zaterdag 26 juni.

Dennis Prange
GESLAAGD

Michael Hengeveld
23 jaar
Van Harte!

MILIEULABEL A
20% BIJTELLING
Alfa Romeo Giulietta vanaf 5 23.950,-. Leaseprijs vanaf 5 469,- per maand.

Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15, 1101 AK Amsterdam-Zuidoost,
Tel: 020-56 50 388. www.galleria-amsterdam.nl
Prijs is van toepassing op de 1.4 Turbo 88 kW (120 pk) motor met B-label en 25% bijtelling. Er is ook een 1.4 Turbo 125 kW (170 pk)
MultiAir motor beschikbaar met A-label en 20% bijtelling. Prijs incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs per maand o.b.v.
48 mnd/20.000 km per jaar via Alfa Romeo Financial Solutions. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afgebeelde auto is
voorzien van extra’s tegen meerprijs.

Brandstofverbruik gemiddeld 4,4 - 7,6 L/100 km (13,1 - 22,7 km/L). CO2-emissie 114 - 177 g/km.

H. Daelman ontvangt Draaginsigne Gewonden

Begraven
of
cremeren?

Burgemeester Burgman van De Ronde Venen
heeft woensdag jl. het zogeheten ‘Draaginsigne Gewonden’ uitgereikt aan de heer H.
Daelman uit Mijdrecht. Het ereteken wordt
uitgereikt aan militairen of veteranen die
onder oorlogsomstandigheden of tijdens
vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. De onderscheiding is
voor de betreffende militairen en veteranen
een belangrijke vorm van erkenning voor hun
militaire inzet en de offers die zij daarbij
hebben gebracht.
De heer Daelman werd begin jaren negentig
als 20-jarige uitgezonden naar Cambodja, als
één van de 900 Nederlandse militairen die
deelnam aan de VN-vredesmissie UNTAC,
(United Nations Transitional Authority in
Cambodia). Belangrijkste taken van de

Een moeilijke keuze, omdat ik er
nooit met mijn moeder over gesproken
had. Uitvaartcentrum Finnema stond
mij hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk, zoals
mijn moeder dat zou hebben gewenst.

VN-missie waren: toezien op het staakt-hetvuren, het mijnenvrij maken van vitale gebieden, toezien op terugkeer van vluchtelingen
en vertrek van buitenlandse, niet tot VN
behorende, eenheden, ontwapenen en demobiliseren van militairen en de organisatie van
vrije verkiezingen. Daelman heeft tijdens de
missie meerdere keren in direct levensgevaar
verkeerd. Jaren later is bij hem posttraumatische stress stoornis (ptss) geconstateerd,
waarvoor hij ook is behandeld.

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Het draaginsigne is te vergelijken met het
bekende Purple Heart in de Verenigde Staten en is tot op heden is aan meer dan 4.000
personen uitgereikt. Op het zilveren, kruisvormige insigne staat de spreuk: ‘vulneratus
nec victus’ wat ‘gewond, maar niet verslagen’
betekent.
foto peter bakker

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 1

07-05-10 16:07
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Youngone’s Coowl Party

Nog maar enkele plaatsen
bij VIOS MusicKidz

vrijdag 25 juni 2010
Deze Coowl Party is voor iedereen van 12
t/m 15 jaar.
Locatie: JC Allround, Rondweg in Mijdrecht.
Aanvang: 20.30 tot 01.00 uur.
Toegang: €5,00 met pasje en zonder pasje
€7,00.

Vrijdag 3 september starten in het clubgebouw van
VIOS twee groepen MusicKidz. De eerste groep is van
17.15-18.15 uur en de tweede groep van 18.30-19.30
uur. In beide groepen zijn nog maar enkele plaatsen
vrij. Wees er snel bij want vol is vol!

Agenda

Fietsen langs de Waterlinie
zaterdag 26 juni 2010
NME- fietstocht met gidsen IVN en
Historische Vereniging
Start: 13.30 bij Museum DRV
Info: (0297)273692

Werkochtend in de educatieve
NME-tuin
zaterdag 26 juni 2010
Locatie: bij De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis
(zie ook www.milieudienstnwu.nl)
Tijd: vanaf 9.00 u; info: (0297 273692

Rabobank straatvoetbaltoernooi
zaterdag 26 juni 2010
Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht.
Info: Rabobank kantoren Mijdrecht, Vinkeveen, Kockengen, Woerden en Bodegraven.

Excursie oude Demmerikse
Kade
zaterdag 26 juni 2010
IVN excursie
Start: parkeerplaats bij camping Demmerik,
Demmeriksekade 25 in Vinkeveen
Info: (0297)283448

Het gaat hier om 20 gratis muzieklessen. De kinderen
leren van alles over hard en zacht, snel en langzaam, hoog
en laag enz. Ze leren noten lezen, wat ondersteund wordt
door les op de blokfluit. Verder bespelen ze ritmische
instrumenten, krijgen slagwerkles en leren ze bewegen op
muziek.
Het aanbieden van gratis muzieklessen kan VIOS slechts
doen, dankzij sponsoring van de Rabobank, met een
bijdrage uit het Rabofonds “Dividend voor de Samenleving”. Daardoor is het voor alle Rondeveense basisschoolleerlingen van 7 tot 12 jaar en 6 jarigen die in groep 4
zitten mogelijk een basis voor hun muzikale ontwikkeling
te leggen en te ontdekken of muziek maken iets is wat ze
leuk vinden.
Bent u geïnteresseerd? Bel dan met Conny Wijchers tel.:
(0297) 26 36 84 of mail naar c.wijchers-oosterlaag@
kpnmail.nl. U kunt ook kijken op www.vios-midreth.nl.
VIOS Open
Een andere mogelijkheid is om zaterdagmiddag 3 juli tussen 13.00 en 16.00 uur te komen kijken en luisteren bij
de VIOS Open op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Hier zullen alle onderdelen van de vereniging voor u optreden. In
de promotiekraam kunt u naast MusicKidz ook informatie
krijgen over het leerlingenorkest, de majorettes, de Show& Marchingband en dweilorkest DORST. U kunt dan
direct kennis maken met één van de MusicKidz docenten:
Sabina Brunsting. De andere docente, Xinta Wijchers,
speelt mee in de showband. In de pauze kunnen u en uw
dochter of zoon ook met haar kennis maken. Wel zo leuk
als je de MusicKidz “juffen” al een beetje kent, toch?

Samen uit – Samen Thuis

Abcoude en De Ronde Venen vieren samengaan op 3 juli
De gemeenten Abcoude en De Ronde Venen
vieren op zaterdag 3 juli a.s. dat ze in 2011
samengaan. De rode draad in het evenement
“Samen Uit - Samen Thuis” is een fietstocht
in de ochtend van circa 30 kilometer over het
grondgebied van beide gemeenten.
De fietstocht voert langs het stoppunt Museum De Ronde Venen in Vinkeveen en Fort
Abcoude in Abcoude, waar diverse activiteiten plaatsvinden voor jong en oud. Het fort en
het museum kunnen deze ochtend gratis worden bezocht. Op het fort vinden rondleidingen
plaats en zijn er speelactiviteiten voor kinderen. Bij het museum is ook
een kinderattractie te vinden,
wordt de film “het ontstaan
van De Ronde Venen” vertoond, de veenstekermachine
gedemonstreerd en houdt de
Veendichter zijn voordrachten.
Ook zal op deze twee locaties
de feestelijke opening van het
evenement plaatsvinden.

uit de gemeenten Abcoude en De Ronde
Venen. Ook vinden er spetterende optredens
plaats van Popstars-winnaar Wesley Klein
en Dré en Roxeanne Hazes, die ook liedjes
van hun vader André Hazes ten gehore zullen
brengen.
De route van de fietstocht en het programma
van de dag weergegeven zijn te vinden in een
flyer die te downloaden is op:
www.fusieabcoudederondevenen.nl onder de
button “Samen Uit - Samen Thuis”.

Feest op Zandeiland 1
Op Zandeiland 1 in Vinkeveen
zullen ’s middags de twee
gemeenten symbolisch met
elkaar worden verbonden.
Of u nu wel of niet meefietst,
vanaf 13.00 uur bent u van
harte welkom op het feest op
Zandeiland 1 ter afsluiting van
de tocht. Ook hier zijn diverse
activiteiten voor kinderen te
vinden, waaronder een ballonnenwedstrijd, en vinden o.a.
optredens plaats van artiesten

Uniek zangproject in Mijdrecht
Onder het motto: “Zingen vind ik leuk in een
muziektheaterproject” is het Regionaal Operette- en Musicalkoor (ROM-koor) in Mijdrecht
een zangproject gestart om zangers en zangeressen te enthousiasmeren voor hun jubileumvoorstelling van de operette “Im Weissen Rössl”
die zal worden uitgevoerd op 2 en 3 april 2011
in Mijdrecht. Voor iedereen die graag eens mee
wil zingen en spelen in een operette is dit een
unieke gebeurtenis. Dit zangproject stelt je in
staat eens kennis te maken met muziektheater
maar is niet bindend voor langere tijd. Het project loopt van september 2010 tot april 2011.
Het ROM-koor heeft daarvoor mensen nodig
die het leuk vinden om hieraan deel te nemen.
Mocht je zin hebben om te zingen en een goede
stem hebben, dan is mogelijk een rol als solist
voor je weggelegd; wil je niet op de voorgrond
treden, maar toch mee willen zingen dan kan
dat in het koor en wanneer je niet kunt zingen
(maar iedereen kan zingen!) dan is er vast
een leuke speelrol voor je weggelegd in deze
operette. Je hoeft je dus niet te binden, maar is
het je na afloop van het project goed bevallen,
dan kun je altijd nog besluiten om lid te worden
van deze unieke vereniging in De Ronde Venen.

Voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft,
wordt er op 1 juli aanstaande in Dorpshuis
De Boei in Vinkeveen een openbare repetitie
gehouden. In deze repetitie zal het ROM-koor
wat uit “Im Weissen Rössl” zingen maar ook
muziek uit hun uitgebreid repertoire waaronder
musical- en filmmuziek.
Jubileumvoorstelling
In 2011 bestaat het ROM-koor 25 jaar en ter
gelegenheid van dat jubileum is gekozen voor
deze operette. Je hoort wel eens dat operette
oubollig is en saai! Niets is minder waar! Het
is leuk om mee te zingen en te spelen in dit
muziekspektakel. Deze operette is gewoon een
moderne operette zonder pruiken en tuttige
lange jurken. Het ROM-koor staat onder leiding
van Ferdinand Beuse, een heel enthousiaste
dirigent. Het is zeker de moeite waard deze
openbare repetitie te bezoeken. Dus: donderdag 1 juli om 20.00 uur in Dorpshuis De
Boei, Kerklaan in Vinkeveen. Informatie in te
winnen bij Wiebe van der Schaaf, telefoon: 0622561791 of via het info-adres: info@romkoor.
nl, of de website www.romkoor.nl.
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Mijdrechtenaar Theo Bakker is een groot oldtimerfanaat:

“Een oldtimer is nooit af”
Zijn vrouw heeft groene vingers, maar Theo Bakker (63) maakt ze liever zwart van de olie en de smeer.
Urenlang kan hij aan zijn oldtimers sleutelen. De schuur staat vol klassieke auto's en spullen die hiermee te
maken hebben. En zelfs in de huiskamer pronken er oude auto’s. Schaalmodellen, uiteraard!
door valérie sambrink sanderink

foto patrick hesse

In de serre ligt het tijdschrift
‘Automotor’ al op hem te wachten.
Theo: “Ik heb een abonnement op
dat blad. Ik kijk nu eenmaal graag
naar oldtimers en die staan hier
gelukkig vaak genoeg in.” In zijn
huiskamer staat een vitrine met
miniatuurauto’s. “Het zal rond 1980
geweest zijn, dat ik ben begonnen
met het sparen van deze autootjes.
Het zijn voornamelijk modellen van
de Fiat 500. Dat vind ik echt een
geweldige auto. Daarnaast heb ik
ook auto’s die ik zelf heb gereden,
zoals de Renault Dolfine en de gele
Eend. Sommige van die modelauto’s zijn heel gedetailleerd. In de
Fiat Abarth bijvoorbeeld, kun je ook
onder de motorkap kijken. Zelfs de
motor is nagemaakt! Al die miniaturen van auto’s heb ik gekocht
op beurzen of gekregen van mijn
vrouw, kinderen of kennissen. Zo
kwam mijn vrouw laatst weer met
zo’n schaalmodel aanzetten. Die
was eigenlijk bedoeld voor Vaderdag, maar ik had hem al eerder
ontdekt. Normaal haalt mijn vrouw
de boodschappen uit de auto, maar
die keer deed ik het. En toen zag
ik hem daar in de auto liggen: een
nieuwe miniatuurauto voor mijn
verzameling. Weg verrassing! Nu
staat ook deze auto in de vitrine in
de woonkamer.”
Sleutelen
Het blijft niet altijd bij kijken. Bij
de echte oldtimers gaat Theo als
een vakman aan de slag: “Ik heb nu
een Fiat 500 uit 1999, een MCTD
uit 1950 en een Morris 8 uit 1935
in mijn schuur staan. De Fiat 500
en de Morris 8 heb ik zelf gerestaureerd. Toen ik die Morris 8 kocht
was het niet meer dan een oude
roestbak. Mijn dochter had besloten
dat ze in die auto wilde trouwen en
toen moest ik vaart gaan maken.
In twee jaar tijd heb ik die bak
opgeknapt. Die hele auto heeft uit
elkaar gelegen. Ieder boutje en
ieder moertje heb ik opnieuw aangedraaid. Tot aan de bekleding van
de stoelen toe is de auto vernieuwd.
Die bekleding heb ik niet zelf gedaan, maar met de rest ben ik denk
ik wel 2.000 uur bezig geweest. Hij
was weer als nieuw en mijn dochter
kon er op haar trouwdag in rijden.
Ook de Fiat 500 heeft Theo flink
aangepakt. In een half jaar tijd
heeft hij samen met zijn broer het
plaatwerk in orde gemaakt. Ook
de motor kon wel een opknapbeurt
gebruiken. “Ik moet er wel mee
kunnen rijden, dus moeten ze allemaal in orde zijn. Om deze reden
heb ik ook enkele auto’s verkocht.
Een paar jaar geleden had je nog
de verplichte APK-keuring voor
oldtimers en dat betekende dat
alle auto's in een zeer goede staat

moesten zijn. Het werken aan mijn
Topolino werd me toen teveel. Die
heb ik verkocht. De blauwe Morris 8 met de grill in de vorm van
honingraden heb ik nog, maar een
groene met spijlengrill heb ik verkocht. Ik had hem aan de weg gezet
en een man uit Vinkeveen was wel
geïnteresseerd. Hij maakte een
proefrit en was meteen enthousiast.
De auto was direct verkocht. Ik heb
er nog steeds geen spijt van, maar
toen ik de auto hoorde wegrijden,
kreeg ik toch een raar gevoel in
mijn buik. Ik weet dat hij inmiddels
alweer is doorverkocht aan iemand
in Rotterdam. Stiekem houd ik het
allemaal nog steeds in de gaten.”
In de genen
Rond zijn achttiende begon Theo
met sleutelen. “Ik kocht oude
auto’s voor 300 gulden en restaureerde ze, zodat ik erin kon rijden.
Rond 1972 begon ik vooroorlogse
motoren op de knappen. Dat heb ik
van mijn vader. Het was zijn passie.
Hoewel hij me er nooit echt in betrok, heb ik toch met mijn gegluur
wat van hem opgestoken. Ik kocht
oude motoren, knapte ze op en verkocht ze voor een hogere prijs. Zo
reed ik op een steeds mooiere en
luxere motor. Daarna begon ik met
de grote hobby waar ik nog steeds
vol van ben: de oldtimers. De eerste
oldtimer die ik heb opgeknapt,
is de Topolino en later volgde de
Morris 8. Daarmee kwam dus het

echte sleutel werk. Nog steeds ben
ik er regelmatig mee in de weer.
Oldtimers zijn namelijk nooit af. Er
gebeurt altijd wel iets mee. Een
lege accu of iets anders. Dan ga ik
weer aan de slag.”
Toeren
“Een oldtimer moet je niet te lang
laten staan. Daar wordt hij alleen
maar slechter van,” aldus de kenner. “Ik rijd er eerlijk gezegd zelf
nog niet vaak genoeg in. Maar als
ik erin rijd, voelt dat heerlijk. Als ik
een tochtje maak, toeteren mensen
en steken hun duim naar me op.
Behalve de gewone ritjes rijd ik wel
eens mee met optochten. Afgelopen
Koninginnedag bijvoorbeeld heb
ik een caravan achter de Fiat 500
geplaatst en daarmee heb ik met de
oldtimerrit meegereden. Daarnaast
heb ik twee keer meegedaan aan
een poging om een vermelding in
het Guiness Book of Records te
krijgen en op 13 mei van dit jaar
heb ik aan een oldtimeroptocht in
Aalsmeer meegedaan. Dan rijd je
bij het Raadhuisplein onder een
boog door en daar staat dan een
reporter die je wat vragen stelt.
Vervolgens komt het publiek de
auto’s bekijken. Zo’n rit is altijd
een feest en uiteraard trekken de
oldtimers flink wat bekijks! Op deze
manier kan een ander er ook nog
van de genieten. Want zulke mooie
auto's in de schuur houden, dat zou
echt zonde zijn.”

DE GROENE VENEN ZOEKT VAKANTIEBEZORGERS
MELD JE AAN OP INFO@DEGROENEVENEN.NL

Gekleurd nieuws
Het is donker en al laat maar
de straat viert feest met
oranje vlaggetjes en oranje
gekleurde etalages. Bij de
kroeg op de hoek zie ik nog vrolijk
uitgedoste mensen staan die de
overwinning van het Nederlands
elftal vieren.
Zelf kom ik terug van een heel
andere viering die niets met voetbal
te maken had, ook al is de vlek op
mijn handpalm ook oranje gekleurd.
Ik was te gast op een zogeheten
Henna, het vrijgezellenfeest van een
Mijdrechts-Turks vriendinnetje.
Omdat Turkije, de plek waar haar
huwelijk gesloten gaat worden te
ver weg is voor veel van haar vriendinnen houdt zij voor ons een feest
hier, in ons eigen dorp.
Terwijl ik naar huis loop voel ik
mij bevoorrecht met mijn heerlijk
bestaan. Niet alleen verdien ik mijn
brood met het aanbrengen van
kleuren op een doek of op de muur
en mag ik anderen daarin lesgeven,
ook brengt dat leven met zich mee
dat ik doorlopend met boeiende,
inspirerende mensen van overal en
van alle leeftijden in contact kom en
daarvan mag genieten.
De Henna is een avond voor alleen
vrouwen en het zaaltje is bomvol.
Ik word allerhartelijkst ontvangen
door een oudere dame en al snel
krijg ik lacherig duwtjes om ook de
dansvloer op te gaan. Daar staat de
hele avond een grote groep meiden
en dames prachtig heupwiegend en
vingerknippend te dansen. Terwijl
ik lach en dans en nieuwe vriendinnen maak, schiet er ineens een
pijnscheut door mijn hart. 90%
van de vrouwen in het zaaltje zijn
Turks of Marrokkaans en dragen
een hoofddoek. Bonte, gebloemde,
felgekleurde of zwarte, gedrapeerd
en vastgemaakt op ontelbare
manieren. Elegant vrouwelijk of
degelijk sober omlijst het textiel de
vrolijke verhitte gezichten van deze
gezellige groep.
Ik denk aan de geblondeerde haatzaaiende idioot.
Nederland heeft kleur bekend tijdens de verkiezingen en en ik weet
niet hoe ik die angst voor kleurrijke
mensen moet rijmen met dit feest.
Vorige week vierden wij van
Dorpsacademie Mus & Muzen de
KleurT’op, dag van het Optimisme &
het Creatieve geluk. Een dag om te
vieren dat het leven mooi is, ook al
sta je rood. Een dag als reactie op
het zwartgallige nieuws van in som-

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (13)
en hond Alfan.
bere pakken gestoken economen en
grauwe politici.
Een dag om te vieren dat het
geluk in jezelf zit en dat de wereld
bijzondere mensen nodig heeft.
Tijdens deze dag met een gouden
randje lieten kunstenaars -groot en
klein- hun kunnen zien, mocht er de
hele dag gespeeld worden en werd
er uiteindelijk tot diep in de nacht
gelachen, gekletst en getekend.
Een dag als een roze bril.
Het regent en de zon schijnt en
ieder kind weet wat dat betekent:
een regenboog!
Prachtig universeel teken van hoop.
Misschien moeten we gewoon allemaal onze tv bij het grof vuil zetten,
peins ik.
De berichtgeving is vaak zo ontzettend gekleurd en dan vooral in de
tinten die je krijgt als je een verfpalet schoonmaakt, de zogenaamde
poepkleuren.
Als die tv weg is, blijft er tijd over
om ons te verdiepen in onze medemens. Kunnen we ontdekken hoe
leuk de de paradijsvogels zijn. Hoe
anderen op onszelf lijken en dat we
van elkaar mogen genieten en leren.
Mogen we het hele jaar verbroederen en niet alleen als ons getinte
elftal van Oranje speelt!
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De Ronde Venen heeft zijn eigen Bavaria-babes. Gelukkig mogen ze
bij ons wel worden afgebeeld. Zo, en nu eerst een.....

Gratis Vaatwasser (Siemens) bij aankoop van een nieuwe keuken
Grando Keukens Mijdrecht
Teddy Camera (Babyfoon met camera in Teddybeer)
Expert Mijdrecht
Tivoli Model One tafelradio

Koeleman Elektro Mijdrecht

Waardebon voor kostuum t.w.v. € 100,-

Prego Mannenmode Mijdrecht

Waardebon van Lingerie speciaalzaak Bonne Nuit t.w.v. € 100,Waardebon Trends Only € 100,BBQ Pakket C1000 Wilnis € 50,BBQ Pakket C1000 Wilnis € 50,BBQ Pakket C1000 Wilnis € 50,BBQ Pakket C1000 Wilnis € 50,Bittergarnituur De Corner € 50,Waspas Blauw Autoverhuur € 25,50
Waspas Blauw Autoverhuur € 25,50
Waspas Blauw Autoverhuur € 25,50
Waspas Blauw Autoverhuur € 25,50
Waardebon Marsman Caravans € 25,Waardebon De Huifkar € 25,Waardebon Prinselijk Proeven € 25,Waardebon Swaab Juweliers € 25,Waardebon Poelier van Egmond € 25,Taart voor 20 personen
Bakkerij de Kruyf
Taart voor 20 personen
Bakkerij de Kruyf
Taart voor 20 personen
Bakkerij de Kruyf
Dinerbon De Veensteker € 20,Dinerbon De Veensteker € 20,Dinerbon De Veensteker € 20,Dinerbon De Veensteker € 20,Dinerbon De Veensteker € 20,Een oranje bureaulamp ‘Touch Me’, wanneer je de metalen boord aanraakt
gaat de lamp branden 					
Boekhandel Mondria
Het boek ‘Hiddink - Dit is mijn wereld’ van Frans van de Nieuwenhof
Boekhandel Mondria
Het boek ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren en andere citaten
van Johan Cruijff’, verzameld door Henk Davidse.
Boekhandel Mondria
De prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor geld. De prijswinnaars worden telefonisch
en/of per mail in kennis gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De
waarde van de prijzen bepaalt de ranking.

Bob kleurt Oranje

Heel Nederland is in de ban van het WK voetbal, zo ook Bob’s Bar Adelhof.
Zoals bij elk groot toernooi zijn er heuse oranje tribunes opgesteld. Nieuw
dit jaar is dat de beamer en het grootscherm zijn ingeruild voor een LCD
televisie van maar liefst 145 cm. Eigenaar Bob wil de beste beeldkwaliteit:
”Beamers kunnen niet tippen aan de scherpte van deze tv. Daar zal het
dit WK niet aan liggen. Nu maar hopen dat Nederland wereldkampioen
wordt.” De afgelopen wedstrijden was het heel gezellig, met luid zingend
het Wilhelmus en deskundig commentaar vanaf de tribunes. Tijdens de
wedstrijd tegen Japan was er zelfs een verdwaalde Japanner in de bar. Met
twee winstpartijen op zak, zijn we goed op weg. Kortom, de WK koorts blijft
stijgen bij Bob’s Bar Adelhof.

DE GROENE VENEN 		
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GRATIS MONTAGE

GRATIS
WASMACHINE
EN DROGER!
NU BIJ AANKOOP VAN
EEN KEUKEN MET
4 APPARATEN VAN

van 14.950,voor 9.050,-

6.795,-

Grando Mijdrecht

Industrieweg 38G (Naast Karwei), Tel.: 0297-250494,
Open: ma t/m do: 10:00-17:30, vr: 10:00-21:00, za: 10:00-17:00

Gezapig
Dit keer was het de beurt aan Marie Louise, de
nieuwkomer in onze straat die de voetbalvreugde
mocht gaan huisvesten. Grappig is het om te zien dat
iedereen zijn of haar eigen drankje meeneemt, de
een zorgt voor chips, de ander voor borrelnootjes, nog
een ander neemt een paar stukken kaas mee. Ietwat
nerveus neemt iedereen plaats op de rij stoelen die
daar klaar staat. Er wordt nog even nagepraat over
de wedstrijd tegen de Denen. Het zal wel beter gaan,
is de alom geldende mening. Ik ben er niet gerust op.
Niet omdat ik negatief wil zijn, maar de winst die we
hier behaalden op Japan was overtrokken. We hadden
destijds net zo goed de bietenbrug op kunnen gaan.
Vanaf het eerste fluitsignaal is het duidelijk dat de
streek die Anton Geesink heel lang geleden uithaalde
door een Japanner te vloeren, de mannen nog hoog zit.
Binnen de sportieve marges doen de tegenstanders er
alles aan Nederland uit het door hen zo begeerde
spelletje te halen. Zet van Persie ook maar een stap
richting doel staan er onmiddellijk een aantal
grijnzende ventjes tegenover die hem toch vooral
uitnodigen dit maar niet te doen. Om naar van te
worden. Het is net of de tegenstander harder loopt,
veel meer de wil om te winnen mentaliteit heeft en
zich in ieder geval massaal terugtrekt, zodat
Nederland een vrijwel onneembare vesting moet
nemen. Natuurlijk weten we het allemaal beter. Naar
voren, loop eens door, schiet maar eens van veraf,
het is of ze lood in hun kont hebben, het is allemaal
tegen dovemans oren gesproken. De echte strateeg
en voetbalkenner zit langs de lijn. Hij was degene
die Feijenoord uit het slop haalde en na jaren weer
een respectabel resultaat in De kuip neerlegde. Hij is
het die de Nederlandse ploeg niet in de eigen degen
laat vallen. Al is dat in de Japanse traditie nogal eens
voorgevallen. Toen Wesley de bal snoeihard inkegelde
moest de verslaggever weer zo nodig zeggen dat de
keeper een handje meehielp. Geloel!! Die kon niet
anders dan gaan voor het loeiharde schot. Keepen kan
hij. Dat Ibrahim twee keer door hem werd gestopt, is
daar een schoolvoorbeeld van. Als deze krant op de
drukpers ligt, voetbalt Nederland tegen Kameroen.
Volgende week zien we wel weer verder. Dan zijn wij
gastheer en dame.
Luistervink

St

en
www.grando.nl

* Vraag naar de voorwaarden.

a nd

De stand na alle wedstrijden 24-06-2010
Naam			

Plaatsnaam		

Punten

Peter van Putten		
David Haspels		
Jack Lauwers		
Rein Kroon		
Christian Winkel		
Jim Voorn		
Monique Clement
Basjan Visser		
Edo van Dijl		
Wilbert van Senten
Rutger van der Velden
Ellen Faessen		
Nienke Zaal		
Wilbert van Dijk		
Erwin Leeseman		
Freek van Rossum
Ingrid Felthuis		
Ria van Schaick		
Jan L. van der Ploeg
Luc Gieling		
Mike Verbeek		
Martijn Horstman
Niels Faessen		
Karin van der Linden
Dave Hogenboom
Inge Faessen		
Maikel Aarsman		
Tiny Zaal		
Daan Hogenboom
Sylvia & Rik		
Lia Clement		
René van Dijk		
Frank van der Kroef
Irene Wierenga		
Miriam Ketelaar		
Jessica Zaal		
Kevin Jongerius		

Mijdrecht		
Mijdrecht		
De Kwakel		
Wilnis			
Mijdrecht		
De Kwakel		
Mijdrecht		
Wilnis			
Nieuw-Beijerland		
Wilnis			
Mijdrecht		
Best			
Mijdrecht		
Amstelveen		
Uithoorn		
Mijdrecht		
Uithoorn		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Uithoorn		
Mijdrecht		
Wilnis			
Best			
Vinkeveen		
Mijdrecht		
Best			
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Vinkeveen		
Mijdrecht		
Heeswijk-Dinther		
Mijdrecht		
Uithoorn		
Wilnis			
Mijdrecht		
Mijdrecht		

174
169		
154
146
144
143
140
136
136
136
135
134
132
132
131
131
130
130
129
126
126
126
126
125
124
124
124
124
122
122
121
121
120
120
120
119
119

www.0297.nl/wk

Peuselhappies,vonkelwijn,
sosatie, braai,
toebroodjies en sopie
voor je sokkiejol of bor
met je tjommies?
Ook voor plantvreters!

“Bittergarnituur, champagne,saté,
barbecue, sandwiches en drankjes
voor je feestje of borrel met vrienden?”
Ook voor vegetariërs!
Wij zijn er de hele zomer voor de catering of
complete verzorging van uw zakelijke of privé feest.

PARTYCATERING
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IN VOL BEDRIJF
Jachthaven Omtzigt

Het hele jaar door volop bedrijvigheid
Voor de watersportliefhebbers is het hoogseizoen begonnen. Dat betekent ook topdrukte in en om de jachthaven. Maar Paul Omtzigt en zijn mensen zijn het hele jaar actief om er voor te zorgen dat de vele watersport recreanten onbezorgd de Vinkeveense Plassen op kunnen. Bij Jachthaven Omtzigt in Vinkeveen bieden
ze een uitgebreid pakket aan diensten. De afwisseling van werkzaamheden in de verschillende seizoenen
maakt het werk erg boeiend, vindt directeur Paul Omtzigt.
door piet van buul

Op het terrein van de jachthaven zijn
een groot aantal activiteiten gebundeld. Dat betekent dat ze er vrijwel
alle faciliteiten voor de watersportliefhebbers kunnen bieden. Eigenaar
Paul Omtzigt geeft een overzicht.
“Allereerst is er de jachthaven
zelf. Kernactiviteit is het verhuur
van ligplaatsen. Dat is voor ons een
belangrijke bron van vaste inkomsten.
We hebben plaats voor ongeveer 275
boten van klein tot groot. Een tweede
activiteit is het drijvende tankstation.
Dat ligt weliswaar op een vaste plek,
maar rust op een drijvende bak van
beton. Naast brandstof verkopen
we er ook frisdrank en ijsjes en zo.
We waren de eerste in Nederland
met zo’n drijvend tankstation op een
betonnen bak. Dat ging overigens niet
vanzelf. Uiteraard moet je aan allerlei milieueisen en veiligheidsvoorschriften voldoen. En wanneer je de
eerste bent met iets nieuws dan merk
je dat al die regels en voorschriften
niet altijd zijn toegesneden om wat
jij wilt. Maar dat is allemaal goed
gekomen en we zijn er trots op dat
we er destijds een milieuprijs voor
hebben gekregen. Dat wil toch wel
wat zeggen,”stelt Paul trots vast.

foto patrick hesse

Wanneer je bij Omtzigt het terrein op komt springt al meteen de
grote winkel in het oog. Paul: “We
verkopen hier vrijwel alles wat met
boten en varen te maken heeft. Twee
jaar geleden hebben we de ruimte
uitgebreid en we lopen nu al weer
met plannen rond om er nog een
hal achter te openen waar we ons
volledig richten op de botenverkoop.
In zo’n hal kunnen we dan een aantal
boten opstellen, zodat klanten op hun
gemak de zaak kunnen bekijken.”
Alles op hetzelfde terrein
Naast de verkoop van nieuwe boten
bemiddelt Omtzigt ook bij de aan
en verkoop van gebruikte boten.
“Er zijn mensen die hun boot willen
verkopen en er zijn mensen die op
zoek zijn naar een boot. Onze rol is
het om verkoper en koper bij elkaar
te brengen,” zegt Paul. “Vorig jaar
was een slecht jaar voor de handel
in zowel nieuwe als gebruikte boten.
Maar we merken nu toch dat er weer
wat beweging in komt.”
Naast de eigen activiteiten biedt
Omtzigt op het terrein ook plaats
aan enkele andere ondernemingen. Zo is er een vestiging van

zeilmakerij Jena Sails en is er een
onderhoudswerkplaats voor boten,
Zwarts Watersportservice. Paul:
“We hebben hier dus alles, wat de
watersporter nodig kan hebben op
één terrein. Dat is voor onze klanten
heel aantrekkelijk. Het is zelfs zo dat
men een dagje varen kan afsluiten
met een lekker etentje in restaurant
‘Boven Water’ dat zich ook hier op
het terrein bevindt. Het gebeurt
ook dat mensen komen eten en dan
geïnteresseerd raken in een bootje
dat ze te koop hebben zien liggen.
Het een versterkt dus het ander. En
de mensen die hier actief zijn, zijn allemaal vakmensen die voor kwaliteit
gaan.” Als bewijs daarvan wijst Paul
op de reeks onderscheidingen die
zijn kantoor sieren. Hij heeft nu al
voor de tiende keer op rij de “Blauwe
Vlag” gekregen. “Dat is een soort
kwaliteitskeur dat door een commissie van onafhankelijke deskundigen
wordt toegekend. Het is goed dat er
van tijd tot tijd eens wat mensen van
buiten naar je bedrijf kijken. Zelf heb
je over het algemeen toch een soort
kokervisie. Zij kijken er weer anders
tegenaan. Zo’n Blauwe Vlag is voor
ons het bewijs dat we aan de hoogste

Paul Omtzigt: “ Vorig jaar was een slecht jaar voor de handel, zowel in nieuwe als
gebruikte boten. Maar we merken nu toch dat er weer wat beweging in komt.”
kwaliteitseisen voldoen. En voor de
klanten is het een soort keurmerk dat
hen vertrouwen geeft dat ze bij ons
aan het goede adres zijn.”
Afwisselend leven
Het was aanvankelijk niet vanzelfsprekend dat Paul de zaak van zijn
vader zou overnemen. Hij studeerde
bedrijfseconomie en een kantoorleven lag in het verschiet. In militaire
dienst kwam hij bij het Corps Mariniers terecht en werd er luitenant. Na
een turbulent leven in het leger zag
Paul een kantoorbaantje niet meer
zo zitten. En vader Omtzigt wilde
hem wel in het bedrijf, dat hij in 1985
had overgenomen van Frans Zaal.
Aanvankelijk was het een baggerbedrijf met ligplaatsen. Geleidelijk
werd het Jachthaven v/h Frans Zaal
en later Jachthaven Omtzigt. Toen
Paul nog thuis woonde had hij al wel
meegewerkt in het bedrijf. ‘Wanneer
je hier je benen onder de tafel steekt
en mee wilt eten, dan moet je ook je
handjes maar laten wapperen,” was

het credo van vader Omtzigt. Paul
heeft er nooit spijt van gehad. “Het
is hier een heel afwisselend leven. In
elk seizoen is er weer wat bijzonders.
En dat maakt het juist zo leuk. Het
begint al in februari met de grote
beurzen, zoals de Hiswa in Amsterdam en de beurs in Dusseldorf.
Daarna komt de periode dat de boten
weer het water in gaan. Vervolgens
is er het vaarseizoen, wanneer zich
alles op het water afspeelt. Dan krijg
je het naseizoen wanneer de boten
weer het water uit komen en naar de
winterstalling gaan en tot slot is er in
het winterseizoen de gelegenheid om
noodzakelijk onderhoud en reparaties
te verrichten zodat de boten het volgende seizoen weer kunnen varen.”

Jachthaven Omtzigt is gevestigd op
Achterbos 24a in Vinkeveen. Telefoon
0297 261038. Meer info over het bedrijf
kan men ook vinden op
www.omtzigt.nl.

Rabobank Rijn en Veenstromen hoofdsponsor van Kameryck Klassiek: sprookjesachtige buitenconcerten
Rabobank Rijn en Veenstromen heeft zich als hoofdsponsor verbonden aan Kameryck Klassiek, een serie romantische zomeravondenconcerten in de open lucht in Kamerik. Vrijdag 11
juni ondertekenden Hans Voorn, algemeen directeur Kameryck, en Ruud van der Vliet, algemeen directeur Rabobank Rijn en Veenstromen, het sponsorcontract. De concertserie vindt dit
jaar plaats van donderdag 26 tot en met zondag 29 augustus. Net als vorig jaar zal Bram van der Vlugt de sprookjesachtige avonden in stijl en met een vleugje humor presenteren.
Uniek in de regio
Restaurant en vergaderlocatie
Kameryck organiseert het muziekevenement dit jaar voor het tweede
keer. Op de naastgelegen plas
worden op een drijvend platform
een podium en een tribune met
650 zitplaatsen gebouwd. Overdekt,
zodat dit evenement met sprookjesachtige sfeer niet ‘in het water zal
vallen’ bij slecht weer. Rabobank
Rijn en Veenstromen is blij met het
hoofdsponsorschap. Ruud van der
Vliet, algemeen directeur: “Kameryck Klassiek levert het bewijs dat
niets onmogelijk is als je het samen
organiseert. Dit evenement is goed
voor de economische ontwikkeling
van het Groene Hart. Het laat zien:
het Groene Hart, daar gebeurt het.”
Kantoordirecteur Veenweidegebied Ruud Kwakkenbos vult aan:
“Kameryck Klassiek biedt cultuur
op een plaats waar je dat niet snel
zou verwachten, zo midden tussen de
weilanden. De sfeer, de muziek, de
uitstraling, alles klopt.”
De verbintenis is aangegaan voor
een periode van drie jaar. Van der
Vliet: “Als Rabobank kiezen wij
voor langdurige relaties, met onze
klanten, met onze omgeving en ook
met de partijen die we sponsoren.
Wij geloven in dit evenement en willen dat met ons hoofdsponsorschap
graag uitdragen.’

(www.frommermann.nl)

de entreeprijs en krijgen na afloop
van het concert een cd van de optredende musici thuisgestuurd. Meer
informatie over het programma en
de arrangementen vindt u op

en EnsembleCaméléon

www.kameryck.nl.

De concerten
Van donderdag 26 tot en met zondag
29 augustus kan het publiek genieten
van de ensembles Frommermann

(www.ensemblecameleon.nl/) die voor
deze gelegenheid samen het podium
zullen betreden. Prachtige en afwisselende avonden vol strijkmuziek,
beroemde opera-aria's, de swingende jaren '30 en een zinderende
verrassing zal het resultaat zijn.
De arrangementen zijn ‘all inclusive’:
ontvangst, diner, concert, alle hapjes
en drankjes én parkeren zijn inbegrepen. Leden van Rabobank Rijn en
Veenstromen ontvangen korting op
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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.

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 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
			

Non Stop Hit Mix
Midpoint Classics met Monique
Musch & Stephan de Ruijter
Goedemiddag met Peter Bakker
Historische Top 40 met
Nico van der Linden
NieuwsPoint (actualiteiten)
Eighties Request
Non Stop 80’s Hits
WZZP Jongeren Programma
MP Dance Classics
Non Stop Dance Hits

Zondag
0:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending
Nieuwspoint (H)
Nederpop Nonstop
Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending (H)
Black is beautiful met
Harry Beijer
Eindeloos met Jim Clarke,
Peter Bakker & Sandra Fokkens
Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Oostrom On Air met
Peter & Marcel
Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Alive met Roel & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

... Deborah Hartman
Titels: ‘Twilight’			
en ‘Nieuwe Maan’
Auteur: Stephenie Meyer
“Ik heb net de film ‘Twilight’ gezien.
Ik vond hem heel spannend! Je
dacht steeds dat je wist wat er
ging gebeuren, maar dan ging het
toch anders. De film maakte me
benieuwd naar de boeken van
Stephenie Meyer. Nu ga ik eerst
deze twee boeken lezen, en daarna
ga ik de tweede film, ‘Nieuwe
Maan’, kijken. Ik lees graag boeken
vol fantasie, over geesten of het
bovennatuurlijke. Maar ik hou ook
van geschiedenis, zoals in de boeken
van Thea Beckman. Als ik tijd heb,
lees ik best veel, ongeveer één boek
per week. In de vakantie nog wel
meer!”
Zus Lisanne (links op de foto) leest
wat minder graag. Maar de boeken
over Lena Lijstje - van Francine
Oomen - kan ze iedereen aanbevelen. Die heeft ze alle vier gelezen!

Nanny slaat terug 		
Emma McLaughlin 		
& Nicola Kraus
Meer dan vier miljoen lezers werden verliefd op haar: de slimme,
sympathieke heldin van de fenomenale bestseller Dagboek van een
nanny. Nu, twaalf jaar later, is ze
terug! Nan is inmiddels getrouwd
met haar ‘Harvard Hottie’ Ryan en
is druk met haar nieuwe adviesbureau en de verbouwing van hun
huis in Queens. Op een avond wordt
Nan volkomen verrast door haar
vroegere oppaskind Grayer, nu
zestien, die dronken op de stoep
staat en wil weten waarom zij hem
destijds in de steek heeft gelaten.
Uit schuldgevoel belooft Nan hem

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
De Weekbreak met
Patrick & Maarten
Alltime Pop& Rock Songs

Donderdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Het ijzig hart 		
Almuneda Grandes
Na zijn dood
laat Julio
Carrión,
een machtige zakenman
wiens fortuin
dateert uit de
Franco-jaren,
een aanzienlijke erfenis
na. Maar er zijn ook heel veel
vraagtekens over zijn verleden.
Zijn eigen kinderen weten eigenlijk
maar weinig over hun vader. Bij
de begrafenis verbaast zijn zoon
Álvaro zich over de aanwezigheid van een mooie, jonge vrouw
die hij nooit eerder heeft gezien,
Raquel Fernández Perea. Zij is de
kleindochter van Spaanse bannelingen in Frankrijk. In tegenstelling
tot de kinderen Carrión, is Raquel
niet alleen heel goed op de hoogte
van het verleden van haar familie,
hun oorlogservaringen en hun leven
als politieke vluchtelingen, maar
ze blijkt ook meer te weten over
het privéleven van Julio Carrión.
Er rest echter nog één geheim dat
ontrafeld moet worden, een geheim dat de families onlosmakelijk
met elkaar verbindt ...
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Woensdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Boeken Tip 5...

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Tim & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

en zijn jongere broer Stilton te helpen. Dat betekent een regelrechte
confrontatie met haar monsterlijke
ex-werkgeefster Mrs. X en de
bizarre wereld van de superrijken
in New York City. Inmiddels is de
neurotische Mrs. X verwikkeld in
een weinig verheffende scheiding,
en haar humeur is er niet bepaald
beter op geworden.
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Het inzicht van Griffin
Richard Russo
Zijn hele leven heeft Jack Griffin geprobeerd aan zijn ouders,
snobistische academici, te ontsnappen. Hij ging naar Los Angeles om
scenario’s te schrijven en trouwde
daar met Joy, een vrouw beneden
zijn stand, volgens zijn bemoeizuchtige moeder. Maar in de loop
der jaren is er veel veranderd in
Griffins leven: op aandringen van
Joy kopen ze een huis, iets waar
zijn ouders als eeuwige huurders nooit aan toe zijn gekomen.
Ook geeft hij inmiddels les aan
een universiteit aan de oostkust,
waar zijn ouders nooit een baan
wisten te bemachtigen. Die hebben
tandenknarsend hun leven moeten
slijten in het fucking Midwesten.
Toch is Griffin niet gelukkig. Een
onbestemd gevoel van onvrede
berooft hem van zijn nachtrust en
het lukt hem maar niet de as van
zijn inmiddels overleden vader uit
te strooien. Dan trouwt de beste
vriendin van zijn dochter Laura
op Cape Cod, de plek waar Griffin
vroeger met zijn ouders de vakanties doorbracht. Joy en Griffin
bezoeken de bruiloft, terwijl hun
eigen huwelijk op losse schroeven
staat. Enmaal weer op de ‘Cape’,
met zijn vaders urn in de kofferbak
en zijn moeder die hem continu
opbelt, vraagt Griffin zich af of hij
ooit werkelijk heeft kunnen ontsnappen aan zijn opvoeding. Hoewel hij zijn leven zorgvuldig heeft
afgeschermd tegen hun inmenging,
verwijt Joy hem dat zijn ouders
een nadrukkelijk stempel op hun
huwelijk hebben gezet. Maar hoe
goed kende Griffin zijn ouders
eigenlijk? Wat wist hij wérkelijk
van hun leven?
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Limiet			
Frank Schätzing
Mei 2025.
Rechercheur
Owen Jericho
moet in Sjanghai op zoek
naar de mooie,
maar grillige
dissidente Yoyo,
die met geheime documenten op de vlucht is voor
de Chinese Partij. Sinds de ontdekking van de maangrondstof helium-3
voeren de Chinezen en de Amerikanen namelijk een verbeten wedloop
om de exploitatie van deze energiebron. Dat blijft niet zonder gevolgen.
Owen’s speurtocht ontaardt in een
wilde achtervolging dwars door
de continenten naar EquatoriaalGuinea, naar het hoofdkantoor van
de gewiekste zakenman Julian
Orley. Deze excentrieke miljardair
organiseert een maanreis voor een
gezelschap van steenrijke internationale beroemdheden. Al snel loopt
die stunt uit op een gigantisch drama
dat de hele aarde bedreigt. Want de
maan geeft haar geheimen niet prijs
zonder offers…
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Trigger 			
Wulf Dorn
Klinisch psycholoog Ellen Roth
wordt ingeroepen om een ernstig
mishandelde en getraumatiseerde
vrouw te bezoeken. De onbekende
vrouw is doodsbang en smeekt
om bescherming tegen de Zwarte
Man, een angstaanjagend figuur uit
een oud Duits kinderrijmpje. Ellen
bezoekt de vrouw op twee opeenvolgende dagen, maar als zij op de
derde dag de kamer van de vrouw
in loopt, kan ze haar nergens vinden.
En er is niemand op de psychiatrische afdeling die van haar bestaan
afweet. Ellen kan niet geloven dat de
vrouw is verdwenen en dat alleen zij
haar heeft gezien. Dan wordt ze gebeld op haar geheime nummer. Een
zware mannenstem vraagt of zij ook
bang is voor de Zwarte Man. Het is
het begin van een angstaanjagend
kat-en-muisspel, met het leven van
de onbekende vrouw als inzet...

Vrijdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
Nederlink met Jan Voortwist
Alltime Pop& Rock Songs

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

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 26 juni 2010
• Rabo Straatvoetbaltoernooi, Mijdrecht
• Kennismaking zwembad, Mijdrecht
• Gastspreker bij Astrovereniging Omega
Centauri, Wilnis
• Vogelvrij Festival, Wilnis

Zondag 27 juni 2010
• Eucharistieviering t.g.v. St.Jan de Doper,
H.Hart van Jezuskerk, Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Afrikanertroos
Vorige week sloeg de paniek toe bij
ons. Het straattheater zou zaterdag
in het dorp zijn, wat altijd voor heel
veel drukte zorgt en er zou voetbal
op TV zijn, wat je natuurlijk eigenlijk niet mag missen! Dilemma’s…
wat doe je er aan? Nou gewoon een
beamer ophangen in de winkel, aansluiten op het internet en voetbal
kijken! Al snel stond de hele winkel
vol met een groepje zangers en

zangeressen die even pauze hadden
en natuurlijk net als de rest van het
land wilde weten hoe Nederland
speelde. Tussendoor vermaakten ze
ons met Afrikaanse muziek die ze
op een fantastische manier zongen.
De perfecte combinatie, Afrikaanse
muziek op de achtergrond en
voetbal op de voorgrond in plaats
van die tetterende Vuvuzela op de
voorgrond en het voetbal op de achtergrond. Toch is het leuk dat twee
weken geleden niemand wist wat
een vuvuzela was en nu iedereen
er eentje moet hebben voor thuis
tijdens de wedstrijd, leuk voor de
buren als we scoren. Het is iets wat
bij de Afrikaanse cultuur hoort en
die mensen zijn daar erg trots op.
Wat je ook zou denken bij een land
als Zuid-Afrika is dat ze daar een
behoorlijk goede kop koffie kunnen
schenken en een fantastische koffie-

cultuur hebben. De koffiebonen van
topkwaliteit komen immers van
het Afrikaanse continent, maar wie
denkt even een lekker bakkie leut
te bestellen bij de plaatselijke ZuidAfrikaanse horeca maakt een grote
fout. Nog slapper en viezer dan de
Amerikaanse bakken slootwater…
dat heb ik me laten vertellen hoor,
zelf hoop ik in maart naar Boschendal te kunnen gaan en het allemaal
mee te maken! Ik kon alweer een
beetje genieten van Afrika omdat
mijn koffiebrander weer iets moois
had gebrand, ‘speciaal voor het WK’
zei hij vol trots en ik moet zeggen,
wat is dat een waanzinnig goede
koffie zeg! Zambia is het land, of
eigenlijk republiek, waar deze koffie vandaan komt. Pas aan het begin
van de 20e eeuw zijn ze begonnen
met het verbouwen van koffiebonen.
De totale opbrengst is dus nog niet
heel hoog maar hetgeen dat ze

oogsten is van een hele goede
kwaliteit. Een volle smaak, weinig
zuur en een onwijs dikke crèmelaag
op je espressootje.
Dus dit is wat je bij de volgende
wedstrijd in huize Prins treft na
twee espresso’s: ik zit klaar in een
jurkje van Bavaria, manlief staat
te toeteren op de vuvuzela en op
tafel een fles Sauvignon Blanc van
natuurlijk…Boschendal.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Venezia Wilnis

Italiaans-Turkse combi
Eindelijk is het dan zomer en ik ben helemaal in vakantiestemming als
ik de Wilnisser Dorpsstraat in rijd, waar op nummer 32 Ristorante –
Pizzeria Venzia gevestigd is.
tekst en foto’s patrick hesse

Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

Ristorante Pizzeria
Venezia
Dorpsstraat 32 Wilnis
Tel. 0297 254080
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
16.00- 22.00 uur
Bezorgtijden:
dinsdag t/m zondag
17.00- 22.00 uur

Hun flyer belooft een restaurant
met een prettige atmosfeer, waar
je lekkere pizza’s, pasta’s en Turkse
gerechten kan eten. Een opmerkelijke combinatie. Ik heb mijn collega
Michael Reuling meegenomen; we
hebben belangrijke zaken te bespreken omtrent de volgende serie
autotesten, die binnenkort zal worden
uitgebreid met boottesten (primeur!)
en ja, dan kan je toch het beste werk
met werk combineren. We worden
buitengewoon vriendelijk begroet
door de jonge deerne Eveline. Deze
vrolijke jongedame is vanavond onze
gastvrouw en geloof me, we hadden
het slechter kunnen treffen.
We maken ook kennis met Mehmet
en de chef-kok Ismail. De heren
bestieren nu zo’n vier maanden dit
gezellige dorpsrestaurant. Het leuke
is, dat gezien de afkomst van de heren
het niet alleen mogelijk is om Italiaanse gerechten te bestellen, maar
ook gerechten uit de Turkse keuken.
Michael en ik besluiten voor een com-

binatie te gaan: Kip Sote, gesneden
kip met tomaat, carliston, ui, patat en
salade. Let op: Sote heeft niets met
saté te maken; wie niet goed leest
verwacht satésaus bij dit gerecht,
maar die hoort er dus niet bij! Wél
een heerlijke, zachte tomatensaus.
Er komt een rechaud op tafel, met
daarop een schaal heerlijk gegrild
vlees, een lekkere salade en een groot
bord uitstekende friet.
Inmiddels druppelt het lekker vol in
het nette en schone restaurant, dat is
getooid met mooie muurschilderingen.
Verwacht geen chique bedoening hier;
voor een relatief laag bedrag krijg je
hier gewoon een uitstekende maaltijd
of een lekkere pizza, die bovendien
ook bezorgd kan worden of afgehaald
als u toch in de buurt bent. De mannen
van Venezia zijn niet zo moeilijk en
willen u graag van dienst zijn.
Na het prima smakende eten heeft Ismail nog een verrassing in petto: in de
vorm van een nagerecht Baklava met
roomijs, een traditioneel Turks dessert.
Wanneer Eveline het komt serveren
grapt ze: “Ik hoop voor jullie niet dat
jullie tandarts zo binnenkomt!”Tijdens
deze overheerlijke mierzoete traktatie
betrap ik mezelf erop, onbewust toch
de ingang in de gaten te houden.
Michael en ik nemen nog even onder
het genot van een bak koffie de
menukaart door en zien ongelooflijk
veel mogelijkheden staan: pizza’s,
calzone’s, salades, tapas en voorgerechten, kortom de keuze is enorm. Ik
zoek Ismail nog even op in de keuken,
waar hij mij nog even de kunst van
het pizza bakken toont. Zo te zien is
dat dik in orde. Na een vriendelijk afscheid moet ik Ismail plechtig beloven
snel terug te komen om de pizza’s te
proeven en eerlijk gezegd, hoe kan ik
dat nou weigeren?

OEKZ
PART YCENTRUM

Barbecue
voordeel!
C1000 De Ronde Venen,
uw barbecuespecialist.

Entrecote
rundvlees

500 GRAM

5.

49

Herenweg 53/55
3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070
Mob. 06-50544674

ROEKZ.NL

8.25
Week 25 en 26 2010

Aanbieding is geldig van 25-06-2010 t/m 29-06-2010 2010.
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.
Aanbieding is niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK WILNIS

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 - 21.00
08.00 - 20.00
Gesloten
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DE NIEUWE LEXUS IS 250C

“De nieuwe Lexus IS 250C verenigt elegantie met dynamiek en is ontworpen om
de ware autoliefhebber bij elke rit een gevoel van stijl en uitbundig rijplezier te geven.”

LEXUS BrEUkELEN • DE CorrIDor 23 • BrEUkELEN • tEL. (0346) 259070
Brandstofverbruik 2004/3/EC 9,3 l/100 km (10,6 km/L). CO² emissie gecombineerd 219 g/km. Lexus IS 250C is er vanaf € 61.195,-. Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs vanaf € 1.085,- per maand o.b.v.

full operational lease, 60 maanden en 20.000 km per jaar, 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof. (Lexus Financial Services). Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel 0162 - 585 288 of kijk op www.lexus.nl
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De Club van… Pim Pols

Autosport kort

De onderwaterwereld is heel fascinerend

Moeizame derde NK
voor Van Rijn Racing

Veel mensen denken dat het water in de Vinkeveense Plassen heel
troebel is en dat het daar beneden aardedonker is. Zij vragen zich dan
ook af wat die duikers daar te zoeken hebben. Maar dat het zo donker
lijkt, komt simpel vanwege het feit dat de aarde in de plas zwart is. Het
water is volgens Pim Pols van PiMia Diving Club heel erg helder en er
is dus van alles te zien daar beneden.

Het Eurocircuit was afgelopen
zondag 20 juni gastheer voor de
derde NK wedstrijd Rallyracing.
Voor deze wedstrijd had het
circuit een grote opknapbeurt
gekregen, in het bijzonder het
onverharde gedeelte. Van Rijn
Racing had de SEAT Cordoba
weer in optimale conditie gebracht voor deze ontmoeting. Er
werd zelfs weer een heatoverwinning behaald en een 9e plaats
algemeen. Maar het venijn zat
hem in de staart...

Pim Pols en zijn partner Mia zijn de
drijvende krachten achter de duikersclub PiMia Diving in Vinkeveen. De
club is zeven jaar geleden opgericht
en heeft inmiddels ongeveer 150
leden in de leeftijd van 8 tot 61
jaar. Hiermee is PiMia de grootste
duiksportvereniging in de regio.
Sinds 2006 hebben Pim en Mia in
de bijgebouwen naast hun woning in
Vinkeveen een complete school ingericht. Leslokalen, materiaalopslag en
een vulstation voor de luchtflessen.
Een winkeltje voor duikersmaterialen. Op het terrein staan ook nog
drie boten waarmee de clubleden het
water op gaan. “De praktijklessen
starten in het zwembad,” vertelt Pim.
“We hebben jaren in het Veenbad
les gegeven en zijn nu overgestapt
naar het nieuwe bad in Mijdrecht.
Een fantastisch mooi bad en voor ons
een prima accommodatie voor onze
lessen. We geven daar onze lessen op
de vrijdagavond.”
De lessen in het zwembad zijn
primair voor de nieuwelingen, die er
de grondbeginselen van het duiken
leren. “Maar ook de meer gevorderden komen nog regelmatig in het
zwembad oefenen,” zegt Mia. “In
zo’n zwembad heb je mooi helder
water en het is een vertrouwde en
veilige omgeving. We hebben ook
een onderwatercamera waarmee we
de verrichtingen van de leerlingen
filmen, zodat ze zelf nog eens kunnen
bekijken hoe ze het doen en wat er
eventueel verbeterd kan worden. En
je kunt in het zwembad ook allerlei
praktijksituaties nabootsen. Zo oefenen we daar het duiken in water met
slecht zicht, door de duikbrillen met
folie af te plakken. En we oefenen
ijsduiken, door een noppenfolie op het
water te leggen.”
Veiligheid
Naast het bijbrengen van de vaardigheden van het duiken besteden Pim
en Mia, die allebei gecertificeerde

- foto patrick hesse
duikinstructeur zijn, erg veel aandacht aan de aspecten van veiligheid. Pim: “het is een veel verbreid
misverstand dat duiken een onveilige
sport zou zijn. Wanneer er al eens
een keer iets mis gaat, krijgt dat ook
extreem veel aandacht. En dat levert
volgens mij een vertekend beeld op.
In de zeven jaar dat wij nu bezig
zijn hebben we nog niet één incident
gehad. Maar we besteden in onze lessen uiteraard ook heel veel aandacht
aan die veiligheidsaspecten. En we
zien er op toe dat tijdens het duiken
het veiligheidsprotocol ook stipt
wordt nageleefd. Statistisch gezien is
duiken een van de veiligste sporten.
Het is wel belangrijk dat men eerlijk
is over zijn gezondheid. Wanneer je
bijvoorbeeld hartproblemen hebt
moet je dat wel melden.”
Fascinerende onderwaterwereld
De thuisbasis van de vereniging is op
de Vinkeveense Plassen. “Je zou het
niet zeggen maar het water in de plas
is verbazend helder. Dat betekent ook
dat er onder water heel veel te zien
is. De Plassen herbergen een breed
scala aan vissoorten. In de periode
van eind juli en augustus zwem je
daar tussen de scholen jonge baarsjes
en voorntjes. En wanneer we in de
Grevelingen duiken treffen we daar
kreeften en grote krabben aan.”
De Vinkeveense duikers trekken er
regelmatig op uit. Pim: “We gaan
zeker een keer of acht per jaar naar
de Grevelingen. Maar we trekken ook
de grens over. We gaan ondermeer
naar Frankrijk, Spanje en Kroatie.
We hebben ook in Egypte gedoken
en gaan binnenkort naar Polen. We
nemen onze eigen boten mee en we
hebben zelfs een mobiel vulstation
zodat we ter plekke de luchtflessen
kunnen bijvullen, zodat je niet zo veel
flessen mee hoeft te nemen. In de
winter gaan we ijsduiken in Polen,
Tsjechië of Oostenrijk.”
Naast de tripjes naar het buitenland

Pim Pols en Tom Jaspers voorafgaand aan een duik in Vinkeveen.
wordt er ook hier van alles georganiseerd. “We doen mee aan de actie:
‘Kies voor hart en sport’. Daar hadden we 68 deelnemende kinderen en
ik verwacht dat we er wel een aantal
van overhouden die lid van de club
worden. We hebben nu 35 jeugdleden
en het grappige van onze sport is
vaak dat de jongeren hun ouders enthousiast maken, zodat die ook gaan
duiken. Bij de meeste sporten is het
vaak net andersom en gaan kinderen
de sport van hun ouders doen.”
Er zijn veel verenigingsactiviteiten,
zoals de jaarlijkse Game Day op
eiland zes. Een dag voor de jeugd en
de volwassenen met allerlei spelletjes
op en rond het water. Eind augustus is
er voor de leden een grote barbecue
avond en zo zijn er tal van evenementen die de clubsfeer bevorderen.
Grotduiken
Een bijzondere tak van de duiksport
is het grotduiken. “Dat is echt heel
bijzonder”, stelt Pim enthousiast vast.
“We doen dat meestal in Frankrijk
waar we grotten met ondergrondse
rivieren in gaan. Ook hier speelt
veiligheid een belangrijke rol. Je kunt
niet even naar boven en moet altijd
weer terug naar het begin van de
grot. Zo’n tocht in zo’n ondergrondse
rivier is net een boswandeling, je bent
steeds weer benieuwd wat je achter
de volgende bocht zult aantreffen.”.
Het grotduiken levert soms ook
hilarische taferelen op. Mia: “We
gingen een keer naar beneden in een
kleine poel. Dat was voor omstanders
een raar gezicht, een groep mensen

Spannende strijd bij schutterstoernooi K.V. De Vinken
Ook dit jaar werd het korfbalseizoen bij K.V. De Vinken traditiegetrouw afgesloten met het
schutterstoernooi. Over twee avonden verspreid streden 19 duo’s voor de schutterstitel 2010. Er
waren dit jaar geen titelverdedigers, omdat één persoon van het winnende schuttersduo van 2009
hoogzwanger is. Hierdoor stond de titelstrijd geheel open en waren het Janno van de Plas en Rudy
Oussoren die hiervan wisten te profiteren door er voor de vierde keer met de titel vandoor te gaan.

VERSE AANBIEDING

door piet van buul

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...
in duikpak, die één voor één dat
poeltje in stapten en naar beneden
verdwenen. Een groep passerende
mountain bikers viel van verbazing
van de fiets.”
“Met een aantal ervaren duikers
gaan we ook op expeditie naar Polen
om naar diepe wrakken te duiken. De
sport kent heel veel aspecten en wanneer je er eenmaal door gegrepen
bent, beleef je de meest boeiende
avonturen onder water,” verzekert
Pim. “Mensen die meer over de sport
en over onze activiteiten willen weten
moeten zeker maar eens kijken op
onze site www.pimia.nl."

De Citroën van Veltman stuurt
scherp naar binnen om als eerste
bij de bocht te zijn. Om niet in de
zandbak of muur te eindigen, kan
Van Rijn niets anders doen dan
zijn stuur recht te houden. Een
aanrijding met de Citroën kan niet
voorkomen worden. Gelukkig kon
Van Rijn zijn weg vervolgen. De
kans op een startbewijs voor de
A-finale werd door deze actie om
zeep geholpen. Dennis sluit de
B-finale af met een 2e positie.
Echter na de finish blijken de
voorwielen net buiten de spatborden te komen, wat er voor zorgde
dat Van Rijn Racing teruggezet
werd naar de 12e plaats algemeen. Dergelijke beslissingen van
een wedstrijdleiding horen bij de
autosport. In plaats van 8 punten
keerde het team met slechts 5
punten terug naar Mijdrecht om
zich gereed maken voor de een na
laatste wedstrijd op het Eurocircuit, dat op 18 juli wordt verreden.
Foto’s en filmpjes zijn terug te
vinden op www.vanrijnracing.nl

Dit staaltje snijwerk van Veltman’s
Citroën kostte Van Rijn Racing de
plaats in de A-finale. Uiteindelijk
moest het team genoegen nemen
met slechts 5 punten.

Dit weekend bij uw AMBACHTSBAKKER

vrijdag en zaterdag
(25 en 26 juni)

Quarky Cake
40% minder vet
van € 3,75

voor € 2,95

Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis
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Test Triumph Bonneville T100 Roké Motors

Ferry cross the Mersey
Deze week test Patrick Hesse een Occasion Triumph Bonneville T100 van
Roké Motors uit Mijdrecht.
Aad heeft net een schitterende Bonneville binnengekregen. Een type dat
ik nog niet gereden heb. Binnen de
kortste keren droom ik weg.
London, the swinging sixties en de
Mersey beat. The Beatles schijnen alleen concurrentie te hebben van Gerry
and the Pacemakers. Hun nummer
van de gelijknamige film A Hard Days
Night vecht om de nummer 1 positie
met Gerry’s Ferry Cross the Mersey.
Londen is het centrum van de wereld
als het om mode, hip zijn en muziek
gaat. Tegen die achtergrond zijn ook
de motorrijders verdeeld. Aan de ene
kant de hippe Mods met legerparka’s
en Italiaanse mode en hun Vespa
en Lambretta scooters. En aan de
andere kant de Rockers in hun zwarte
leren jassen met hun BSA en Triumph
motoren. Dat deze groepen elkaar in
de weekend regelmatig opzoeken voor
een knokpartij is bekend. En dat alles
zwaar escaleert in Brighton Beach en
de rivaliseerde bendes vervolgens samen de politie te lijf gaan is allemaal
mooi gedocumenteerd in de prachtige
film van The Who: ‘Quadrofenia’, een
schitterend tijdsbeeld...
In die tijd was er nog geen sprake

van de Japanse invasie en leken de
BSA en Triumph het alleenrecht te
hebben op snelle motoren. Maar
na die onontkoombare Japanse
overname stierf BSA een langzame
dood. Triumph daarentegen beleefde
–na veel vallen en opstaan en een
overname in de jaren negentig– een
geweldig comeback door het bouwen
van uitstekende motoren, zowel als in
rijgedrag als in uiterlijk. Zeker in het
nieuwe millennium timmert Triumph
geweldig aan de weg. Welke motortest
je ook leest, Triumph staat altijd hoog
in de lijsten, door hun eigenzinnige
modellen, door hun 3 cilinders en hun
schitterende afwerking. Het Engelse
merk van weleer is helemaal terug.
Tegenwoordig maken ze schitterende
retromodellen, waaronder de Thruxton en de Scrambler, maar vooral de
Bonneville, die rechtstreeks uit die
swingende jaren zestig komt gereden.
Het lijkt een exacte kopie van weleer,
maar met de techniek van vandaag.
Het rijden op deze Bonneville (genoemd naar het beroemde parcours
op de zoutvlaktes in Utah in Amerika,
waar al sinds 1914 snelheidrecords
worden verbroken) gaat dan ook hele-

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

maal vanzelf en de tweecilinder roffelt
buitengewoon tevreden wanneer ik
hem aanspreek. Uit de twee retrotrompetter uitlaten komt een naar
mijn menig ièts te bescheiden geluid.
Je merkt wel dat er sinds de jaren zestig het een en ander veranderd is. Hoe
heerlijk soepel alles gaat, geeft aan
dat ik wel degelijk met een hypermoderne motorfiets onderweg ben.
In Wilnis stop ik voor wat foto’s.
Op de grond zittend voor de juiste
plaatjes, word ik aangesproken door
een heer van middelbare leeftijd, die
mij complimenteert voor de schitterende restauratie en dat ik nog alle
onderdelen heb kunnen krijgen. ‘Dat
zal wel wat moeite gekost hebben.’
Als ik hem meld, dat het om een
hypermoderne motor gaat die pas

in 2004 op de weg is gekomen, valt
zijn mond open en kan hij me haast
niet geloven. En dat is ook eigenlijk
het mooie van deze Triumph die in de
speciale Limited Edition (want daar
staat de T100-aanduiding voor) is
uitgevoerd in twee kleuren, motorblokdelen heeft van hoogwaardig
chroom en ook verchroomde spaken
bezit. De motor heeft een grote
poetsbeurt nodig en ik denk dat de
eigenaar gezien de kilometerstand
de laatste paar zomers de toerritjes
heeft overgeslagen, want hij ziet eruit
alsof hij al een tijdje stil staat. Maar
voordat hij de showroom in gaat, zal
hij nog door Bas, de technische man
van Roké Motors, stevig onderhanden
genomen worden en dan zal er weer
een zo goed als nieuwe Bonneville
in de showroom staan te wachten op

een nieuwe eigenaar. Diegene kan zijn
eigen historie maken met dit legendarische type motor. Deze Triumph Bonneville T100 in speciale uitvoering met
chromen spaken, chromen blokdelen
en twee kleuren stamt uit 2004 en
heeft nog geen 8.400 km op de teller.
Voor 5.990 euro (inclusief grote beurt
en 3 maanden garantie) staat-ie niet
meer aan de Ondernemingsweg, maar
gewoon bij u thuis.
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Email: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl
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Lexus IS250C

Dakloos en luxe

Autonieuws

Alfa Romeo Giulietta
in de showroom

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

“Goedemorgen meneer Reuling, u komt voor de proefrit in de IS250C?” De toon is gezet, dit belooft wat. Dit
welkomstwoord kenmerkt de dealer waar we nu op bezoek zijn, immers is Lexus Louwman Breukelen voor de
zoveelste keer op rij aangemerkt als beste Lexus-dealer in Nederland, gevestigd in een modern pand aan de A2.
door michael reuling foto’s patrick hesse

Buiten staat een gloednieuwe zilverkleurige IS250C te schitteren in de
zon. De IS250C is de cabrio versie
van de IS-serie, voorzien van vier
volwaardige zitplaatsen en een elektrisch te openen hardtop. De IS250C
is geprijsd vanaf € 61.195,- en neemt
daarmee een positie in onder Lexus’
andere hardtop cabrio, de SC430.
Deze draait al weer een tijdje mee
en zal een dezer dagen dan ook voor
de laatste keer van de lopende band
rollen. De SC430 mocht je de showroom uitrijden van ongeveer een ton.
De IS-cabrio is dus beter bereikbaar,
maar ook flink ruimer. Overigens, ook
al zag de SC430 er niet al te modern
uit, de auto reed wel voortreffelijk.
In Amerika was deze auto behoorlijk
populair, in Nederland in mindere
mate.
Terug naar de IS. De convertible is
voorzien van een 2,5 V6 die 208pk

overbrengt middels een zestraps
automaat. De V6 is zijdezacht en
heeft redelijk wat vermogen, maar
de IS is en blijft een luxe cruiser. Een
F-versie, zoals de IS-F sedan, is er
nog niet voor de cabrio. Maar daar
is dit ook niet het type auto voor. In
de Lexus ga je zitten en laat je je in
alle luxe van A naar B vervoeren.
En wil je toch spelen, dan heeft
Lexus schakelflippers achter het
stuur gemonteerd. Maak je gebruik
van deze flippers, dan reageert de
motor feller en krijg je als extra
dat de toerenteller van blauw naar
oranje naar rood kleurt naarmate
je dichter bij de toerenbegrenzer
komt. Een extra sportief tintje dus.
We krijgen de smart-key overhandigd, lopen naar de auto en openen
de portieren, zonder de sleutel te
gebruiken. Bij het instappen merk je
direct dat je omringd wordt door alle

luxe. Fantastische lederen fauteuils
met verwarming en airconditioning.
Uiteraard elektrisch verstelbaar
en elektrisch verschuifbaar voor
het geval je achterin wilt komen.
In de middenconsole is een groot
kleurendisplay geplaatst, uiteraard
touchscreen. Één nadeel daarvan is
dat vette vingers goed zichtbaar zijn
in de zon, aan de andere kant werkt
het systeem wel intuïtiever dan de
navigatiesystemen waarbij je aan
allemaal knoppen moet draaien. Het
display dient ook als monitor voor de
parkeerhulpcamera. Dit model was
ook voorzien van een concertzaal,
voorzien van het label Mark Levinson
(€1.640,-). Dat staat garant voor
kraakhelder geluid afkomstig van 6
speakers in 5.1 DTS surround sound.
Voordat je nu met een open kap door
de regio flaneert: let wel goed op wat
je draait, want iedereen om je heen

luistert met je mee.
Lexus mikt met zijn modellen vooral
op de Amerikaanse markt. En dat
is te merken aan het aantal bekerhouders. Met zijn vieren door de
MacDrive een milkshake halen is met
deze auto geen probleem. De styling
van Lexus is in de loop der jaren
meer toegespitst op een Europees publiek. En dat is een goed teken, want
daardoor groeit het merk in populariteit. Maar nog altijd rijd je met een
Lexus iets exclusiefs. En daarmee
hebben we, in mijn ogen, direct het
grootste pluspunt te pakken. De kans
dat je met een IS250C naast een andere IS250C bij het stoplicht staat is
miniem. En dat is met een Europese
cabriolet als de Volvo C70 of Peugeot
308CC wel anders. Daarbij moet
gezegd worden: de Lexus ligt in een
redelijk andere prijsklasse. De 308CC
kun je flink aankleden, maar dan nog
ligt de instapprijs van de IS hoger.
De Volvo kan aangekleed dichter in
de buurt komen. De vraag is dan wat
zwaarder gaat tellen: de vele snufjes,
of toch de exclusiviteit.
Om eens te kijken hoe mensen op
deze auto reageren, starten we de V6
via de startknop en sturen we de neus
van de IS richting de snelweg. Het
eerste dat opvalt is dat de IS250C
naar de 120km/u zweeft. En zonder
dat je het door hebt doorschiet naar
illegale snelheden. Met alle gemak
rijd je over de linkerbaan, zonder
dat de wind hinderlijk wordt. Knap
gedaan door de ingenieurs, aangezien
de voorruit niet al te ver doorloopt
naar achteren. Verderop besluiten
we een stuk binnendoor te rijden.

Vanaf zaterdag 26 juni staat bij
Galleria Amsterdam de gloednieuwe
Alfa Romeo Giulietta, een auto die
voor afwisseling moet zorgen in het
C-segment. In de EuroNCAP botsproeven scoorde de Alfa de maximale 5 sterren. De auto is direct te
bestellen met diverse benzine- en
diesel-motoren, waarvan er twee onder de gunstige 20% bijtellingsregeling vallen. De Giulietta is leverbaar
vanaf € 23.950,-.

Ondanks dat Amerikanen dol zullen
zijn op de auto, hoeven de Europeanen zich geen zorgen te maken dat
de IS wollig stuurt. Integendeel,
menig Europese fabrikant mag
jaloers zijn. Een rit over de snelweg
en binnendoorweggetjes levert een
goed oordeel op voor deze Japanner.
Menig passant draait zich om om de
Lexus eens goed in zich op te nemen.
Het dak openen en sluiten is ook hier
weer een waar schouwspel. Voordat
je het proces in werking stelt, controleren de parkeersensoren achter
eerst of de achterklep wel veilig
geopend kan worden. Het zou immers
zonde zijn als deze tegen een muurtje
scharniert. Met de kap dicht heb je
een laadvermogen van 420 liter, met
geopende kap 165 liter. En het moet
gezegd: met de kap geopend kun je
makkelijk wat grote spullen achterin
leggen.
De Lexus IS250C weet in korte
tijd indruk te maken als een nette,
volwaardige, degelijke en vooral
niet schreeuwerige Japanner. Bij
het maken van de laatste foto’s rijdt
gastheer Paul van de Vorst voor een
combi-foto nog een donkerblauwe
IS250C met wit leder naar buiten,
die klaar staat om afgeleverd te
worden aan klant. Ongetwijfeld de
perfecte kleurencombinatie, waarvoor velen overstag zullen gaan.
Lexus Breukelen
De Corridor 23
3621 ZA Breukelen
Telefoon: 0346-259070

www.lexus-louwman-breukelen.nl

Lexus IS250C
Gereden versie:
Lexus IS250C Executive
Vermogen: 208 pk
0-100: 9,0 s
Top: 210 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 14,1 / 9,3 l/100km
Prijs gereden model:
€ 71.420,Alternatieven:
Audi A5, BMW 3-serie cabrio,
Infiniti G cabrio, Mercedes Eklasse cabrio, Volvo C70
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Surinaamse kip, gewoon in Mijdrecht

Regio Agenda

Koken met de Wereldwinkel

Amfibieën op het Brameneiland in Uithoorn

In het kader van ‘Koken met de Wereldwinkel’ namen Marianne Verschoor met Ria Waal-Klandermans een kijkje in de keuken van Nelie
Groenendijk, de vrouw achter boekhandel Mondria in De Lindeboom te
Mijdrecht.

Zaterdag 26 juni 2010
IVN excursie
Info over vertrekplaats en -tijd:
(0297)242119

bevestigend antwoorden. “Het is niet
alleen de verkoop via boekensites,
ook de recessie is merkbaar in de
boekenwinkel. Deze maand is het
de maand van het spannende boek.
Dat geeft wel weer extra aanloop.
Dat is ook in maart tijdens de
Boekenweek en natuurlijk tijdens de
Kinderboekenweek in oktober. De
Kinderboekenweek is wel het feestje
van het jaar.” Nelie vertelt enthousiast
over de prachtige prentenboeken
die er uitgegeven worden. Ze pakt
dan ook snel een van de nieuwste
uitgaven van Julia Donaldson. Ze
wordt kinderlijk opgetogen van
de extra’s die dit boek te bieden
heeft en ze kwaakt, miauwt en gakt
zonder enige gêne om het boek te
illustreren.

Bij binnenkomst valt direct op dat er
geen boekenkast in de woonkamer
staat. Gekscherend antwoordt ze
dat haar boeken in de garage staan
en verontschuldigt ze zich dat er te
weinig muren in haar huis zijn voor
boekenkasten. Ik had er op gerekend
dat ik tijdens het koken in de keuken
Nelie het hemd van haar lijf zou vragen, maar het voorgerecht, zalm met
mozzarella en een schijfje meloen,
stond al klaar. De kip stond ook al te
pruttelen, dus kregen we een glaasje
fairtrade wijn en wachtten we tot de
rijst gekookt was.
Nelie: “Het recept voor het gerecht
dat ik gemaakt heb, Surinaamse
zoete kip, is afkomstig van een oud
collega Anneke van Rijk.”
Het is makkelijk te maken, zoete kip
uit Suriname. Serveer het gerecht
met pandanrijst (verkrijgbaar in de
wereldwinkel) en vers fruit.
Er wordt in huize Groenendijk niet
iedere dag zo uitgebreid gekookt.
Veelal loopt het toch al tegen zevenen voordat Nelie thuis is en dan
wordt het eerder een snelle, maar
wel liefst een biologische maaltijd.
Dit laatste komt eigenlijk doordat
dochter Sherrin een werkstuk had
geschreven over biologisch eten.

Fiets/ wandelexcursie
Fort en Egeltjesbos
Zondag 27 juni 2010
IVN excursie
Start: 10 uur parkeerplaats gemeentehuis
Uithoorn
Info: (0297)562924

Culinair Evenement
Taste of Amsterdam
24 - 27 juni 2010
12.00 – 23.00 uur
Amstelplein – Amsterdam
Taste of Amsterdam is een 4-daags culinair
festival in het Amstelpark in Amsterdam van
24 t/m 27 juni 2010. Het is hét internationale
foodie festival dat voor de tweede keer
plaatsvindt.
Info: www.tasteofamsterdam.com

Muziekfestival Goud van Oud
Zaterdag 26 juni
In het oude dorp van Uithoorn, en in The
Mix en De Schans
vanaf 21.00 uur
Op diverse locaties in Uithoorn spelen leuke
bandjes.
Café de Herbergh 1883 – Ouwe jongens
Krentenbrood
Café de Gevel – Dennis Burke & The Rhythm
en Soulband
Café Drinken en Zo – El Trio Rio
Het Oude Spoorhuis – Flyer
The Poolsnack & Johnny’s – Que Pasa

Ik ben benieuwd naar de naam van
de winkel: Mondria. Veel mensen
noemen het Mondriaan, maar dat
is dus niet de juiste naam. Henk
en Anneke Mondria zijn in een ver
verleden de winkel begonnen en
Nelie houdt de naam in ere. Nelie
heeft vroeger (lees 1976) eerst in
deze boekhandel gewerkt. Daarna
heeft ze nog een uitstapje gemaakt
naar Utrecht en onderwijl ook haar
middenstandsdiploma gehaald. Toen
de gelegenheid zich 20 jaar geleden
voordeed, heeft Nelie de boekhandel
overgenomen.

Op mijn vraag of Nelie door de
boekenverkoop via internet klanten
misloopt, moet zij jammer genoeg

Nelie bekent dat zij niet zo vaak in
de wereldwinkel kwam. Ze werkt
namelijk ongeveer zes dagen per
week en de zevende dag is ze vrij.
Als iemand zoveel werkt in een
boekwinkel, dan moet lezen toch wel
een liefhebberij van je zijn. Maar
wanneer doe je dat dan. Dat gebeurt
op zondag. Soms wel twee boeken
op een dag, maar veelal word er ’s
avonds voor het slapen gaan gelezen.
De heerlijke maaltijd wordt afgesloten met een toetje van dochter
Sherrin; tussen 2 kletskoppen (koekjes) in komt een bolletje vanille-ijs
daarop nog een bolletje ijs en wordt
er nog 1 kletskop verkruimeld daarnaast een toef slagroom, helemaal
lekker!!
Het was een feest om even een
kijkje in de keuken te krijgen bij
Nelie van Mondria.

ZOETE KIP UIT SURINAME
De ingrediënten:
• 500 gram kipfilet in stukjes
• 3 uien
• 3 eetlepels ketjap
• 3 eetlepels donkerbruine
basterdsuiker
• 3 eetlepels azijn
• een grote fles tomatenketchup
(500 ml)
• kerrie
• peper
• 1/2 theelepel sambal
• 2 teentjes knoflook
De bereiding:
• bestrooi de kip met kerrie en
peper en bak het in een beetje
olie
• haal de kip uit de pan
• laat de gesneden uien lekker
zacht worden
• doe de andere ingrediënten
bij de uien en laat ze warm
worden
• dan mag de kip er ook weer bij.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS

Kruiswoordraa

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

Zweedse puzzel week 25

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

uit de
hoogte

musiCienne
Chinees
gereCht

uitbouw

per dag

kraChtig

keurig
een weinig
niet vreemd

zijde
plaats in
limburg

smekend
verzoek

neon

gebakken
stukje vet

3

beroep

indiaas
gewaad

per jaar

soort
wijnglas

kortsChrift

noot

grove den

bevel

5

klanknabootsing

tijdsaanduiding

vrouwelijk
dier

uitroep van
vreugde

kampeerverblijf

verbruikt

bestuursCollege

aard

6

nuttigen
voormiddag slaChtoffer

2
opmerking

waalse stad

veelkleurig
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;
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;
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;
L
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5

6

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
B ; E ; ;van
G ; de
G ; oplossingsbalk.
P; Z; S
vakjes
Daar verschijnt dan de oplossing.
E E R B U I G E N D; I E T
V; K A N T; N E; B
E K E M; A P O T H E
S A R I ; R; P J ; K
T A; ; G I S T E R E
I N B O R S T; S E N
G; O P E T E N; ; D
E V E ; E E N; A S;
N A M E N ; O P M; B

badmat

E DE
K E R
E L K
N; ;
A A T
U P E
T I N
ON T

geest 53 donkere kamer 55 aanwijzend voornaamwoord 56 Europeaan

62
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4
1

22

42
6 54 dooier 56 zeilschip
9 57 kunstdicht
3
52 lofdicht
597
militair hoofddeksel 60 ver- 1
bond 61 gebergte in Zwitserland 62 kunstmatige 1
bedwelming 63 vergoeding
8 3
7
2 6
31
voor onderricht.
8
23
8
1
5
35
verticaal
7
8
5
2 5 1
38
1 pad dat naar een openbare weg leidt 2 toegangsweg voor voertuigen 3 ri7 6 verworpeling
2 9 7 ambts- 542 4
1 4 groot ongeluk45 grootmoeder
vier in Engeland
gewaad 8 Zuid-Afrikaanse antilope 9 kunststof 10 landbouwwerktuig
4
4
5 1
15 langlopend tv-feuilleton 16 tegenwoordig 17 diepte 19 ontwikkelingsvorm
9 531 plaats in 52 53
5snel126 mijt 28 zin330 vrouwtjesaap
van een insect 20 venijn 23
de VS 33 Bijbelse figuur 34 reputatie 35 de toehoorders 36 harssoort
637 bin- 57 9 3
5
2
4
nenste van beenderen 39 beoefenaar van de zedenkunde 40 zienswijze
© DENKSPORT
3 43 machinepistool
4
645 dagmars846 dampend 49 mist
41 spoorstaaf
51 water- PUZZELBLADE

Oplossing puzzels week 24

blauwwit
metaal

spil

18

hoeftige 47 Bijbelse figuur 48 onvergelijkelijk 50 het rechte pad (Chinees)
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58 Zuid-Afrikaanse partij
(afk.) 59 betaalplaats.

vanaf

telwoord

Sudoku

6

nobel

1

Sudoku

1
2
3
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke
kolom
e
1 kreet 7 zweefrek 11 kleine baai 12 schipperskreet
13van
deelteken
conflict
elk vierkant
3 bij 314
vakjes
alle cijfers van 1 t
11
en met
precies
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keer voorkomen.
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het diagram zo19
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alle24cijfers
1 tot25 strak 27 fiasco
13
22 atmosfeer
(afk.)3 23
mens
plaatsvan
in Italië
en met 9 precies één keer voorkomen.
29 groet 32 familiestuk 34 op het kantje 35 smekend verzoek 37 toverkunst

38 Bijbelse reus 39 deel van Afrika 42 inwendig leeg 43 grote plaats 44 be-

ambulanCe

gestippeld

united
nations

Sudoku week 25
horizontaal

Zweedse puzzel

beamen

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakje

U I T ROE P
T RA P EZE
I NHAM AHO I
V E
T R EMA R GE SCH I L
L I GA TO USA
P I E P
5
2I 1 A
A A9I 8B3
AR
A T6
M 4H 7
S T
R 4F 2
L O6
P 5D 8
AG
D 1
7
9A 3
R ER F S TUK N I P T
2
3D 1 A6 5
9G 7
S 4
MA
I E
G E8
BE
ENAK ER I T REA N
8
1E 2 R
H O4
L 6S 5
T A3
D 7A9
RM
SE
H 8
E4
N I7
G 6T 3
AO
O 5
9
1T 2
OD E E I G E E L B A R K
3
7N 6
4P 5
V 8
KE
I E
R O2
MA
C E1 9
K N UN I E A L P EN
4
78 951
236
NARCOSE
L ESGE LD

695 823 174
stift
132 476 589

698 412 357
273 695 184
514 783 269
146 857 932
935 124 678
782 936 541
861 349 725
329 578 416
457 261 893
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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: Boekhouder M/V 24 uur (verantwoordelijk voor
de financiële administratie)
Organisatie: Life & Garden (www.lifeandgarden.com)
Plaats: Regio Mijdrecht
Functie: Controller
Organisatie: Panta Holdings B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratief Medewerker (M/V)
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Jonge enthousiaste medewerker logistiek
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Slagerij medewerker
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis
Functie: Inkoper
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: (Beginnend) Assistent-Accountant
Organisatie: Van Dort & Partners
Plaats: Mijdrecht

Functie: Stanser / productiemedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Accountmanager Magazijninrichting Midden
Nederland
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: Sr. projectmanager sport events
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Systeembeheerder SolidQ IT
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Sales support medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (Online) Marketing Coördinator (OMC) - (24-32
uur)
Organisatie: Daan B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Diverse schoonmaakmedewerkers
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: Administratief medewerker in- en verkoop
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Van Kouwen Opel Hoofddorp zoekt diverse
medewerkers
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Hoofddorp
Functie: Bandleider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: .NET Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Hoofduitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik Infra B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik Infra B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: onderhoudsmonteur
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen
Functie: Vrachtwagenchuffeur winkeldistributie
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen
Functie: Havenmeester echtpaar
Organisatie: Jachthaven Omtzigt BV
Plaats: Vinkeveen
Functie: Verkoop Binnendienst Medewerker (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Vakantiekracht Alles in 1 Boodschappen
Bezorgservice
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Vinkeveen

Functie: Accountmanager Magazijninrichting Brabant/
Zeeland
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: MIJDRECHT
Functie: Bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht
Functie: AFWASSER gezocht fulltime/parttime
Organisatie: Café-restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen
Functie: Ervaren oproep verpleegkundige
Organisatie: Johannes Hospitium
Plaats: Mijdrecht
Functie: Chauffeur ArCo Catering
Organisatie: ArCo Catering
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerkers Bediening M/V
Organisatie: Café-restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen
Functie: 1e monteur
Organisatie: Automobiel en schadebedrijf Bakker
Plaats: Mijdrecht
Functie: Print Operator, Data Mail, Mijdrecht
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Flexmedewerker Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang
Organisatie: De Klimboom
Plaats: regio Utrecht
Functie: Customer Contact Medewerkers, Data Mail,
Mijdrecht
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Commercieel talent / Service adviseur
Organisatie: Auto Berkelaar
Plaats: Amstelveen
Functie: Afwas/keukenhulp
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht
Functie: (Junior) PHP Programmeur A-side media
Organisatie: A-side media BV
Plaats: Mijdrecht

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof •
•Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen •
Boni Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous •
Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) •
Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •
Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •
EN ONLINE OP
WWW.DE GROENE VENEN.NL
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Vinkeveen - Vinkenkade 77-113
Huurprijs € 1.500,-- per maand

Mijdrecht - Verfmolen 15
Vraagprijs € 269.000,-- kk

De Hoef - Merelslag 34
Vraagprijs € 259.000,-- kk

Wilnis - Herenweg 95
Vraagprijs € 549.000,-- kk

Op circa 10 minuten van Amsterdam, aan
Vinkeveense Plassen op recreatiepark “Buitenborgh” gelegen geheel gestoffeerde en
gemeubileerde recreatiewoning.

In jonge woonwijk gelegen hoek-woning met
heerlijke diepe achtertuin op het zuid-westen.
Gelegen aan rustig woonerf en autovrije straat.

Gezinswoning met ca. 16m diepe, zonnige
achtertuin (zuid) met fraai, vrij uitzicht over
landerijen en complete badkamer met ligbad
en sauna!

In lintbebouwing tussen Mijdrecht en Wilnis
gelegen royaal vrijstaand woonhuis en praktijk-/studioruimte met eigen entree.

Perceeloppervlakte: 300 m2
Woonoppervlakte: 85 m2
Kamers: 4

Perceeloppervlakte: 160 m2.
Woonoppervlakte: 115 m2
Kamers: 5

Perceeloppervlakte: 153 m2
Woonoppervlak: 140 m2
Kamers: 5

Perceeloppervlakte: 384 m2
Woonoppervlakte: 200 m2
Kamers: 7

Vinkeveen - Loopveltweg 61
Vraagprijs € 398.000,-- kk

Mijdrecht - Maansteen 8
Vraagprijs € 615.000,-- kk

Deze lichte en speels ingedeelde 2-onder1kapwoning ligt in een kindervriendelijke
woonwijk. De woning heeft een uitgebouwde
woonkamer, 4 slaapkamers, een vernieuwde
luxe badkamer en een zonnige en beschutte
achtertuin op het zuiden.

Sfeervolle en royale villa op prachtige locatie
aan de rand van Mijdrecht. De achterzijde van
het preceel is gelegen aan sierwater met een
wijds uitzicht over het polderlandschap. Niet
alleen de ruimte en luxe in de villa maar ook de
prachtige ligging maken deze villa zo uniek!!

Perceeloppervlakte: 279 m2
Woonoppervlak: 155 m2
Kamers: 5

Perceeloppervlakte: 428 m2
Woonoppervlak: 220 m2
Kamers: 6

