DE

va w
n ee
de ke
ro nd
nde kr
a
ve nt
ne
n

DE GROENE VENEN 		

DE GROENE
VENEN

1

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

De Groene Venen
Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen
Verschijnt wekelijks
0plage 18.500 exemplaren
Lezersbereik 45.000 inwoners
Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

J a a r g a n g 1 7 – N u m m e r 24 – 1 5 j u n i 2 0 1 2

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Voor je hele
hebben en
houden
Hypotheken maar ook
verzekeringen en
pensioenen
Hofland 19, Mijdrecht.
(0297) 24 17 70 www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL

Zat. 16 juni
Q-music presents:

The Party
(incl. Het Foute Uur
& Q-music DJ's)

EK tent
De Ronde Venen

Tent open 21.00 uur
Min. leeftijd 18
Entree € 5,Zie achterpagina

Mijdrechtse Dwarsweg 36, Wilnis

Oranjelegioen geniet van enige doelpunt Nederland
Op dat ene doelpunt van Nederland na, viel er voor de ruim 500 voetbalfans die woensdagavond jl. de wedstrijd tegen
Duitsland bijwoonden in de EK Tent aan de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis, niet veel te juichen. Op voetbalgebied dan, want
gezellig was het er wel tot laat in de avond. In dezelfde tent presenteert Q-Music morgenavond The Party met diverse
Q-Music DJ's. Zondag 17 juni is de EK Tent vanaf 19.30 uur geopend voor de allesbeslissende match tegen Portugal.
foto thijs van uden

Zaterdag 16 juni: Straattheaterfestival De Ronde Venen

Dorpscentrum Mijdrecht groot(s) openluchttheater
Morgen, zaterdag 16 juni, wordt voor de twintigste
maal Straattheaterfestival De Ronde Venen gehouden. Tussen 11 en 17 uur is het dorpscentrum van
Mijdrecht die dag een openluchtpodium voor heel
veel straatkunstenaars.
Het festival wordt om 11 uur swingend en dansend
geopend op het Raadhuisplein. Vanaf dat moment kun
je de hele dag genieten van de straattheatershows, die
te vinden zijn op het Raadhuisplein, rondom de winkelcentra De Lindeboom, De Passage en Bozenhoven
en op diverse plaatsen in de Dorpsstraat. Alle locaties
liggen op loopafstand van elkaar en mede daarom staat
het Straattheaterfestival De Ronde Venen bekend om
zijn intieme en ongedwongen sfeer. Ook dit jaar zijn
de organisatoren er weer in geslaagd om een keur aan
nationale en internationale professionele artiesten naar
De Ronde Venen te halen. Deze ‘crème de la crème’ van
het straattheater - de meesten hebben prijzen gewonnen
op grote bekende festivals -, komt onder meer uit Spanje,
Oostenrijk, België, Groot-Brittannië en, natuurlijk, uit
ons eigen land. Hun optredens worden zoals inmiddels
gebruikelijk tijdens dit festival omlijst met muziek, shows
en demonstraties van een groot aantal lokale artiesten.

Jullie
bruiloft verdient
natuurlijk de
mooiste locatie
in de omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

Strooppot_Ad GV 50x63mm (Zaal 2).indd 1

19-08-09 13:59

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
foto peter bakker

De organisatie verwacht ook dit jaar weer 8.000 tot
10.000 festivalbezoekers. Terwijl ze genieten van alle
unieke straattheateracts, kunnen ze Mijdrecht tegelijkertijd ook nog eens beleven als het regionale koopcentrum.
Wil je alvast een voorproefje? Ga dan naar de website en
klik op de foto’s van de deelnemende artiesten. En zorg
dat je erbij bent op zaterdag 16 juni!
Kijk voor meer informatie, foto's en het programma op

www.straattheaterdrv.nl.

•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Wandelen
Zwemmen
Fietsen
Hardlopen

5, 10, 20 km
1 km
30 km
5, 10 km

41 van De Hoef

41 km (zwemmen, hardlopen, fietsen)

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP:

WWW.DEHOEFSPORTIEF.NL

GESPONSORD DOOR:

WWW.ZAATSIDEE.NL EN

posterDeHoefSportief4.indd 1

29-03-12 18:04

Laatste kans!
Het Rabobank Coöperatief Fonds stelt periodiek
bijdragen

beschikbaar

voor

projecten

van

stichtingen, verenigingen en instellingen. We zoeken
nog aanvragen uit Abcoude en Baambrugge die
geschikt

zijn

om

deel

te

nemen

aan

de

verkiezingswedstrijd. Heeft u een een project, bel
ons dan direct op telefoonnummer (020) 454 81 22.

Waar zijn de projecten die Abcoude of
Baambrugge mooier maken?
Rabobank. Een bank met ideeën.

Bel ons direct op (020) 454 81 22 om te toetsen of uw project geschikt is
voor de verkiezingen en dien voor 20 juni een aanvraag in.

DE GROENE VENEN 		

GFT afval wekelijks
ingezameld
Vanaf maandag 18 juni tot aan eind
augustus wordt het GFT (Groente,
Fruit en Tuinafval) wekelijks, in plaats
van om de week, ingezameld. Deze
extra inzameling vindt plaats, omdat
door warm weer het GFT afval
eerder gaat composteren,
wat onder andere
stankoverlast veroorzaakt. De zes
extra inzamelingen
vallen tegelijkertijd
met de inzameling
van het restafval.

Weekend
weerbericht
www.weerstationteraar.nl

Iets warmer
Het weekend ziet er voor de temperaturen normaal uit, zo tussen de
18 en 22 graden. Op beide dagen
houden we een aardige buienkans,
waar ook een klap onweer tussen
kan zitten, en op de eerste dag hebben we een stevige wind.
Zaterdag verloopt wisselend
bewolkt, met ’s middags de grootste
kans op buien. Tussen de wolken
door krijgen we nog wel de zon te
zien. De maximumtemperatuur ligt
rond de 20 graden. De wind is matig
tot vrij krachtig uit zuidwestelijke
richting.
Zondag is er vrij veel bewolking,
maar de zon laat zich nog wel zien.
De buienkans is blijft aanwezig. De
wind is matig uit zuidelijke richting.
De maximumtemperatuur wordt
rond de 20 graden.
Maandag is er vrij veel bewolking en
komen er buien over ons heen. De
maximum temperatuur komt rond
de 21 graden te liggen, bij een matige wind uit zuidwestelijke richting.
De dagen daarna ligt er een
hogedrukgebied op de loer, die voor
droger en warmer weer gaat zorgen.
Maar echt zomerweer is nog niet
goed zichtbaar...

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 16 juni 2012

• Weide-Natuurwandeling, 		
start Dorpshuis De Boei, Vinkeveen
• Straattheaterfestival, Dorpscentrum,
Mijdrecht
• Vaderdag bij Karwei, Mijdrecht
• Servicedag Ruijgrok Makelaars/
Hypotheekshop, Mijdrecht
• Veiling, Museum De Ronde Venen,
Vinkeveen
• Q-Music –The Party, EK Tent, Wilnis
• Cream, De Fabriek, Mijdrecht

Zondag 17 juni 2012

• Weide-Natuurwandeling, 		
start Dorpshuis De Boei, Vinkeveen
• Nederland-Portugal, EK Tent, Wilnis

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Akkoord over toekomstige inrichting Groot Mijdrecht Noord

Eindelijk duidelijkheid voor bewoners Waverveen
Waterschap Amstel Gooi en Vecht,
Natuurmonumenten, de bewonersdelegatie, de gemeente De Ronde
Venen en de provincie Utrecht hebben na maanden intensief overleg
overeenstemming bereikt over de
toekomst van Groot Mijdrecht NoordOost: de Versoberde Veenribbenvariant. De belangrijkste punten
hierin zijn dat de bewoners het gebied niet verplicht hoeven te verlaten:
woningen worden niet langer aangekocht en gronden alleen op basis van
vrijwilligheid. In plaats van één groot
moeras komen er drie moerasblokken met een natuurlijke waterscheiding kades of veenribben erom, en
bloemrijk grasland. Daarmee is voor
de bewoners van Waverveen een eind
gekomen aan jarenlange onzekerheid

door steeds weer nieuwe plannen
voor het gebied. Het nu bereikte akkoord is uniek, want het is niet eerder
voorgekomen dat alle partijen zich
achter een plan scharen.
Nog veel vragen bij bewoners
Het project Groot Mijdrecht Noord
loopt al vele jaren en heeft veel onrust in het gebied veroorzaakt. In juni
2010 was er draagvlak voor de inrichting, maar in oktober 2011 bleek
dat er onvoldoende geld beschikbaar
was vanuit het Rijk om deze plannen
tot uitvoering te brengen. Direct
daarna zijn betrokken partijen in
gesprek gegaan over de versobering
van de plannen. De nu overeengekomen inrichting wordt opgenomen in
de Provinciale Ruimtelijke Structuur-

visie, het natuurbeheerplan, het
gemeentelijke bestemmingsplan en
het watergebiedsplan. Op een informatieavond in Waverveen, waar het
akkoord al de naam ‘Pact van Poldertrots’ kreeg opgespeld, bleek dat nog
niet alle onrust bij de bewoners was
verdwenen: zo zijn veel inwoners
bang dat het moeras zal leiden tot
een forse toename van muggen in
het gebied en ook het feit dat het
waterpeil in de drie moerasgebieden
wordt verhoogd met maximaal 70
cm, leidde tot vragen.

Meer over het ‘Pact van Poldertrots’ dit
weekend in het programma 2ThePoint
op Midpoint FM & TV (kanaal 41 bij
Ziggo).

Groene lintjes voor ‘duurzaam bezige’ Rondeveners
Wethouder Erika Spil reikt aanstaande zondag 17 april de eerste vier zogeheten ‘groene lintjes’ uit. De onderscheiding is door GroenLinks in het leven geroepen om mensen, organisaties en ondernemers, die zich op positieve
wijze inzetten voor groen, milieu en duurzaamheid in De Ronde Venen, in het zonnetje te zetten. De jury heeft uit
de genomineerde ‘groene ondernemers’ Landwinkel Lindenhorst in De Hoef en Scheenstra Natuurvoeding
in Abcoude als winnaar gekozen. In de categorie ‘particulieren’ werd Moon Wolters uit Abcoude gekozen en
Stichting De Bovenlanden uit Wilnis won bij de ‘organisaties’. In NME-centrum De Woudreus in Wilnis krijgen zij
zondag hun groene lintje uitgereikt.
De heer Scheenstra werd door de
jury gekozen vanwege zijn pionierswerk als winkelier voor biologische
en milieuvriendelijke voedingsmiddelen. Moon Wolters is een bekend initiator van allerlei acties op het gebied
van groenbehoud en milieu. Zo is het
voornamelijk aan haar te danken dat
de bomen langs de Des Tombesweg in
Aboucde er nog staan en is zij al vele
jaren secretaris van de lokale afdeling van Milieudefensie.

Stichting De Bovenlanden is er in
haar ruim 25-jarig bestaan in geslaagd om een reeks pareltjes in het
landschap van het ‘bovenland’ (niet
verveend gebied) in De Ronde Venen
te behouden, of weer te herstellen en
vergeet daarbij haar publieksvoorlichtende functie niet.
Els, Dick en Lisa van der Horst van
Landwinkel Lindenhorst kunnen met
recht pioniers worden genoemd op
het gebied van biologisch boeren in

de gemeente De Ronde Venen.
Jurylid Hans van Kessel, die samen
met Antoinette Mulder, Chiel
Bakkeren en Wouter Tuijnman de
inzendingen beoordeelde, toonde
zich blij verrast met de enthousiaste
reacties van de kandidaten en het
aantal nominaties (ruim 20) dat werd
ingestuurd. “We moeten hier zeker
mee doorgaan en er een jaarlijks terugkerend groen feestje van maken,”
zei hij.

Jobke Vonk naar Tweede Kamer?
"Ik had er zelf ook over nagedacht, maar ik ben door het provinciale bestuur gevraagd om mijzelf kandidaat
te stellen. Dat is wel eervol," zegt raadslid Jobke Vonk uit Abcoude, die op plaats nummer 40 staat van de
voorlopige kieslijst van het CDA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 12 september.
Staan De Ronde Venen en het
Groene Hart straks tijdens haar
campagne centraal? “Nee, het is
veel breder dan dat. Natuurlijk ga ik
voor het Groene Hart en De Ronde
Venen, daar kom ik vandaan en het
is de regio waar je voor staat, maar
het gaat ook over Nederland."
Vonk zegt dat het midden- en kleinbedrijf voor haar het speerpunten is
in haar campagne. "Dat is de grote
motor in de economie."
Jobke Vonk stond tijdens de vorige
Tweede Kamerverkiezingen ook op

de kieslijst. "Ik had toen niet zoveel
stemmen. Ik heb geen illusie dat ik
deze keer ook genoeg voorkeurstemmen krijg. Ik kom niet eens in de
richting van een verkiesbare plek."
Jobke Vonk zegt graag een 'tussenschakel' te willen zijn tussen de
mensen die in deze regio wonen.
"De mensen kunnen mij aanspreken,
de onderwerpen kan ik overbrengen
naar Den Haag. Ik ken Mona Keijzer
(nr. 2) en andere mensen op de lijst,
maar heb ook mijn ingangen in het
provinciale bestuur."

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Industrieweg 15
3641 RK Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl
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Luistervink
Uithuilen en opnieuw
beginnen...
Moeten we het er eigenlijk nog
wel over hebben? Is er niet genoeg
gezegd en geschreven; moet er dan
nòg meer worden voor-, tussen- en
nabeschouwd?
Ik weet zeker dat ons legioen van
ruim 16 miljoen coaches aan de
zijlijn nog wel een paar ideetjes
en suggesties heeft voor Bert van
Marwijk.
Nadat woensdag het eerste
doelpunt van Duitsland viel, was
voor mij de lol er al een beetje af.
Met de iPad op schoot heb ik de
berichten op Twitter gevolgd over
de ‘prestaties’ van Oranje. Dat heeft
de avond nog een beetje kunnen
redden. Want wat blijkt? We hebben
bijna net zoveel cabaretiers en moppentappers als coaches.
Kennelijk was ik niet de enige die
vond dat dit spel voldoende ruimte
bood voor alternatieve bezigheden.
Wat dacht u bijvoorbeeld van:
“Staatsloterij sponsor van Oranje?
Vandaar dat we nooit wat winnen!”
of “Het Nederlands elftal moet een
slagroomfabriek beginnen. Makkelijk te kloppen.”“Met indiaan
Joan zaten we tenminste nog in de
halve finale.”
En tot slot dan nog eentje die ons
op de redactie nogal aanspreekt, en
die we graag zelf zouden hebben
verzonnen: “We kunnen de grasmat
beter vervangen door krantenpapier; op papier is Nederland altijd
beter!”
Als Duitsland van Denemarken wint
en wij met twee punten verschil van
Portugal, dan schijnen we nog een
kansje te hebben om deze ronde op
doelsaldo door te komen. Benieuwd
wie daar in de EK-poule op inzet.
Want, zoals iemand zei: hoe arrogant kun je zijn als je zo belabberd
speelt en dan speculeert over winst
op Portugal? RTL4-verslaggever
Marcel Maijer merkte, in een
overigens prima analyse, nog fijntjes
op dat we de afgelopen twintig jaar
niet van Portugal hebben gewonnen.
Ik moet ineens denken aan de
gevleugelde woorden van Johan
Cruijff: “Ieder nadeel ‘heb’ zijn
voordeel”. Want ook onder deze
omstandigheden moeten we positief
blijven. Zo zijn dadelijk het oranje
toiletpapier, de oranje tompoezen
en de oranje vla in de aanbieding en
verdwijnen al die zielige buitenspiegelhoesjes en autoraamvlaggetjes
schielijk in de kliko. Wellicht zijn
we dan ook snel verlost van al die
schrijnende EK-commercials op TV,
waarin we Nederland het ene na
het andere doelpunt zien scoren. Als
er één ding is wat die tonen, is het
wat je met Photoshop allemaal kunt
doen...
Hoe liggen overigens onze kansen
in de Tour de France of op de Olympische Spelen? O ja, wie wil Oranje
even ophalen op Schiphol?! Ik niet!
		
Adje Interim
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Horangi taekwondo en AV De Veenlopers
versterken elkaar

Horizon over Karl
Barth
In de serie van zeven gesprekken
over grote christelijke denkers
komt zondag 17 juni bij Horizon
het zevende deel aan de orde:
Karl Barth. Volgens Barth heeft het
geloof in God alles te maken met
het zoeken naar de eigen menselijkheid, naar eigen identiteit.
Aan de discussietafel zijn aanwezig: Jan van Breukelen (oud
wethouder CDA gemeente De
Ronde Venen); Jan Dekker (PKN
Janskerk te Mijdrecht); Peter van
Golen (NH Vinkeveen).
Harry Dijkstra (PKN Mijdrecht
De Rank) en Pastor Wim Vernooij
(RK Vinkeveen). Gespreksleider is
Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Mijdrecht

Jeugddienst in
'de Wegwijzer'
De morgendienst van 10 uur In de
Christelijke Gereformeerde Kerk
'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht wordt zondag
17 juni geleid door dominee
Sjoerd Pos de dienst leiden. De
schriflezing is uit Lukas 15, 11-24,
de preek gaat over afwijzing en
aanvaarding, en open armen.
De avonddienst is een jeugddienst
geleid door dominee Paul den
Hertog. Hij zal uit Kolossenzen
2: 4-15 lezen. In deze dienst zal
ook de muziekgroep een bijdrage
leveren. Aanvang 18.30 uur. Na
deze dienst kan er met koffie of
thee nog nagepraat worden in het
verenigingsgebouw 't Kruispunt.
Alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Zie ook
www.CGKMijdrecht.nl.

Vinkeveen

Parochiedag op
zondag 24 juni
Op zondag 24 juni wordt het Feest
van de geboorte van St. Jan de
Doper gevierd. De viering begint
om 10.30 uur in de RK kerk te
Vinkeveen en wordt muzikaal
opgeluisterd door drie jongerenkoren: Ariënza uit Maarssen,
Progression uit Mijdrecht / Wilnis,
en Spirit uit Vinkeveen.
Na de viering is er gelegenheid
tot ontmoeting onder het genot
van een kopje koffie en een kleine
lunch.

Leerlingen VLC Vinkeveen nemen kijkje bij
technische bedrijven
Een groep leerlingen van het VeenLanden College Vinkeveen heeft,
in samenwerking met het MBO college Westpoort te Amsterdam, een
aantal technische bedrijven bezocht, waaronder Van Walraven, Brabebo, Smitsair, Jachtwerf Gouwerok en VTOC ’Fokker’.

Tijdens de beursvloer van 2011, de
mogelijkheid voor organisaties om
deals te sluiten met een gesloten
portemonnee, hebben Horangi taekwondo en atletiekvereniging De
Veenlopers het initiatief genomen
om kennis uit te wisselen. Wegens
het succes is er zelfs een aantal
keer een uitwisseling geweest. De
Veenlopers zijn vorige week bij
Horangi taekwondo op bezoek geweest om de fijne kneepjes van de
zelfverdediging te leren. Tijdens de
les werd aandacht besteed aan verschillende aanvallen, en de slimste
manier om van je aanvaller af te
komen. Omdat taekwondo de sport

van de beentechnieken is, werden
ook de diverse schoptechnieken
geoefend.
De dag erna kwamen de taekwondoka’s van Horangi bij de
Veenlopers op bezoek. Tijdens deze
hardlooples werd aandacht besteed
aan de conditie, maar er werden
ook tips gegeven met betrekking tot
hardlooptechniek. De Veenlopers
verzorgden een leuke en gevarieerde training, die gehouden werd
op het zonnige industrieterrein in
Mijdrecht, waar zij hun trainingen
aanbieden.
Zie ook www.veenlopers.nl en

Het VLC probeert jongeren te
interesseren voor techniek want
de roep van bedrijven om technisch geschoold personeel wordt
steeds luider. Het thema van de dag
was: “Zien, Leren en Doen”. De
leerlingen kregen een dagvullend
programma aangeboden, waarbij
zij kennismaakten met de, vaak
specialistische, techniek binnen de

genoemde bedrijven. Het is een
goede zaak om de leerlingen in een
vroeg stadium te laten zien wat
een baan in de techniek inhoudt.
Samenwerking tussen onderwijs en
bedrijven is noodzakelijk. Met een
verruimde blik stapten de leerlingen aan het einde van de dag weer
in de bus. Een succes voor zowel
leerlingen als bedrijven.

www.horangi.nl.

Geslaagde clubactiviteit Durven en Doen

Haringhappen vervult wensen Oppepper4all
De traditionele Haringparty in Mijdrecht heeft vorige week 7.100 euro
opgebracht voor Wensstichting Oppepper4all uit Abcoude. Namens de
stichting nam Antoinet Klaasen de cheque in ontvangst van Aad van
der Wilt van organiserende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en veilingmeester Peter Forsthövel.

Kinderen die Durven en Doen-lessen hebben gevolgd bij Astrid Millenaar hebben met een geslaagde
clubactiviteit het seizoen afgesloten
bij atelier ‘Van steen tot beeld’.
De kinderen hebben hard gewerkt
om van speksteen een beeldje te
maken. Dit was niet altijd even gemakkelijk, want waar moet je voor
kiezen en kan dat bij deze steen
wel? Onder deskundige begeleiding
van Corinne Bredemeijer kwam
dit gelukkig helemaal goed. Alle
kinderen gingen dan ook voldaan en
trots weer naar huis terug.
Astrid Millenaar kijkt terug op
een geslaagd seizoen van de Club

Durven en Doen. Naast de lessen op
maandagavond in Mijdrecht, vonden
er dit schooljaar ook lessen plaats
in Uithoorn en hebben er twee
projecten op scholen gedraaid.
Ook landelijk komen er steeds meer
nieuwe trainers bij. De nieuwe opleiding tot trainer Durven en Doen
gaat in september van start.
In het nieuwe schooljaar zullen de
Durven en Doen lessen weer gaan
plaatsvinden op maandagavond in
Mijdrecht en op woensdagmiddag
in uithoorn. Voor meer informatie of
aanmelden kunt u kijken op

www.despeltuin.nl

Op het Raadhuisplein lieten de vele
liefhebbers van Hollandse Nieuwe
de maatjes van Smit Volendammer Visdelicatessen goed smaken.
Ondersteund door de Willy Latino
band was het een zeer geanimeerde
bijeenkomst.
De opbrengst voor het goede doel
wordt vooral bereikt door het veilen
van een vaatje Rondeveense haring.
Dit gebeurde onder de bezielende
leiding van veilingmeester Peter
Forsthövel, die hetzelfde vaatje
maar liefst tien (!) keer achtereen
onder de hamer wist te brengen.
Het eerste hoogste bod ging naar
mevrouw P. Van Dort (namens Van

(Foto links) Antoinet
Klaasen van Stichting
Oppepper met Aad van
der Wilt van Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis (rechts)
en veilingmeester Peter
Forsthövel.

Succes voor GVM’79 Acrogym
Afgelopen week stond in het teken
van de demo’s bij GVM’79 afdeling
Acrogym. De deelnemers deden
goed hun best en kregen dan ook
een daverend applaus. Ook werden
er oefeningen van de wedstrijdteams

van GVM’79 geshowd, ook hier reageerde het publiek enthousiast op.
Het bewijst dat Acrogym een mooie
sport is, waar veel mensen van
kunnen genieten. De jury had een
zware taak aan het beoordelen van
de 11 demo’s die werden gegeven. GVM’79 mocht uiteindelijk
de 4e plek in beslag nemen. Een
geweldige prestatie!
Aan het Open Kampioenschap
West Nederland deden alle
teams van GVM’79 mee. De
wedstrijdteams lieten allen hun
oefeningen zien die ze al eerder
op de plaatsingswedstrijden hadden gedaan. Hier werden zeer
goede resultaten geboekt!

Dort & Partners). Het tweede
hoogste bod ging naar de heer
R. Meijer (Rabobank). De reeks
van winnaars ging verder met de
heer R. van Bergen (Van Bergen
Sports), de heer C.Snijder (Stichting Ronde Venen Fonds), de heer
G. Brouwer (firma Brouwer & Zn),
de heer P. Koeleman (A-Parts), de
heer J.Verburg, de heer H.Albers
(Albers Assurantiën), de heer P. Homan (Homan Beheer) en tenslotte
de heer R.Blans (Synfolog). Bij
elkaar opgeteld waren de biedingen
goed voor een bedrag van 7.100
euro.

foto's otto boelens

(Foto rechts) Veilingmeester Peter
Forsthövel en Peter
van Dort van de
Lionsclub met het
vaatje haring.
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Vaderdag bij Karwei Mijdrecht

Massale steun voor feestende Meerkoeten

Zaterdag 16 juni staat Karwei
Mijdrecht in het teken van Vaderdag; er worden demonstraties gegeven van verschillende Boschapparaten, er zijn aanbiedingen op
elektrisch Bosch-gereedschap, en
kinderen kunnen komen knutselen
voor vaderdag. Bovendien is er voor
iedere klant een oranje suikerspin
(op = op).

Afgelopen zaterdag vond het jubileumfeestje van De Meerkoeten
plaats. In het Fort Abcoude waren zo'n 150 enthousiaste Meerkoetenfans aanwezig om de 80-jarige verjaardag van de zwemclub te vieren.
In aanloop naar het feest hadden al honderden Abcoudenaren de vereniging gesteund door te sponsoren, gevulde koeken te kopen of promotie te maken voor de club. Naast veel leden waren ook veel ereleden
en andere oud-leden van de partij. Ook familieleden en andere dorpsgenoten met een hart voor de Meerkoeten kwamen op het feest af.

Voor iedereen met veranderplannen
voor de badkamer is het de moeite
waard om op zaterdag 23 juni een
bezoek te brengen aan Karwei
Mijdrecht. Deze dag maakt een
interieuradviseur van Tiger voor
bezoekers een gratis 3D badkamer-

ontwerp op basis van Tiger badkamermeubelen en accessoires.
Men kan hiervoor een afspraak
maken bij de informatiebalie van
Karwei Mijdrecht, of bellen naar
tel. 0297-242423.

Vriendjes- en Vriendinnetjesdag bij kv Atlantis

Het werd een avond die lang bij
zal blijven. Wethouder Sport David
Moolenburgh opende het feest.
Hoewel hij nog niets kon vertellen
over de toekomst van het Meerbad,
sprak hij zijn waardering uit voor
de enorme historie van de Meerkoeten en de betekenis van de club
voor de zwemsport in Abcoude. Als
cadeau overhandigde hij voorzitter
Erik Groenenboom een ingelijste
foto van het oude zwembad. In de
tijd dat De Meerkoeten ontstond
werd er nog gezwommen in het
Abcoudermeer, waarbij de enige
faciliteiten steigers en verkleedhokjes waren.
Toch werd er ook stilgestaan bij het
heden en de toekomst. Zo is er een
recordbedrag opgehaald bij de vo-

rige week gehouden Gevulde Koekenactie. En zijn er de afgelopen
weken ruim 10 sponsoren bijgekomen om De Meerkoeten te steunen
bij haar evenementen en in de strijd
de zwemsport in Abcoude te behouden. De groei van de vereniging
gaat door, met nu ook een nieuw
jong waterpoloteam. Op initiatief
van De Meerkoeten, de zwembond
en de scholen in Abcoude wordt
gestart met schoolzwemmen.
Zelf de typische Meerkoeten sfeer
meemaken? Doe dan mee aan de
Zwem4daagse! Dit zwemfeest start
aanstaande maandag 18 juni en
duurt tot en met vrijdag 22 juni.
Elke dag zwemmen vanaf 18 uur in
het Meerbad.

www.demeerkoeten.nl
(Foto links)Sportwethouder Moolenburg
(links) overhandigt een
historische foto.

Korfbalvereniging Atlantis organiseerde een vriendjes- en vriendinnetjesdag voor de jongste spelers.
De kinderen van de Welpen, E- en
F- jeugd mochten allemaal een
vriendje of vriendinnetje meenemen naar het Atlantis-terrein aan
de Hoofdweg in Mijdrecht om daar
een leuke spelmiddag te beleven.
Met de 28 aanwezige kinderen en
de zes vrijwilligers werd het een
gezellige en sportieve middag!
Er werden allerlei spellen gespeeld, waaronder schieten op

korven van verschillende hoogtes,
lummelen, mikken op het gatenbord, estafette en diverse tikspelletjes. Aan het einde van de middag
werd er als afsluiting door de
E- en F jeugd en hun vrienden en
vriendinnen nog een echte korfbalwedstrijd gespeeld. Hierna gingen
alle kinderen nog even op de foto
en werd er limonade gedronken in
de kantine.
Korfbalvereniging Atlantis wil iedereen bedanken voor zijn of haar
inzet bij deze geslaagde middag!

Minikamp bij K.V. de Vinken

Ter afsluiting van het seizoen
organiseerde K.V. De Vinken voor
de tiende keer voor de jongste
jeugd een minikamp. De kinderen
bleven overnachten in het Vinkennest onder toezicht van o.a. coaches
en trainers. De pupillen, in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar, mochten
in hun eigen kantine overnachten.
Het thema voor dit minikamp was
sprookjes. Ook de spellen stonden
in het teken van sprookjes. Nadat
alle plekjes verdeeld waren, de
luchtbedden waren opgepompt en
de laatste ouders waren vertrokken
werd er gesmuld. Net als Hans en
Grietje konden de kinderen ook niet
afblijven van alle lekkere pannenkoeken, poffertjes en wafels. Ook

het ijs viel bij iedereen goed in de
smaak.
De volgende ochtend werd iedereen
om zeven uur uit hun magische
dromen gehaald. Na de ochtendgymnastiek en het ontbijt gingen de
kinderen in groepjes over het veld
voor een heuse sprookjes-vossenjacht. Nadat alle sprookjesfiguren
gevonden waren en de sprookjesspelletjes gespeeld waren lieten de
kinderen het verdiende ijsje zich
goed smaken.
En zo kwam ook aan het tiende
zeer geslaagde Sprookjesachtige
Minikamp 2012 helaas een einde.
Kijk voor meer foto’s op

www.de-vinken.nl.

Kort nieuws
Mijdrecht

Opbrengst Sam's
Kledingactie
Sam's Kledinginzameling voor
Mensen in Nood heeft in Mijdrecht in totaal 800 kg kleding
opgeleverd. De organisatie dankt
iedereen hartelijk die hieraan
heeft bijgedragen. De opbrengst
van de ingezamelde kleding gaat
naar de projecten van Cordaid
Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam's Kledingactie
en de gesteunde projecten kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl
of bellen naar 073-687 1060.

Mijdrecht

Zomerbridgedrive
De tweede ronde van het zomerseizoen was boeiend. Weer een
gezellige avond met 48 paren bij
Bridgevereniging Mijdrecht in
De Meijert in Mijdrecht. In lijn
A wonnen Ben ten Brink en Luuk
Smit (60,94%), in lijn B Ben en
Tjarda Voogel (60,68%) en Henk
en Martha de Vries (61,36%) behaalden bij Lijn C de eerste plaats.
De volgende ronde is op maandagavond 18 juni a.s. Zaal open om
19 uur en aanvang om 19:45uur.
Zowel voor gevorderde als beginnende bridgers met wat ervaring
een leuke avond.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel

(Foto rechts) Fort
Abcoude was een
prachtige locatie
voor de feestende
Meerkoeten.

Wilnis Open bij Tennis Vereniging Wilnis
Op 23 juni gaat het open toernooi
bij Tennis Vereniging Wilnis weer
van start. Mede door de Vrienden van TVW en een flink aantal
sponsoren is het mogelijk om weer
een mooi toernooi te organiseren.
In vrijwel alle speelsterkten kan er
ingeschreven worden, waardoor er
voor iedere tennisser uit de omgeving wel een interessante poule of
sheet is. Dit levert, zowel voor supporters als voor ‘neutrale’ toeschouwers, leuke en spannende wedstrijden op. Ook voor de inwendige
mens wordt gezorgd, in het alom

bekende eettentje zijn weer allerlei
lekkernijen te verkrijgen. Net als
afgelopen jaar zijn er weer twee
avonden met muziek, live-muziek
met El-Fish & The Coversolution
op de donderdag (28 juni) en een
feestavond op zaterdag 30 juni met
DJ Kingsize. Een van de hoogtepunten van de feestavond is weer de
verloting met mooie prijzen voor de
deelnemers. En natuurlijk is er aandacht voor het EK voetbal, op een
groot scherm kunnen de wedstrijden gevolgd worden. Kijk voor meer
informatie op www.tvwilnis.nl

Op vrijdag 22 juni is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café
de Merel, Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen. Aanvang 20 uur en
uiterlijk om 20.15 uur starten met
kaarten. Ook is er op deze avond
een grote tombola. Op 6 juli is er
ook nog prijsklaverjassen.

Abcoude

Spreekuur SVAB
De lokale politieke partij SVAB
stelt u in de gelegenheid om met
een van haar gemeenteraadsleden
of bestuursleden van gedachten
te wisselen over de plaatselijke
politiek, problemen betreffende de
leefbaarheid in onze gemeente en
het welzijn van de burgers.
Donderdagavond 21 juni 2012
houdt de SVAB een spreekuur van
19 tot 20 uur, tijdens de avondopenstelling in het gemeentehuis.
Informatie over de SVAB is te
vinden op www.svab.nl. In juki en
augustus is er vanwege de vakanties geen spreekuur.
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Bedrijvenvoetbal De Ronde Venen Cup zaterdag 9 juni 2012
Voor de twaalfde maal werd het
bedrijvenvoetbaltoernooi in De
Ronde Venen georganiseerd op
het terrein van Argon. Er werd gespeeld op een half veld met kleine
teams van zes spelers en een keeper. Ook dit jaar was het toernooi
een groot succes en werd er door
twaalf teams sportief gestreden
om de felbegeerde cup te bemachtigen. Naast sportiviteit was
er volop gelegenheid voor gezelligheid en afsluitend een BBQ.
De winnaars 2012:
•
BvCM Tailormade
Creditmanagement 2
•
BvCM Tailormade
Creditmanagement 1
•
Gebr. Van Scheppingen
De Penalty Bokaal werd gewonnen
door het team van BvCM 1
Het evenement werd georganiseerd
door Rotary Club Mijdrecht in
samenwerking met sv Argon. De
opbrengst gaat naar maar liefst vier
goede doelen; de Moederverwendag
en Kerstdiner Soos de Cirkel, beide
in De Ronde Venen. Daarnaast
twee internationale doelen: de
stichtingen Hand in Bolivia en Wees
en Kind in Indonesië. Organisaties
waarvan we zeker weten dat het
geld op de goede plek terecht komt.







Auxine coaching en communicatie * G. Brouwer & Zn
Margreet Kokshoorn Communicatie Advies * Blauw Autoverhuur
A Parts Automaterialen * Kenter Paans Koek Accountants * Meeùs Bouw & Infra
Teun Verkaik * Auto Berkelaar Mijdrecht * Van Bergen Sports Int.
Platimex Beletteringen * Shampa Meijvis Massagetherapeut * Rendez Vous

DE WEEK IN BEELD
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Loes den Hollander gaf zaterdag jl. een high tea-party bij boekhandel Mondria in Mijdrecht. Uiteraard signeerde zij ook haar nieuwe thriller ‘Troostkind’. Veel lezers maakten
van de gelegenheid gebruik om een praatje met de schrijfster te maken en samen met
haar op de foto te gaan. foto rob isaacs

Zaterdagmiddag jl. vond voor het eerst sinds jaren weer de VIOS taptoe plaats. Het
publiek op het Raadhuisplein in Mijdrecht kreeg een gevarieerd programma voorgeschoteld door de Euroband uit Rotterdam, Jeugdkorps Bernhard en Showband Juliana
uit Amersfoort, Drumfanfare ESKA uit Bemmel en uiteraard Show- en Marchingband
VIOS. De taptoe werd traditiegetrouw afgesloten met het door alle korpsen gespeelde
en daardoor extra imposante koraal “Blijf bij mij heer”, het taptoesignaal door VIOS
trompettist Erik van der Heijden vanaf het balkon van het gemeentehuis en het
Wilhelmus. Eén voor één verlieten de bands het taptoeterrein om vervolgens als één
megakorps terug te marcheren naar het VIOS clubgebouw. foto's rob isaacs

De aspiranten van Atalante sloten het seizoen af in de avontuurfabriek in
Loosdrecht. Eerst in een donker hol lasergamen, waarbij de meiden soms
meer gilden dan schoten, en de vooral de jongens serieuzer waren en veel
punten scoorden. Na het laserwerk, werd met de groep en begeleiders
gebeacht; vier tegen vier. Na een uur kwam hier ook een einde aan en
zette Atalante een punt achter dit aspirantenseizoen.

Zondag jl. vierde Hockey Vereniging Mijdrecht het zevende
lustrum. Aangetrokken door het mooie weer trokken veel
clubleden naar het HVM-terrein, waar zij o.a. werden verrast met
een swingend openluchtoptreden van rock 'n' rollband Johnny &
The Gangsters of Love. Bij het nummer ‘Fire’ werden zij vocaal
bijgestaan door de HVM-ettes, in de rol van de Pointer Sisters.
Met een toespraak van voorzitter Mick Fernhout, het bekendmaken van de seizoenskampioenen én een uitgebreide barbecue is
op gepaste wijze het 35-jarig bestaan van de club gevierd. foto's
michael hartwigsen

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

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

Beweegproject Gezond in Beweging in volle gang

Veertigplussers maken kennis met sportaanbod
Het project Gezond in Beweging is in volle gang. De eerste deelnemers zijn eind mei
begonnen aan hun kennismakingscursussen bij sportaanbieders in De Ronde Venen. Het
is voor 40-plussers nog mogelijk om zich op te geven voor de cursussen die starten in
juli, september en/of november. Aanmelden voor deze kennismakingscursussen kan via
www.sportinderondevenen.nl. Hier is het complete aanbod te vinden.
Gezond in Beweging
Het project Gezond in Beweging is in het
leven geroepen om 40-plussers op een
laagdrempelige wijze
kennis te laten maken
met het sportaanbod in de buurt. Zo
begonnen eind mei
deelnemers aan onder meer aquapower,
banenzwemmen, nordic walking, (stilte)
wandelingen, tennis en volleybal.
‘Heerlijk om weer te bewegen’
“Ik vind het heerlijk om weer in beweging
te zijn,” vertelde een deelnemer. “Ik was
vanwege knieproblemen al enkele jaren niet
meer actief. Het was voor mij lastig om weer
te gaan sporten. Toen ik hoorde van Gezond
in Beweging gaf me dit net dat ene zetje dat
ik nodig had om het weer te gaan proberen.
Ik merk dat zwemmen goed aansluit bij mijn

fysieke problemen.”
Sociale functie
Tijdens de projecten
staat vanzelfsprekend
het bewegen centraal,
maar is er ook veel
aandacht voor een
gezellige, ongedwongen sfeer. Mensen
krijgen de kans elkaar
beter te leren kennen.
Daarmee laten de sportaanbieders zien ook
een sociale functie te hebben.

DE GROENE VENEN

Beautyshoot in Abcoude
Op zondag 24 juni en 1 juli aanstaande organiseert Dance & Design in samenwerking met
topvisagist Roberto Dresia een beautyshoot ‘2 uur model’, die voor iedereen toegankelijk
is. De locatie is in de natuur naast het Fort Abcoude.
Roberto is al jaren actief tijdens modeshoots,
modeshows, haarshows, missverkiezingen
en televisieproducties. Hij is deze maand als
visagist te zien in verschillende televisieprogramma’s onder andere Het beloofde land;
Mode meisjes met een missie en De Nederlandse Zigeuner meisjes.
Daarnaast heeft hij zich ook ontwikkeld als
fotograaf en doet hij zijn eigen fotosessies
voor vrouwen en meisjes die het leuk vinden
om met zijn prachtige make-up bijzondere
foto’s van zichzelf willen hebben.
Yvonne de Vries is eigenaar van Dance &
Design ondersteunt de fotoshoot met het coachen van de poses. Ze geeft zumbalessen in
Abcoude. In de wereld van modellen verzorgt
ze looptrainingen en maakt choreografieën
voor modeshows. Ze heeft onder andere
producties voor de Miss Nederland gedaan.
Roberto en Yvonne bundelen de krachten. Ze
hebben een motto: Schoonheid zit van binnen.
Een goede begeleiding, een prachtige makeup in een ontspannen sfeer creëert een mooi
resultaat.
De beautyshoot duurt twee uur en bestaat uit
haar, make-up en een fotosessie inclusief een
hapje en een drankje.
De mooiste 10 foto’s krijg je op een cd rom.
Leuk als cadeautje voor je geliefde, familie

Op dinsdag 19 juni en zaterdagmiddag 15 september

Exclusieve verhalen-roeitocht in Botshol
Al vele jaren is de verhalen-roeitocht, georganiseerd door de vertellers Joke Dekker-Booij
en Elza Vis van vertelkring De Schatkist,
een succes. Elza is ook IVN-gids en van
“binnenste-buiten” en gebruikt haar kennis
van de natuur in haar verhalen en Joke neemt
u mee in haar fantasiewereld. In houten
roeiboten wordt er gevaren naar de plas. In
elke boot zit een verteller; deze is tevens de
roeier. Er wordt een plek gezocht tussen het
‘fluisterend riet’. In de sfeer van dit prachtige
natuurgebied worden er leuke, spannende en
mooie verhalen verteld, maar ook verhalen
over de dieren en planten, die in de specifieke
leefomgeving van De Botshol voorkomen.
De boten treffen elkaar op een afgesproken
plek, waar de deelnemers even hun benen
kunnen strekken onder genot van een hapje

www.degroenevenen.nl

en drankje. Daarna wisselen de verhalenvertellers van boot met als gevolg weer andere
verhalen op de terugweg. Er kunnen maar vijf
personen mee per boot. Er gaan maximaal
drie boten mee, dus reserveer snel, want vol
is vol.
Datum: dinsdagavond 19 juni: vertrek 19 uur
tot ca. 21 uur en zaterdagmiddag 15 september: vertrek 14 tot ca. 16 uur. Start bij roeibotenverhuur Verweij, Botshol 14, gemeente
Abcoude. Te bereiken via N201, stoplicht-Afslag Waverveen. Rechtdoor tot einde, Voor de
brug rechtsaf de dijk af. Na ca. 1 km rechtsaf
beneden aan de dijk. Aanmelden en inlichtingen: tel. 0297-261000 of 06-10814589
Bij het reserveren uw telefoonnummer vermelden, want bij slecht weer, bijv. onweer of
storm, wordt u afgebeld.

Agnes 50!

Meer informatie
Voor meer informatie over Gezond in
Beweging kan contact worden opgenomen
met coördinator leefstijlprojecten Leon van
Fraeijenhove van Sport in De Ronde Venen
via telefoon: 030-7513862 of e-mail: leon.
van.fraeijenhove@sportservicemiddennederland.nl.

DE GROENE VENEN 24 uur per dag
online te lezen op:

of jezelf.
Heb je interesse en vind je het cool om te
ervaren wat het is om voor een paar uurtjes
model te zijn met als eindresultaat prachtige
foto’s? Geef jezelf dan op voor de beautyshoot
bij Dance & Design, contactpersoon: Yvonne
de Vries, info@dancedesign.nl, tel. 06-41 999
020.

Martijn Peek
40 jaar
Hè schone zus
welkom bij de club!

DE GROENE VENEN 		
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Dr. Beeker

Voetbal
Dit weekend heb ik in de voetbal-tent gekeken naar de wedstrijd tegen Denemarken.
En woensdag was ik ook in de tent (waarschijnlijk, want ik schrijf dit dinsdag). Toen
ik van Peter Bakker een mail kreeg over het
voornemen een EKTent op te zetten, heb ik
gelijk ingehaakt. Natuurlijk sponsor ik graag
dit soort lokale initiatieven en natuurlijk vind
ik het zelf ook erg gezellig om daar naar toe
te gaan. Want sport verbroedert!
Het is niet zo dat ik met betrekking tot het
spel over grote kennis beschik, ik weet buitenspel enzovoort wel te herkennen, maar de
opstelling en andere achtergrondtactiek zijn
wat mij betreft niet relevant. Vroeger heb ik
veel gesport, maar daar hoorde voetbal niet
bij. Mijn motoriek en inzicht lieten dat niet
toe.
Toen ik nog studeerde heb ik een stage
gedaan in Oostenrijk, ik fietste iedere dag
om zes uur ’s ochtends van het huis van mijn
ouders naar het ziekenhuis. Dat was toch wel
een kilometer of tien tegen de berg op. Toen
het jaarlijkse voetbaltoernooi, tussen de twee

lokale ziekenhuizen, zou plaatsvinden werd
ik dan ook opgesteld. De chirurgen dachten
waarschijnlijk; sportief + Hollander = Cruyff.
Maar ik had ze al gewaarschuwd. In ieder
geval heb ik twintig minuten in de eerste
helft meegedaan en geen bal geraakt en
daarna werd ik gewisseld. Dat was niet erg,
want de prijs voor de overwinning, een fust
bier, was toen al aangebroken en van enige
serieuze coaching was geen sprake meer en
de reservebank raakte onderbemand.
Ik stimuleer mijn patiënten ook graag om
meer te gaan bewegen, en natuurlijk gezond
te gaan eten. Want regelmatig bewegen, gezond eten en niet roken zijn de belangrijkste
dingen die je zelf kunt doen ter voorkoming
van een scala aan ziektes, zoals bijvoorbeeld
hart- en vaatziekte, diabetes en botontkalking (osteoporose). Maar helaas is het nog
steeds zo dat veel mensen niet erg van het
bewegen zijn, en het zijn altijd de luiaards
die liever een pilletje nemen om zodoende
het slechte geweten af te kopen. Zo heb ik
mensen die allerhande vitaminepreparaten
gebruiken, omdat ze liever van de snackbar
eten dan het zelf koken. En ik heb dan ook
patiënten die liever een kalktablet nemen,
dan dat ze gezond bewegen. En jaren hebben

Vereniging blij met meer mogelijkheden op Vinkeveense Plassen

“Waterskiën nu ook overdag in het weekend”
Wie wil waterskiën, kan al jaren terecht op de Vinkeveense Plassen. En vanaf morgen,
zaterdag 16 juni, mogen leden van Waterskivereniging De Ronde Venen voortaan ook in
het weekend vanaf 12.00 uur het water op.
door anja verbiest

Peter Homan, bestuurslid van Waterskivereniging DRV: “We zijn enorm blij met
het besluit van het recreatieschap dat onze
leden nu ook in het weekend overdag mogen
waterskiën op de waterskibaan. Die skibaan,
van een kilometer lang en 125 meter breed,
is voortaan tussen 1 mei en 1 oktober zeven
dagen per week te gebruiken van twaalf uur
’s middags tot zonsondergang. Echt geweldig!”
Om op de Vinkeveense Plassen te kunnen
waterskiën, moet je wel een ontheffing
hebben. Die krijg je als je lid bent van de Waterskivereniging DRV, die secretariaat houdt
bij Jachthaven Omtzigt aan het Achterbos
in Vinkeveen. Het maximale aantal ontheffingen is gesteld op 225, maar de vereniging
kent op dit moment geen wachtlijst.
Peter Homan: “Dat we nu ook in het weekend overdag kunnen waterskiën, is niet alleen
goed nieuws voor onze huidige leden, maar
voor iedereen die van deze watersport houdt.
Ook met je kinderen kun je nu heerlijk het
water op, op elk moment dat het jou uitkomt.
En dan heb je daarna nog volop de gelegenheid om gezellig te barbecueën. Tot nog toe
was het alleen doordeweeks toegestaan om
overdag op skibaan te waterskiën, maar dat
bleek voor veel mensen niet altijd haalbaar.
Ik hoop dan ook dat heel veel liefhebbers
onze skibaan komende zaterdag, en alle
weekenden hierna, weer weten te vinden.”
Peter Homan benadrukt dat veiligheid hoog
in het vaandel staat van Waterskivereniging
DRV. “Mede daarom staat het recreatieschap
ons nu deze ruimere tijden toe, men weet

wij allemaal gedacht dat dat gebruik, hoewel
het om struisvogelgedrag gaat, niet schadelijk
zou zijn. Maar nu weten we beter.
Het was natuurlijk al bekend dat een te hoge
dosering vitamines niet goed is, zo geeft een
te hoge dosering vitamine C onder andere
diarree en nierstenen. Te veel vitamine A
veroorzaakt misselijkheid, braken, groeivertraging en bot en gewrichtspijnen. En teveel
vitamine B kan beschadiging geven van
gevoelszenuwen.
Maar van Calcium (kalk) wisten we dat niet!
Uit recent onderzoek blijkt dat we toch voorzichtig moeten zijn, want uit een groot Duits
onderzoek naar het gebruik van kalktabletten onder 24.000 mensen is gebleken dat
de trouwe gebruikers ruim 80% meer kans
hadden op het krijgen van een hartaanval.
Dat is geen goed nieuws.
Veel mensen in onze praktijk gebruiken
calciumtabletten in combinatie met vitamine
D, in een vaste tablet. Deze tabletten worden
voorgeschreven bij een lage botdichtheid, er
is dan nog geen sprake van botontkalking,
maar het hangt er wel tegen aan. We weten
dat doordat we de botdichtheid kunnen
meten, dat wordt in het ziekenhuis gedaan
met een speciale scanmethode. Deze scan, de
dexa-scan, geeft door middel van een aantal
röntgenfoto’s een indruk van de botdichtheid
van de lage wervelkolom en de heupen.
Komt daar ‘osteopenie’ uit (lage botdichtheid), dan is het advies om te letten op de
calciuminname. Idealiter betekent dat; melk
drinken en kaas eten en dat dan weer het
beste voor het slapen gaan, want je botten
worden ’s nachts aangemaakt.
Uit het onderzoek bleek dat de mensen die
zich aan de richtlijnen gezonde voeding houden en dus hun dieet aanpassen maar geen

dat we een veilige club zijn. Wie lid bij ons
wil worden, moet zich natuurlijk ook houden
aan de regels die we op het water hanteren.
Vergeet men dat in z’n enthousiasme wellicht
eens een beetje, dan grijpen onze baancommissarissen direct in. Want veiligheid gaat
natuurlijk altijd vóór alles!”
Wie meer wil weten over waterskiën op de
Vinkeveense Plassen en het lidmaatschap van
Waterskivereniging DRV kan die informatie
vinden op www.waterskidrv.nl. De vereniging is
ook te volgen op Facebook en Twitter.

GETUIGENOPROEP
Op 7 april jl., de dag voor Pasen, heeft tegen het einde van de middag in Zoeterwoude
Rijndijk een ongeluk plaatsgevonden. Graag wil ik in contact komen met de mensen die mij
na het ongeluk aanspraken, i.v.m. getuigenverklaringen. Uw gegevens ben ik kwijt geraakt,
en weet alleen nog dat u uit Abcoude komt.
Ik ben te bereiken op tel. 06-41682107.
Hartelijk dank voor u medewerking!
W. Rademaker.

pillen nemen, bij een gelijke hoeveelheid
calcium geen verhoogd risico op hartinfarcten
hebben. Het risico zit dus in de pillen.
Komt er uit de dexa-scan ‘osteoporose’
(botontkalking) dan zijn er andere medicijnen, die medicijnen grijpen in op een ander
proces; gedurende het leven is het lichaam
continu bezig om de binnenkant van het bot
af te breken (dat doen de osteoklasten) en
het vervolgens in de zelfde vaart weer op te
bouwen (osteoblasten). Deze
medicijnen (de Bisfosfonaten) remt de afbraak,
waardoor er per saldo
meer wordt aangemaakt.
Van deze medicijnen zijn
geen bijwerkingen op
het vaatstelsel bekend.
Het is echter wel zo
dat door verhoogde
aanmaak van het
bot, door de medicijnen, wel meer
kalk nodig is en
derhalve gebruiken mensen met
botontkalking
ook vaak extra
calcium.
Na dit grote
onderzoek rest ons
maar één conclusie; het geven van
calciumpreparaten
is gevaarlijk en moet
worden ontraden.
Overleg met uw
huisarts!

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl
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Lot66 start Summer Challenge voor hele gezin

Expositie en workshop in Waverveen

Met de zomervakantie voor de deur heeft Lot66 vermaak dichtbij huis.
Het leisure centrum aan de Industrieweg in Mijdrecht lanceert de
Summer Challenge. “Het is een dagje uit voor het hele gezin of vriendengroep,” aldus Joep Jacobs van Lot66.

De opening van het atelier Henny Woud en de tentoonstelling van zes
kunstenaars in Waverveen is afgelopen zaterdag succesvol verlopen.
Onder grote belangstelling werd het openingswoord gedaan door
Henny Woud en de vernissage werd verzorgd door de cellisten Bart
van Rosmalen en Claertje Paes. De aanwezigen werden verrast met
prachtige sonata uit De Fesch. Voor de eerste keer, speciaal voor deze
gelegenheid, traden moeder en zoon samen op.

Het centrum speelt in op de zomer
met een Summer Challenge met een
competitieelement. “Deelnemers
kunnen punten verdienen door aan
de verschillende activiteiten mee
te doen,” vertelt Jacobs. “Karten,
laserschieten, boogschieten, kratjes
stapelen, klimmen en onder meer
computergames.”
De punten worden per team opgeteld. “Het team met de meeste
punten aan het eind van elke week
verdient een etentje bij Lot66 en

aan het eind van de zomervakantie
is er een ballonvaart voor het team
met de meeste punten gedurende de
zomer.”
Wie met de ballonvaart mee mag,
wordt in september bekend. De
eerste teams kunnen aan de slag bij
de start van de zomervakantie, 30
juni. “Het zijn teams van maximaal
vijf personen. Kom je met meer, dan
splitsen we de groep in twee of meer
teams,” lacht Jacobs. “Dan heb je
meteen een onderlinge competitie.”

Deelnemen aan de Summer Challenge kost €29,50 per persoon.
Daarvoor kunnen de teamleden een
hele dag deelnemen aan de activiteiten tussen 12.00 en 23.00 uur.
Voor de teamleden geldt geen minimumleeftijd. Alleen voor het karten
geldt wel een minimumlengte van
1.35 meter en een leeftijd van 8
jaar of ouder. Lunchen en dineren
kan in het restaurant van Lot66
of op het terras bij mooi weer. Inschrijven kan via www.Lot66.nl of
door te bellen met 0900-bellot66.

Atalante sluit af
De mini-afdeling van Atalante sloot
het volleybalseizoen af in “Europa’s
grootste speeltuin”. Met een groep
van 50 deelnemers (kinderen en
begeleiders) kwamen ze als eerste
binnen bij de Linnaeushof. Het weer
was helaas iets minder dan verwacht, maar het was droog en het
deerde de kinderen niet. Moe en
voldaan hebben zij ook het seizoen
in deze speeltuin afgesloten.

Landelijke Open Tuinendag De Ronde Venen
omlijst met kunst
Bij kunstenares
Akke FeddemaFokker in Wilnis
wordt de landelijke
Open Tuinendag
gecombineerd met
kunst. In deze rustieke omgeving met
natuurlijke vijver
voelen de koykarpers en goudvissen
zich thuis. Overal
maken de zitjes
het aangenaam. De
beplanting is met zorg gekozen. De
geuren komen u tegemoet. Midden in
al dit moois laat de kunstenares zien

wat ze kan. Een tuin waar u van kan
genieten! Zaterdag 23 juni van 11 tot
17 uur. Adres: Herenweg 88 in Wilnis.

De 60+ middag gaat wèl door
Ondanks dat de feestweek Vinkeveen niet door gaat, blijven de
carnavalsvrienden de Steupels
actief in het dorp. Momenteel zijn
ze al weer druk met de voorbereidingen voor de diverse activiteiten,
zoals Rap en Ruig, de jaarmarkt
met bar en het Rad van fortuin en
natuurlijk de 60+ middag.
De 60+ middag wordt dit jaar
door de Steupels georganiseerd
en wel op vrijdag 13 juli in het
Dorpshuis De Boei te Vinkeveen.
De Boei en Vinkeveen Promotion
hebben ook hun steentje bijgedragen.
De zaal is open om 13.00 uur
en om 13.30 uur zal de middag
onder het genot van een drankje
en hapje beginnen. De opzet is
dit jaar iets veranderd. Na de
60+ middag zal het feest gewoon

doorgaan in het Dorpshuis. Vanaf
ongeveer 17.00 uur zullen er enkele live artiesten optreden, zodat
we nog even gezellig met elkaar
door kunnen feesten.
De Steupel-artiesten zijn iedere
maandagavond weer hard aan het
oefenen. De kleding wordt weer
door mevrouw Goris gemaakt,
zodat we er weer tip top uitzien.
Steupelartiesten zoals Stef Ekkel,
Johnny Gold, Adèle Bloemendaal
zijn al geboekt. Rinus met zijn
scooter is helaas gevallen en zit
met zijn poot omhoog. Mogelijk
dat Koos Alberts nog wil komen.
Om deze middag financieel mogelijk te malen is er op zaterdag
14 juli vanaf 13.30 uur weer de
gezellige Bingo-middag. Ook deze
keer op de nieuwe locatie: Dorpshuis De Boei te Vinkeveen.

De reacties van de vele bezoekers
waren enthousiast. De prachtige
muziek, de kwaliteit van de kunst
en de verzorgde en verrassende
tentoonstelling, waar ook wijn en
heerlijke hapjes geserveerd werden.
Het prachtige poppenhuis van
Sabrina Koning, de waterkaraffen
van Lotte de Raadt, het fragiele
paraffineservies van Jetske Visser, de enorme portretten van de
mensen op de bouw van Henny
Woud, de prachtige aquarellen van
Lew Paes en de verrassende stenen
en bronzen beelden van Wessel
Bezemer. Het is beslist de moeite

waard om deze bijzonder gevarieerde en mooie tentoonstelling te
gaan bekijken.
Veel van de werken zijn te koop.
De tentoonstelling is nog te
bezoeken tot en met zondag 17
juni. Zaterdag is er een workshop
‘schilderen in de polder’. Zondag 17
juni heeft men de mogelijkheid de
kunstenaars persoonlijk te ontmoeten tussen 15 en 18 uur. Dit is tevens de laatste dag van de expositie
in Waverveen aan de Cliffordweg no
56. Voor meer informatie zie

www.hennywoud.nl.

Zomerconcert in
Zorgcentrum Zuwe
Maria-Oord
Op uitnodiging van Troupe A'dour, de
organisatie voor muziek, theater en
culturele projecten uit Wilnis, is de
Academie voor Muzikaal Talent te
gast in Zorgcentrum Zuwe Maria
Oord, aan de Herenweg 69 in Vinkeveen. Het zomerconcert vindt plaats
op zaterdagochtend 30 juni en begint
om 10.30 uur. De toegang voor bewoners en kinderen tot 12 jaar is gratis.
Voor bezoekers ‘van buiten’ bedraagt
de toegang 5 euro.
De Academie, opgericht in 2003 door
de harpiste/pedagoge Erika Waardenburg en haar echtgenoot Raoul
Chênevert, leidt zeer getalenteerde
jonge musici van 8 tot 18 jaar op.
Samenspel is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zo wordt er
regelmatig voor publiek opgetreden.
Leerlingen doen mee met prestigieuze muzikale wedstrijden, zoals het
beroemde Prinses Christina Concours.
Dit jaar was het een groot succes voor
de Academie. Drie kinderen zijn in de
prijzen gevallen: twee eerste en een
derde plaats in de landelijke finale!
Vele leerlingen treden op dit zomerconcert op. Op o.a. piano, viool, altviool, cello en fluit spelen zij werken van
Mozart, Bach, Schumann en Chopin.
Het concert wordt gepresenteerd door
de directeur van de Academie, Erika
Waardenburg. Adres: Zorgcentrum
Zuwe Maria Oord, Herenweg 69 in
Vinkeveen. Datum/Tijd: Zaterdagochtend 30 juni om 10.30 uur.

Authentieke veilingklok Vinkeveen draait weer
Na het grote succes van het veilen van groente en bloemen tijdens
de opening van de tentoonstelling over de Vinkeveense Vaarveiling,
is er op zaterdag 16 juni opnieuw kans om verse groente of een boeketje bloemen voor de scherpste prijs te bemachtigen. Die middag
wordt er vanaf 14.30 uur in Museum De Ronde Venen weer geveild
met de authentieke veilingklok van de Vinkeveense veiling!

Neem plaats in de originele
veilingbankjes, ervaar de spanning
als de wijzer van de klok begint
te draaien en houd handen aan de
knop. Druk je als eerste? Dan is
het product voor jou!
De Groente- en Fruitveiling in Vinkeveen speelde van 1917 tot 1980
een belangrijke rol in het leven
van de bewoners uit de regio. Hier
werden de producten van tuinders
uit de omgeving geveild. Ook nu
zijn diverse lokale tuinderijen leverancier voor deze veiling, maar
dit keer zonder winstoogmerk.
De opbrengst van de veiling komt
namelijk geheel ten goede aan het

goede doel; het behoud van Museum De Ronde Venen. Speciaal
voor deze gelegenheid is tuinder
en oud bestuurslid van de veiling
Toon Bunschoten aangesteld als
veilingmeester. Op professionele
wijze brengt hij de goederen aan
de man; een ware belevenis voor
jong en oud!
Museum De Ronde Venen, Herenweg 240 in Vinkeveen.

www.museumderondevenen.nl
Geopend van april t/m oktober op
woensdag t/m zondag van 14.0017.00 uur
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Burgemeester Maarten Divendal:

“We kunnen nu niet in instabiel
vaarwater terecht komen.”
Burgemeester Maarten Divendal werd zes maanden geleden geïnstalleerd als burgemeester van De Ronde
Venen. Hoe zijn die eerste zes maanden hem bevallen? Peter Schavemaker had een exclusief vraaggesprek
met de eerste burger van onze gemeente.
door peter schavemaker

Hoe voelt het eerste half jaar?
“Het voelt goed. De baan is wat ik
er van verwachtte, de omgeving is
leuk en plezierig om te werken.”

Met welk idee ging u, aan het eind van
de eerste maand, naar huis?
“Het was lastig dat ik eind november burgemeester werd, het is dan al
’s avonds vroeg donker en 's ochtends
laat licht, zodat je de omgeving minder goed leert kennen. Dat was gek.
Ik heb mijn ontvangst beschouwd
als letterlijk een warm welkom, dit
gevoel is gebleven. Ik heb tot nu toe
nog geen moment gedacht: ‘waar
ben ik aan begonnen?’.”
Bent u al gewend aan de verschillende culturen in de kernen?
“De baan went, de omgeving ook,
maar dat heeft denk ik meer tijd
nodig dan een half jaar. Ik vind het
verschil in cultuur, in de praktijk, op
zich meevallen. Ik ken en herken
soms de beelden van stugge Vinkeveners en Mijdrechters. Dit beeld
wordt soms ook gekoesterd vanuit
trots en sentiment.”

Was de eerste smet, misschien de
enorme (vuurwerk)schade rond de
jaarwisseling?
“Ik weet dat in dit soort banen, zich
dit soort verrassingen voordoen.
Mijn humeur is er niet door verpest.
Het was wel goed dat dit in het
begin van mijn bestuursperiode gebeurde, omdat ik meteen met zo’n
onderwerp aan de gang kon.”

U werd binnengehaald als een ‘echt
daadkrachtige bestuurder’. Is dat er al
uitgekomen?
“Een burgemeester heeft een
beperkte ‘bevoegdheid’, er zijn veel
dingen waarover de burgemeester
niet gaat. Ik vind het wel plezierig
dat de raad, het college en partijen
daarbuiten een burgemeester willen
die zich met dingen bemoeit. Dat
verwacht men van mij. Het past ook
goed bij mijn persoonlijkheid. Ik wil
het graag slagvaardigheid noemen
in plaats van daadkracht, de laatste
term kan leiden tot spierballentaal.”

In ons eerste interview zei u: ‘Een van
mijn aandachtspunten is dat ik soms
ongeduldig ben’. Heeft dat al meegespeeld, dat u met de vuist op tafel
heeft geslagen?
“Dat heeft wel eens meegespeeld
in discussies binnen het college. Ik
heb wel eens gezegd: nou hebben
we genoeg gepraat.”

Geldt het daadkrachtige ook voor het
leiden van de raad?
“Ik vind dat een raadsvergadering
plezierig moet verlopen, maar
ook constructief en gericht op
besluitvorming, zonder dat dit een
consensus inhoudt. Na het hectische eerste jaar, na de herindeling
waarbij iedereen aan elkaar moest

maar ik weet dat beiden serieus aan
het solliciteren zijn. Ze doen hun
best.”

Hoe voelt de samenwerking binnen het
college?
“Al heel snel werd gezegd dat
David Moolenburgh en ik naadloos
aansloten binnen de werkwijze.
Als college nemen we de tijd met
elkaar voor goede discussies en helpen elkaar met moeilijke dingen.”

foto patrick hesse

wennen en
waarbij problemen aan
het licht zijn
gekomen, is
daar nu behoefte aan.
Ik vind dat
het over de
inhoud moet
gaan en
dat er niet
op de man
gespeeld
wordt. Ik
merk dat de
raad liever
naar huis
gaat met
het gevoel
dat er echt
dingen zijn
besproken.”

In de raad
lijkt er weinig
oppositie te
zijn.
“Zo zie ik dat niet. Ik vind dat er
per definitie niet een blok coalitie tegenover de oppositie is. De
partijen geven elkaar inhoudelijk de
ruimte in discussies. Er is onderling
goed politiek overleg.”

“Het is
lastig en zorgelijk, maar
wel oplosbaar. Ik vind
dat er geen
sprake is van
stilstand. In
De Ronde
Venen houdt
men de
boel graag
normaal,
we zijn een
karige gemeente. Er
heerst hier
geen wens
tot verkeerde financiële
uitspattingen. Hierdoor heb ik
vertrouwen.
Door onze
pas op
de plaats
hebben inwoners denk ik ook dit
vertrouwen.”

Is het balen dat grote projecten,
zoals Marickenzijde, een gedeelte
van Westerheul IV en het centrum van
Mijdrecht door de financiële situatie
niet door kunnen gaan?

U zei in ons eerste gesprek ook: ‘Ik wil
graag op het juiste moment kapitein
zijn’.

“Dat is geen term hoe ik er tegenaan kijk.”

“Ik wil de leiding geven en nemen
in debatten die leiden tot besluitvorming. Ik bepaal als burgemeester niet de koers, wat een kapitein
wel doet. De koers wordt hier
bepaald door de raad. Ik zorg ervoor dat wanneer we afwijken van
de koers, we weer snel op het pad
komen zoals we met elkaar hebben
afgesproken. We hebben een lastig
jaar achter de rug.”

Maar u wilt toch iets bereiken?

De lastigste periode komt volgens mij
nog. De voorjaarsnota spreekt over
‘financieel magere jaren tot en met
2015’.
“Dat klopt. 2013 wordt bestuurlijk
misschien nog een gebruikelijk jaar;
ik hoop dat het hierna lukt om met
elkaar stabiel op koers te blijven.
Voorbeelden zijn de politieke
discussie over de zondagsopenstelling of het museum. Ik zou het
jammer en slecht vinden dat deze
inhoudelijke discussies tot politieke
instabiele situaties zouden leiden.
Een besluit nemen om de situatie
te laten zoals het nu is, is ook een
besluit. We kunnen het nu niet
gebruiken, dat door deze geïsoleerde onderwerpen die principieel
zijn, het totale spectrum waar we
nu mee bezig zijn in een instabiel
vaarwater terechtkomt. Dat is het
niet waard.”

Er is in de komende jaren helemaal geen
geld. Er lijkt bestuurlijke stilstand.

“Wij willen als college deze gemeente beter achterlaten dan we
het hebben aangetroffen. Bereiken
is in dit geval dat we geen onverantwoorde dingen doen. We zouden
een soort Donquichots zijn als we
die projecten waren gaan uitvoeren,
hierdoor zouden we afstevenen op
een groot financieel fiasco. Het is
belangrijker om de basis weer goed
te hebben, zodat je die projecten
zonder risico’s, gefaseerd, weer
kunt starten, in plaats van dat het
Noord-Zuid lijntjes of Betuwelijnen
in het klein worden. We voeren
alleen maar uit wat strikt nodig
is. Dat houdt in dat we projecten
moeten versoberen en ons verlies
moeten nemen.”

Wat doet u zelf om te bezuinigen?
“Ik reis in de trein altijd tweede
klas en neem de bus in plaats van
de taxi. Sinds 1 juni is ons bedrijfsrestaurant gesloten en iedereen
neemt brood mee van huis.”

Vindt u, binnen de ernstige financiële
situatie, het belangrijk om de voormalige burgemeester en wethouders aan
te spreken op hun verantwoordelijkheid om snel hun wachtgeldregeling in
te leveren?
“Ik doe dat niet persoonlijk als
burgemeester. Ik moet mensen
aanspreken op hun verantwoordelijkheid, als ze die niet zelf nemen,

Ik hoorde dat B&W (Burgemeester
en wethouders, red.) intern ‘P&W’
genoemd worden, omdat wethouder
Pieter Palm dominant zou zijn.
“Het is niet Pieter die een dominante rol heeft, maar het is de wethouder financiën die deze rol heeft.
Het onderwerp financiën heeft een
dominante rol.”

Een heikel punt is het Kernenbeleid?
Dit lijkt maar niet van de grond te
komen.
“Ik heb dit onderwerp nooit als
een probleem beschouwd. Ik heb
me wel verbaasd over de politieke
discussie. Kernenbeleid leent zich
juist door het te doen, in plaats
van het maken van beleidsnota’s.
Misschien heeft het college deze
discussie wel over zichzelf afgeroepen door te zeggen: we komen met
een notitie. Kernenbeleid is meer
dan alleen een papieren stuk, daar
ging de discussie over, in plaats van
het doen.”

Wat heeft de recente Collegetour
opgeleverd?
“Er zit heel veel energie, ideeën
en opvattingen van inwoners om
mee te denken. We bundelen op
dit moment al deze ideeën. Een
voorbeeld van een plan dat na de
zomer zal worden gerealiseerd is
‘buurt bestuurt’. Hierbij worden er
afspraken met de politie gemaakt
dat ze een bepaald aantal uren
echt in overleg gaan met een kern
of wijk, over bijvoorbeeld inbraakpreventie of veilig verkeer. Ik wil
graag dat wijkagenten meer op
straat actief zijn, in plaats van met
bureauzaken bezig zijn. Inderdaad
een soort wijkagent plus.”

Het idee dat inwoners zelf hun groen in
de wijk mochten onderhouden was eigenlijk een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Wel makkelijk om de inwoners
het werk te laten doen.
“Dat is misschien wel makkelijk,
maar in deze tijd werkt het niet meer
dat de overheid werk kan blijven
overnemen van de burgers. We moesten daarin een stap terug zetten.”

Laatste vraag. Is er nu een onderwerp waarop u als burgemeester een
belangrijk stempel wilt drukken of iets
achterlaten?
Bijvoorbeeld het behoud van het
museum als belangrijk ijkpunt in De
Ronde Venen?
“Zoals ik werk en denk, vind ik het
belangrijker om mijn stempel te
drukken, en invloed te hebben, op
het proces dat leidt tot dat soort
besluitvorming, meer dan dat ik dé
man zou worden van het museum,
het zwembad of jeugdsociëteit.
Daar gaan de politieke partijen en
wethouders over. Ik vind het belangrijker dat burgers achteraf zeggen
dat de gemeente deze besluiten
op een goede en zorgvuldige wijze
heeft genomen.”

Kort nieuws
Stichting Hedesa
helpt de samenleving
Stichting Hedesa uit Mijdrecht helpt
de samenleving en is opgericht naar
een initiatief van ondernemer Youri
Lieberton met het doel de media,
communicatie en ICT van goede
doelen te verbeteren. Door deze zaken te professionaliseren is het voor
goede doelen mogelijk om meer
rendement te behalen en beter te
communiceren. Ook ondersteunt
Hedesa door middel van financiële
giften en middelen. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld het opknappen van
meubels voor een clubgebouw of
hulp bij de kinderboerderij.
Hedesa wordt vrijwillig ondersteund
door de inzet van medewerkers van
de in Dock 15 gelieerde ondernemingen en partnerbedrijven. Youri
Lieberton: “Het is mooi om samen
meer te doen dan alleen commerciële projecten. Iets goed doen voor
de samenleving en voor de mensen
die het vele malen harder nodig
hebben. Iedereen die zich inzet
voor Hedesa doet dit vrijwillig en in
eigen tijd. Gewerkte uren worden
niet in rekening gebracht en benodigde middelen en financiën zullen
worden verzorgd door de bedrijven
en giften van derden.”
Met die giften zit het goed: genodigden voor de officiële opening van
Dock 15 was gevraagd om in plaats
van cadeaus een gift te doneren
aan Stichting Hedesa. In totaal
stroomde maar liefst 3.500 euro
aan donaties binnen. Een geweldig
gebaar en een geweldig bedrag, dat
volledig ten goede komt aan goede
doelen. Ook uw goede doel kan
worden ondersteund door Stichting
Hedesa. Op www.hedesa.nl is te
zien aan welke voorwaarden een
project moet voldoen.

Mijdrecht

5 jaar Hizi Hair
Hizi Hair Mijdrecht bestaat 5 jaar
en klanten maakten tijdens de
lustrumweek kans op één van de
mooie Hizi Hair cadeaus, die aan
het eind van d week bekend werden
gemaakt. Op de foto drie van de vijf
prijswinnaars, te weten: v.l.n.r. mw.
J. van der Jagt, Renata Cherillo van
Hizi Hair Mijdrecht, Mw. T. Bohmenmann en mw. Y. Hogendoorn.
Prijswinnaars Mw. K. Kools en Mw.
R. Gomez staan niet op de foto.
Zaterdag jl. vond het echte feest
plaats bij Hizi Hair Mijdrecht en
werden klanten getrakteerd op de
heerlijke cupcakes van Zoete Suus
heerlijke cupcakes van Zoete Suus
en vijf euro korting op hun behandeling.

12		

Kijk ook de andere wedstrijden
van het Nederlands elftal
en de halve- en kwartfinale
in de EK TENT De Ronde Venen

DE GROENE VENEN

Wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zondag 17 juni
Portugal - Nederland
MAKELAARDIJ WITTE

Tent open: 19.30 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur
Halve finale

Finale

27 juni en 28 juni

Zondag 1 juli

(ongeacht of Nederland speelt)
Tent open: 19.30 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur

(ongeacht of Nederland speelt)
Tent open: 19.30 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur

Tent open tot uiterlijk 01.00 uur
Groot scherm van 5x3 meter
Cadeaubon € 50,- van Rendez Vous voor
best verklede man, vrouw en kind
Lekkere hapjes en drankjes in stijl,
zoals een 11-tal bitterballen
en oranjeshots
Schmink aanwezig
Entree € 5,(incl. 2 consumptiemunten)

Zat. 16 juni
Q-music presents:

The Party
(incl. Het Foute Uur
& Q-music DJ's)

EK tent
De Ronde Venen

Tent open 21.00 uur
Min. leeftijd 18
Entree € 5,Zie achterpagina

Mijdrechtse Dwarsweg 36, Wilnis

Nog een reden om de wedstrijden in de EK Tent te komen kijken?

Zondag tijdens de wedstrijd Portugal - Nederland mogen we voor de laatste keer een VIP
Arrangement voor de Ziggo Dome of Heineken Music Hall weggeven.
De kwartfinale wordt alleen uitgezonden als Nederland door de voorrondes komt.

Locatie: Mijdrechtse Dwarsweg 36
schuin tegenover BP Wilnis

Aquafix, VVP Verhuur, Fa. Ruizendaal, Automotive-centre van
Nieuwkerk, C1000 Wilnis, DM4LIFE, Roekz Partycentrum, PPG
Vastgoed, Van Dam Bedrijfsdiensten, Korver Makelaars, Bouthoorn Tele-training, Keers Mijdrecht, Schildersbedrijf Van Zuylen,
Qleantec, Schadenet Kranenburg Mijdrecht, Accent Design Mijdrecht, Toyota Van Ekris, Backstage Hairfashion en HW van der Laan

Parkeren: Bij het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg

VAN 8 JUNI T/M 1 JULI 2012
www.ekdrv.nl
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Prijzen
1 • Waardebon voor inlevering bij een kostuum t.w.v. € 100,Prego Mannenmode
2 • Tutti Milano Horloge t.w.v. € 74,95 Swaab Juweliers
3 • Dinerbon t.w.v. € 50,- De Viersprong
4 • Waardebon Bonne Nuit t.w.v. € 50,- Bonne Nuit
5 • Bittergarnituur t.w.v. € 50,- De Corner
6 • Big-Shopper boodschappentas met inhoud t.w.v. € 50,C1000 Wilnis
7 • Big-Shopper boodschappentas met inhoud t.w.v. € 50,C1000 Wilnis
8 • Waspas t.w.v. € 42,- Blauw Autoverhuur
9 • Waspas t.w.v. € 42,- Blauw Autoverhuur
10 • Waspas t.w.v. € 42,- Blauw Autoverhuur
11 • Waspas t.w.v. € 42,- Blauw Autoverhuur
12 • Waardebon slagroomtaart 20 personen t.w.v. € 26,90
Ambachtsbakker de Kruyf
13 • Waardebon slagroomtaart 20 personen t.w.v. € 26,90
Ambachtsbakker de Kruyf
14 • Waardebon slagroomtaart 20 personen t.w.v. € 26,90
Ambachtsbakker de Kruyf
15 • Waardebon Swaab Jueweliers t.w.v. € 25,- Swaab Juweliers
16 • 2 toegangskaarten 80/90 party 13-10-2012 t.w.v. € 20,- De Meijert
17 • 2 toegangskaarten 80/90 party 13-10-2012 t.w.v. € 20, De Meijert
18 • 2 toegangskaarten 80/90 party 13-10-2012 t.w.v. € 20, De Meijert
19 • 2 toegangskaarten 80/90 party 13-10-2012 t.w.v. € 20, De Meijert
20 • 2 toegangskaarten 80/90 party 13-10-2012 t.w.v. € 20, De Meijert
21 • High Tea t.w.v. € 17,50 De Veensteker
22 • High Tea t.w.v. € 17,50 De Veensteker
23 • High Tea t.w.v. € 17,50 De Veensteker
24 • High Tea t.w.v. € 17,50 De Veensteker
25 • High Tea t.w.v. € 17,50 De Veensteker
26 • Elftal goudvissen t.w.v. € 15,- De Huifkar
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.

Standen
De stand na alle
wedstrijden 13-06-2012
Naam			
1 Marco Vermaas 		
2 Vicky de Groot 		
3 Miriam van Maanen
4 Robert Tates 		
5 Gaby Kramer 		
6 Peter Pos 			
7 Annelies van der Heijden
8 Brigitte Rijnders 		
9 Dennis Van Stein 		
10 Ellen Faessen 		
11 Joris van de Meulenhof
12 Anne-Marie van Vliet
13 Leo Clement 		
14 Leo van der Greft 		
15 Liesbeth Jonas 		
16 Ray Kramer 		
17 Andre Looijenha 		
18 Berry Kramer 		
19 David Haspels 		
20 Dennis Meijboom 		
21 Harmas de Rooij 		
22 Matthew Joseph 		
23 Peter Zaal 			
24 Ton Brantsema 		
25 Dani van der Bijl 		
26 Henny Zutt 		
27 Peter Blijleven 		
28 Remco Schouten 		
29 Ferdi Rademaker 		
30 Fiona Sassen 		
31 Jocelino de Sa 		
32 John Groenewegen
33 Karel van der Vegt
34 Marina Heijkoop 		
35 Peter Geurs 		
36 Ronald Pauw 		
37 Wil Gieling 		
38 Carin van Kouwen
39 Danny Braams 		
40 Dimitri Vergeer 		
41 Emiel Albers 		
42 H van Es 			
43 Irene Langemeijer
44 Johan Cruijff 		
45 Julius van Maanen
46 Kris Baken 		
47 Leo van Oudenallen
48 Leon Elsman 		
49 Marco Smits 		
50 Nick Verkerk 		
51 Peter Bosboom 		

Plaatsnaam		

Punten

Nederhorst den Berg		
Mijdrecht			
Vinkeveen			
Kudelstaart			
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Eersel				
Uithoorn			
Mijdrecht			
Best				
Cuijk				
Woerden			
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Vinkeveen			
Mijdrecht			
Alkmaar			
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Baambrugge			
Wilnis				
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Vinkeveen			
Uithoorn			
Vinkeveen			
Wilnis				
Mijdrecht			
De Hoef			
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Wilnis				
Wilnis				
Wilnis				
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Uithoorn			
Vinkeveen			
Vinkeveen			
Mijdrecht			
Kudelstaart			
Mijdrecht			
Uithoorn 			
Mijdrecht			
Vinkeveen			
Mijdrecht			
Vinkeveen			
Nootdorp			
Berlicum			
Uithoorn			
Vinkeveen			

53
53
52
52
46
46
45
45
45
45
45
42
42
42
42
42
39
39
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

www.0297-online.nl/ek2012
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Mijdrechtse jongeren brengen de Amsterdamse feestsfeer naar hun woonplaats:

“Cream is een feest op Amsterdams niveau, maar
zonder lange ritten in de nachtbus”
Flyers, posters, stickers en tientallen berichten en uitnodigingen op social media. Stefan Meilof, Jorrit
Bouma, Roy van Vliet, Maikel Botterman, Helen Schaap en hun promoteam trekken alles uit de kast om de
jongeren in De Ronde Venen te trekken naar hun feest: Cream. Het Mijdrechtse uitgaansleven kan volgens
de groep wel een flinke boost gebruiken en daarom organiseren zij naar eigen zeggen hét feest van de regio.
Na twee succesvolle edities deden de feestbeesten in mei – de examenmaand – het even rustig aan, maar op
zaterdag 16 juni is het Cream-team weer klaar om te knallen tijdens de derde editie in De Fabriek in Mijdrecht.
Dit keer met nieuwe drankjes, extra vette DJ’s en halverwege de avond een verrassing. Dat alles onder het
motto ‘Shit just got real’. Maikel: “Cream is het ideale feest om je examenperiode af te sluiten.”
Amsterdam naar Mijdrecht
Maar niet alleen examenkandidaten
zijn welkom deze zaterdag. Roy:
“We richten ons op jongeren tussen
de 16 en 20 jaar uit Mijdrecht en
omgeving. Dat is voor het merendeel het publiek dat we trekken,
maar voorgaande keren kwamen er
ook wel wat twintigers meefeesten
bij Cream.” Het idee voor het feest
komt voort uit een ander event.
Stefan: “Zo’n vijf jaar geleden zijn
Jorrit en ik begonnen met het organiseren van feestjes in de regio. Dat
deden we onder de naam NiksIsTof.
Deze feesten werden net als Cream
belangeloos georganiseerd. We hadden het concept, maar niet het geld
om het daadwerkelijk uit te voeren.
Daarom namen we voor de financiering contact op met Stichting De
Baat. Op die manier konden we een
aantal leuke feesten geven. Helaas
ging La Paix, dat in de vroegere
JC Allround gevestigd zat, dicht en
zo hadden we geen locatie meer.
Ook de andere feesten in La Paix
stopten noodgedwongen en niet
veel later sloten ook bij Club Bright
in Uithoorn de deuren. De jongeren
uit De Ronde Venen konden binnen
hun woonplaats en regio nergens
meer naartoe.” Helen vult aan:

“Veel jongeren trokken naar Amsterdam, ook de 16- en 17-jarigen.
Absurd eigenlijk, want stappen in
Amsterdam is leuk, maar heeft ook
nadelen. Er moet iemand bobben,
of je moet anderhalf uur lang in de
nachtbus zitten.” Stefan: “Stichting
De Baat zag dit ook en benaderde
Jorrit en mij weer om belangeloos
feesten te organiseren. De opzet
bleef gelijk: De Baat schiet het
geld voor de kosten voor en wij
moeten dit zien terug te verdienen.
Jorrit en ik zagen dit wel zitten en
vroegen Roy, die altijd actief NiksIsTof promootte, om ons te helpen.
Maikel sloot zich aan en omdat
we ook vrouwelijke input nodig
hebben, bood Helen aan om mee te
helpen. Naast de vaste kern zijn er
een paar promotors zoals Manon
Brabander die helpen de jongeren
te stimuleren om naar het feest te
komen. Gezamenlijk bedenken we
bij elk feest wat er moet gebeuren.
We brainstormen samen over de
muziek, de promotiemogelijkheden,
de aankleding van het gebouw en
hoe we het komende feest nog
leuker gaan maken dan het vorige.”
Op het werk van de barmedewerkers en het beveiligingspersoneel
na verzorgt het Cream-team alles

Steeds vaker geldlening van familie en vrienden
We zien de afgelopen tijd steeds vaker dat er geld wordt geleend bij
familie en vrienden in plaats van bij de bank. Soms worden daar geen
afspraken over gemaakt, met alle gevolgen van dien. Dit kunt u eenvoudig voorkomen.
Onderhandse akte of notariële
akte
Als u geld aan iemand uitleent, is
het verstandig dit schriftelijk vast
te leggen. U kunt dit zelf doen door
een stuk op te stellen waarin de bepalingen inzake de geldlening worden vastgelegd, dit wordt ook wel
een ‘onderhandse akte’ genoemd.
Als het om grote bedragen gaat, is
het verstandig de notaris de akte te

laten opstellen. Indien de geldlening in een notariële akte wordt
vastgelegd, zijn daar een aantal
voordelen aan verbonden. De akte
heeft meer bewijskracht dan een
onderhandse akte. Een notariële
akte kan niet wegraken zoals dat
bij een onderhandse akte wel kan.
Bovendien staat vast op welke dag
de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte ‘echt’ zijn.
Daarnaast heeft een
notariële akte ‘executoriale kracht’. Dit
wil zeggen dat als de
ander zijn verplichtingen niet nakomt, u de
deurwaarder op die
persoon kunt afsturen.
Als het gaat om een
onderhandse akte,
moet u eerst naar de
rechter. Dit kost vaak

zelf. Gezamenlijk zorgt de groep
voor een aantrekkelijk programma
met goede DJ’s en de promotie.
Daarnaast heeft ieder zijn of haar
eigen taken. Zo houdt Stefan het
budget in de gaten en maakt hij de
posters en flyers op en zorgt Roy
voor het uitzagen van de houten
logoborden. Op de avond zelf zullen Stefan en Jorrit ook achter de
draaitafel staan, de anderen zullen
als gastheer en –vrouw rondlopen.
Jorrit: “We proberen binnen ons
beperkte budget een gezellige
avond te organiseren. Professioneel
en dicht bij het niveau van de stad.
Tot nu toe gaat dat erg goed.”
Bacobar
Robinho, Kez, Jorrit B en MyLove
zullen deze avond draaien. Nieuw
deze editie is FS Green, volgens de
organisatoren van Cream is dit dé
Urban DJ die onder meer hiphop,
R&B en electronic zal draaien. FS
Green treedt vooral op in hippe
clubs in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, maar
zaterdag komt hij speciaal voor
Cream naar Mijdrecht. Een andere
vernieuwing is de bacobar. Roy:
“In De Fabriek wordt er bier, wijn,
RedBull en frisdrank geschonken,

Zaterdag 16 juni vindt de derde editie plaats van Cream. Het feest voor jongeren vanaf
16 jaar in De Fabriek heeft een strakke line-up met goede DJ's. Het Cream-Team is
er klaar voor! 					
foto patrick hesse
maar geen andere dranken. We hoorden van bezoekers dat er behoefte
is aan mixjes als bacardi-cola en
passoa-jus en daarom hebben we
met de stichting overlegd of wij dit
bij deze speciale derde editie mogen
schenken.” Maikel vult aan: “Een
groot deel van de opbrengst van deze
speciale bar gaat naar een goed doel.
We sponsoren hiermee een medewerker van De Baat die drie keer de
Mont Ventoux gaat beklimmen om zo
geld op te halen voor onderzoek naar
hersentumoren. Op die manier helpen
wij hem aan sponsorgeld en hebben de feestgangers van Cream een
bredere drankkeuze.” Ondanks dat de
groep hard werkt, weten de organisatoren dat dit waarschijnlijk de laatste
keer zal zijn dat Cream in De Fabriek

gehouden wordt. Stefan legt uit: “Het
is nog onduidelijk wat er met De
Fabriek gaat gebeuren, maar de kans
is groot dat de uitgaansgelegenheid
gesloten wordt. Als dat gebeurt, gaan
we weer op zoek naar een nieuwe locatie.” Helen: “Maar daar hoeven we
ons pas na de zomer echt druk over te
maken. Eerst gaan we zaterdag een
geweldig feest bouwen. Nu nog even
de laatste voorbereidingen, maar dan
is het weer zover. We hebben er zin
in! Jij komt toch ook?”

Ben jij 16 jaar of ouder en heb jij zin in
een feestje? Ga dan op zaterdag 16 juni
naar Cream in De Fabriek, Rondweg 1a in
Mijdrecht. Entree: € 5,- p.p. Meer info op
Twitter via @We_Are_Cream.

Hoeve Kazan

Open dag en opening nieuwe boerderijwinkel
meer tijd en geld.
Zekerheid
Als u zekerheid wilt voor de terugbetaling van het geld dat u uitleent,
is het verstandig een recht van
hypotheek af te spreken. Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht
op een pand of een stuk grond. Dit
houdt in dat als er niet betaald
wordt als uiterste maatregel het
pand of stuk grond kan worden
geveild. U hebt dan voorrang bij
betaling uit de veilingopbrengst.
Een hypotheekrecht moet worden
vastgelegd in een notariële akte
welke vervolgens wordt ingeschreven bij het kadaster.
Wij kunnen u adviseren hoe een
geldlening het beste kan worden
vastgelegd.
Meer informatie of vragen? Wij zijn
u graag van dienst.

Fanoy Forsthövel Netwerk Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
Telefoon 0297-288086

Op zaterdag 23 juni wordt de eerste open dag gehouden op Hoeve Kazan,
een biologische boerderij met limousinkoeien, zwartblesschapen en kippen.
De dieren worden op heel natuurlijke wijze gehouden voor heerlijk
vlees. Er wordt niet aan de anonieme handel geleverd, maar aan u,
als u van een lekker en verantwoord
stukje vlees houdt. Zo wordt meegewerkt aan de regionale voedsel- en
smaakbeleving in het Groene Hart.
U weet gelijk wat u op uw bord
krijgt: een stukje vlees dat de tijd en
rust heeft gekregen om te groeien
en zeker zonder antibiotica en enummers!
Nieuw jasje
Nadat enkele jaren geleden heel
kleinschalig werd begonnen met de
boerderij, is nu de boerderijwinkel
in een heel nieuw jasje gestoken.
Hier worden alleen maar lekkere
en biologische producten verkocht,
zoveel mogelijk van eigen boerderij.
Het assortiment is uitgebreid met
biologische groenten, zoveel mogelijk geteeld in de regio.

Op de open dag is men van harte
welkom tussen 10 en 17 uur op onze
biologische boerderij. Naast het opsnuiven van de sfeer, is uiteraard het
vlees in verschillende bereidingen
te proeven. Slow food Groene Hart
zal o.a. smaaklessen voor kinderen
verzorgen en de Groene Hart winkelwagen met allerhande lekkere
streekproducten (onder andere
biologische kazen) zal de hele dag
aanwezig zijn. Ook de Agrarische
Natuurvereniging Hollandse Venen
zal present zijn met een informatiestand rondom agrarisch natuurbeheer en weidevogelbescherming.
Een officieel moment maakt de
dag compleet: de onthulling van de
‘eerste’ steen en tevens opening van
de boerderijwinkel om 10.30 uur.

Hoeve Kazan is te vinden langs de provinciale weg N231 tussen Nieuwveen
en Vrouwenakker. Zie ook:
www.hoevekazan.nl
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Persoon schoorsteen- en geveltechniek

'De buitenkant van het pand is ons werkterrein'
Het begon een kleine vijftig jaar geleden met schoorsteenvegen. Inmiddels is het bedrijf van de gebroeders
Persoon in Mijdrecht uitgegroeid tot specialist in onderhoud van gevels en daken. De schoorsteen- en geveltechniek is het domein van Albert Persoon. Zijn broer richt zich vooral op dakwerken en asbestverwijdering.
Dagelijks zijn er zo’n vijfentwintig specialisten van Persoon op pad. “De laatste tijd zijn we vooral druk met
renovatiewerken,” zegt Albert Persoon.
Het bedrijf heeft een natuurlijke ontwikkeling
doorgemaakt. Begonnen met het vegen van
schoorstenen, komt daar ook het onderhoud
van de schoorsteen bij. “Dat breidt zich dan
uit tot het dakwerk,” zegt Albert, Appie voor
de intimi. “En vervolgens kwamen we in de
geveltechniek terecht en zijn we ons ook met
asbestverwijdering bezig gaan houden. Sinds
2000 richt ik mij helemaal op de geveltechniek en de schoorstenen en doet mijn broer
het dakwerk en de asbestverwijdering.”
Albert vindt het verstandig dat mensen hun
huis goed onderhouden. “Nu de woningmarkt
op slot zit en het steeds moeilijker wordt om
je huis kwijt te raken is het van belang dat
het pand goed onderhouden is en dat het er
goed uitziet. Een pand staat jaar in jaar uit
bloot aan de invloed van zon, regen, wind en
allerlei vervuilende stoffen die in de lucht
zitten. Professionele reiniging van dakpannen
en gevelstenen zorgt er niet alleen voor dat de
boel er weer mooi uitziet, maar het draagt ook
bij aan het behoud en de levensduur.”
De schoorsteen
“Schoorsteenvegen gaat verder dan alleen het
jaarlijks schoonmaken van het rookkanaal,”
zegt Albert. “Wij richten ons op het totale

onderhoud van de schoorsteen. Dat betekent
dat we zo nodig de schoorsteen opnieuw voegen en als dat nodig is metselen we een heel
nieuwe schoorsteen. Hetzelfde geldt voor de
pijp. We kunnen met speciale cameratechniek
de pijp van binnen bekijken. Als het nodig is
vervangen we die. Wij werken ook samen met
openhaard bouwers waarbij wij ons richten op
het rookkanaal en de schoorsteen.”
Albert waarschuwt voor schoorsteenvegers
die er kwalijke praktijken op na houden. “Ze
komen meestal van ver om de schoorsteen
te vegen. Maar alleen vegen voor een paar
tientjes maakt zo’n verre reis niet lonend. Dat
betekent dat ze al snel met de mededeling
komen dat de schoorsteen of het dak ernstige
mankementen vertonen, die bij voorkeur
onmiddellijk moeten worden verholpen. Daarvoor vragen ze dan vaak forse bedragen en ze
eisen contante betaling. Ga dus niet in zee met
dit soort lieden,” is zijn advies. “Wanneer wij
bij het schoorsteenvegen ontdekken dat er een
reparatie moet plaatsvinden, dan melden wij
dat de klant. Vervolgens wordt er een offerte
gemaakt die men thuisgestuurd krijgt. En pas
na akkoord gaan we aan de slag. En men kan
uiteraard op de normale manier de rekening
via de bank betalen.” Albert wijst er op dat

zijn bedrijf is
aangesloten
bij de ASPB,
de Algemene
Schoorsteenvegers Patroons
Bond. Zijn
medewerkers
zijn ook speciaal opgeleid
Albert Persoon: “Nu de woningmarkt op slot zit en het steeds moeilijker wordt om je
en zijn VCA
huis kwijt te raken is het van belang dat het pand goed onderhouden is en dat het er
gecertificeerd.
goed uitziet.”					
foto patrick hesse
Bij deze opleiding spelen
ook veiligheid,
gezondheid en milieuaspecten een belangrijke metselwerk. “We doen tegenwoordig ook veel
aan betonreparatie. Het ijzer dat in het beton
rol.
verwerkt is, veroorzaakt roestvorming. Dat
kan bijvoorbeeld bij balkons tot gevaarlijke siGevelreiniging
tuaties leiden. We verwijderen het aangetaste
Bij de gemetselde gevels zijn de voegen het
beton, de bewapening wordt met roestwerend
meest kwetsbare deel. Maar ook de stenen
materiaal behandeld. Vervolgens wordt de
hebben te lijden van de weersinvloeden en
zaak dan weer afgedicht en van een speciale
vaak ontstaat er vorstschade. “Wanneer wij
betoncoating voorzien. In deze tijd van made gevel reinigen dan brengen we ook nieuwe
laise op de woningmarkt is het belangrijk dat
voegen aan. Men kan daarbij ook voor een
afwijkende kleur kiezen zodat het nog mooier je woning goed onderhouden is. En als het er
ook nog eens stralend bijstaat, helpt dat wel
wordt. De stenen worden schoon gespoten en
geïmpregneerd. Door het aanbrengen van een degelijk bij de verkoop.”
waterafstotend middel wordt de levensduur
aanmerkelijk verlengd. Wanneer de conditie
Meer informatie kan men vinden op
van de stenen erg slecht is, kunnen we die
www.persoonschoorsteentechniek.nl en
natuurlijk verwijderen en een nieuwe stenen
www.persoongeveltechniek.nl.
muur metselen.”
Het bedrijf is gevestigd aan de Rendementsweg
Persoon is de laatste tijd vooral bezig met
2H in Mijdrecht. Telefoon 0297 52 24 43. Men kan
renovatieprojecten in Amsterdam. Daarbij
altijd bellen voor een vrijblijvende afspraak of
beperkt het gevelwerk zich niet alleen tot het
een begroting.

Brandweer Vinkeveen naar landelijke finale
De wedstrijdploeg van de brandweer Vinkeveen is dit weekend winnaar geworden
van de gewestelijke hogedrukwedstrijd.
Dat gebeurde in het Zeeuwse plaatsje
Baarland, waar het team moest reageren
op een melding van een binnenbrand in de
schuur van een fruitteler. Bij aankomst was
er enige paniek bij de boer en zijn vrouw,
want hun dochter was nog binnen. Zij werd
al snel in de schuur gevonden en naar buiten
gebracht. De schuur stond vol met houten
fruitkisten en bleek illegaal verbouwd te
zijn tot woonruimten voor Poolse werknemers. Via enkele kleinere ruimtes werd de
brandhaard gelokaliseerd, waarbij ook een
snijbranderset stond opgesteld. Er werd een
Poolse werknemer gevonden die brandwonden had opgelopen. De
brand had zich uitgebreid
naar een kleine houten
zolder, waar ook enkele kamers waren gemaakt. Hier
werd een uitbreiding van
de brandhaard gevonden.
In een andere slaapkamer
vond de ploeg een tweede
Poolse werknemer op een
bed. Nadat deze dronken
meneer veilig naar buiten
was gebracht, kon de
brand worden afgeblust
en alle materialen worden
ingepakt. De brand werd

op de juiste manier en op een veilige wijze
geblust. De hele wedstrijd werd ook keurig
binnen de toegestane speeltijd gespeeld.
Bij de prijsuitreiking bleek dat de grote
inzet niet voor niets was geweest. Het
resulteerde in een prachtige eerste plaats!
Er waren totaal 1358 punten behaald.
Daarnaast waren ook de aanvalsploeg en de
chauffeur/pompbediende het beste op hun
individuele wedstrijdnummer.
De landelijke finale vindt plaats op 6 oktober in het Noord Hollandse Graft de Rijp.
Het team gaat de komende periode flink
oefenen om een gooi te doen naar het
landskampioenschap!
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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
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
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“Dit is zo'n boek waar ik al een
tijdje naar uitkeek.
Vorig jaar in m'n vakantie had
ik Blauwe Maandag verslonden.
Een boek waar de personages
Frieda Klein en inspecteur Karlsson voor het eerst met elkaar
te maken krijgen vanwege een
ontvoeringszaak.
Het eerste boek had een afgerond eind. Als u Dinsdag Is Voorbij wilt gaan lezen is het wel
raadzaam om Blauwe Maandag
als eerste te lezen. Er wordt wel
uitgelegd gegeven wat er in deel
1 is gebeurd, maar als je dat zelf
hebt gelezen is dat prettiger.
Dit verhaal begint met de vondst
van een lijk in het huis van Michelle Doyce. Deze vrouw heeft
ernstige psychische moeilijkheden.
Om deze reden wordt psychoanalitica Frieda Klein in het
moordonderzoek betrokken. Niet
dat iedereen bij de politie daar
gelukkig mee is.
Gedurende het onderzoek wordt
duidelijk dat de overleden
persoon een slimme zwendelaar
was.
Ook krijg je wat meer informatie
over Frieda Klein en inspecteur
Karlsson's persoonlijke leven.
Ook dit verhaal zit weer vol met
de nodige wendingen en heeft
een ongelooflijk spannend slot.
Wanneer zou deel 3 verschijnen....?”

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

Vakantiekriebels

Komende maandag op Midpoint FM
de 250ste aflevering van Oostrom
on Air live te volgen via radio én TV
tussen 20.00 en 22.00 uur

2

Chantage 			
Peter Romer
Een
moordroman om
je vingers
bij af te
likken! Actrice Karina
wordt dood
aangetroffen in bed.
Rechercheur Hannah Vermeer wordt op de zaak
gezet en ziet de lijst van mogelijke
daders snel groeien. Was het Addy
Lust, gevierd roddeljournalist met
wie Karina jarenlang een haatliefde-verhouding had? Of Miepie,
de interieurverzorgster van Karina
en van vele andere BN'ers? Of toch
haar stiefvader Willem Anker, zelf
een bejubeld acteur. De relatie tussen de twee was immers al jaren
verwrongen.

Pasen 1974. Een familie verdwijnt
van het eiland Valö zonder een
spoor achter te laten. De eettafel
is zelfs prachtig gedekt, maar
iedereen is verdwenen. Iedereen
behalve de één jaar oude dochter
Ebba. Is het gezin slachtoffer van
een misdrijf of is het vrijwillig
weggegaan? Het raadsel is nooit
opgelost... Jaren later keert Ebba
terug naar het eiland. Zij en haar
man Mårten hebben hun zoontje
van drie verloren. In een poging
hun verdriet te overwinnen en verder te gaan met hun leven, willen
ze Ebba's ouderlijk huis renoveren
en er een bed and breakfast openen. Ze zijn nog maar net begonnen met hun renovatiewerkzaamheden als iemand probeert brand
te stichten. Wanneer ze een paar
dagen later bij het openbreken van
de vloer bloed aantreffen, lijkt het
kwaad uit het verleden hen in te
halen. Inspecteur Patrik Hedström
en zijn collega's onderzoeken de
brand en verdiepen zich daarbij in
de oude verdwijningszaak.

Donker hart 		
Gillian Flynn
Nick en
Amy zijn
vanwege
de crisis
gedwongen
om van
New York
terug te
verhuizen
naar Nicks
deprimerende geboortestad Carthage, in
Missouri. Wanneer Amy spoorloos
verdwijnt op hun derde trouwdag,
verdenkt de politie Nick onmiddellijk. Amy s vrienden onthullen dat
ze zwanger was, en dat Nick daar
alles behalve blij mee was. Alle
signalen wijzen erop dat Nick iets
met haar verdwijning te maken
heeft, zeker als bekend wordt dat
hun huwelijk op knappen stond en
hij al ruim een jaar een verhouding
had met een van zijn studentes.

Er bestaat namelijk een grote kans
dat u binnenkort gaat genieten van
een dikverdiende vakantie! In de
vakantie top 3 komt het allermooiste land (al zeg ik het zelf) van
Europa niet eens voor! Ik bedoel
natuurlijk het land van de beste
espresso’s (na 11 uur ’s ochtends
natuurlijk), grote rijkbelegde pizza’s
en strakgeklede mannen en vrouwen! Bella Italia!

boekt heeft. Tot die tijd is het enige
wat me een beetje in de vakantiestemming brengt, een goed glas
wijn dat ik na de werkdag met de
benen omhoog op de bank opdrink.
De wijn waar ik op dit moment echt
van kan genieten is de rode wijn van
Montresor. Een Valpolicella 2010.
Een karakteristieke rode wijn
uit het gelijknamige Valpolicella
gebied.

Ik ga volgende week die kant op en
ik kan u zeggen, ik ben er echt aan
toe! Het geluid van regendruppels
op mijn raam ben ik echt spuugzat
en het enige waar ik aan kan denken zijn die lange zwoele zomeravonden, zittend aan tafel met mijn
familie en vrienden, na te hebben
genoten van een lekkere BBQ!

Valpolicella is gelegen in de provincie Verona, ten oosten van het
Gardameer in Italië. Het wijngebied
is als een lappendeken van kleine
wijngaardjes in een heuvelig landschap (komt het vakantiegevoel al
een klein beetje naar boven?).
De streek is beroemd door drie
wijnen namelijk Ripasso, Amarone
en de zoete Recioto. Deze wijnen
worden gemaakt door drie inheemse druifrassen, te weten: Rondinella,
Corvina Veronese en Molinara.
Zie deze wijnen als de drie grote

3

gelezen door carla burggraeve

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

Deze week o.a. in 2ThePoint: Pact
van de Poldertrots, Avond4daagse
en Oranje

Engeleneiland 		
Camilla Lackberg

Titel: Dinsdag is voorbij 		
Auteur: Nicci French

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

Boeken tip 5...

Omdat er dezer dagen al heel veel
over voetbal gezegd en geschreven
is, ga ik het niet doen… de kriebels
beginnen namelijk al te komen,
want het is woensdag op het moment dat ik dit schrijf, en de biggest
clash of the year start over een paar
uurtjes. Daarom een column over
de vakantie! Want misschien zijn
u en ik daar heel hard aan toe na
vanavond….

Het is dus nu de tijd van offertes
afwerken, voorraad bestellen en nog
even snel een proeverijtje in elkaar
draaien voor een groepje dat ge-

4

Moordweekend 		
James Patterson
Enkele
minuten nadat
Abbie en haar
beste vriendinnen uit de privéhelikopter
zijn gestapt,
betreden ze
het meest
luxueuze hotel
dat ze ooit hebben gezien. Hun
presidentiële suite kijkt uit over
Monte Carlo en de vriendinnen
geven zich over aan zon, sashimi
en champagne. Dagenlang leiden
ze een leven vol glitter en glamour,
dat wordt bekroond met de nacht
van hun leven.
Maar de ochtend daarop brengt
meer dan alleen een fikse kater: de
vriendinnen worden gearresteerd
op verdenking van moord en belanden in een Franse gevangenis. Hun
droomvakantie verandert in een
nachtmerrie, waarin ze niet alleen
voor hun vrijheid maar ook voor
hun leven moeten vechten.

5

Beroepsgeheim 		
William Lashner
Kyle Byrne is
een dude. Hij
gold niet zo
lang geleden
nog als een
basketbaalbelofte, maar
tegenwoordig
hangt hij doelloos rond in
de vele bars van Philadelphia. Geld
heeft hij niet, ambitie evenmin.
Maar Kyle wordt ingehaald door
zijn verleden. Hij is namelijk de
onwettige zoon van Liam Byrne,
een van Philadelphia's meest prominente advocaten, die twaalf jaar
geleden overleed. Liam Byrne en
diens compagnon Laszlo Toth hield
er behoorlijk duistere praktijken
op na, waar Kyle nu de rekening
voor gepresenteerd krijgt. En die
rekening kan hij niet betalen...

broers van de Valpolicella wijn.
Het grootste verschil is kortgezegd dat de drie broers gemaakt
worden van gedroogde druiven
en de Valpolicella niet. Maakt dat
hem minder bijzonder? Zeker niet!
Deze Valpolicella van Montresor is
een genietwijn, een wijn die ik als
medicijn inzet tegen de stress van
de laatste loodjes! En dan volgende
week eindelijk genieten!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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NEUS in DE BOTER

Door David Hague
vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

foto's patrick hesse

Strawberry Fields
Forever...
(The Beatles, 1967)
De Nederlandse aardbeien zijn
waarschijnlijk het beste voorbeeld dat lokale producten het
best zijn. Er is absoluut geen
vergelijking tussen de stevige,
zoete Nederlandse bosaardbeien
en de van her en der geïmporteerde varianten als Elsanta,
die uit Spanje of Turkije komen
en vooral gekweekt worden
omdat ze transport over lange
afstanden goed doorstaan, maar
hebben verder weinig te bieden.
Onze 'eigen' kweektuinaardbeien, die vanaf juni/juli tot
eind augustus/begin september
beschikbaar zijn, vormen het
hoogtepunt van het jaar en zijn
beslist het wachten waard. Zolang ze er zijn moeten we er zoveel
mogelijk gebruik van maken en als de prijzen eind juni gaan dalen,
moeten we ze op zoveel mogelijk manieren nuttigen, om te eindigen
met het aanmaken van een paar kilo jam, om ons door de lange
grijze winter te helpen.
Toegegeven, vroege aardbeien zijn duur. Het is de kunst van de kweker om er voor te zorgen dat zijn oogst de eerste, dan wel de laatste
van het seizoen is. Wie kans ziet zijn aardbeien begin juni op de
markt te zetten, verkoopt ze voor de hoogste prijs aan degenen die
niet kunnen wachten. Wie de luxe van vrioege aardbeien beleeft, zal
er weinig anders mee willen doen dan er wat suiker over de strooien,
of een klodder slagroom. Maar zo midden in het seizoen, als de
zomerkoninkjes in overvloed beschikbaar zijn, wordt het tijd om wat
leuke alternatieven uit te proberen. Deze week deel ik enkele van
mijn aarbeidenrecepten met u, geschikt voor elk type kok en alle
liefhebbers van de zomer...

t
p
e
c
e
r
David’s

Op z'n Parijs

Een klein scheutje balsamico-azijn en zwarte
peper op bijzonder zoete zomeraardbeien creëert een volle ronde smaak als die van fijne wijn. Deze variant moet je serveren met verfijnde biscuits
als sprits of lichte cake.
Ingredienten:
2 eetlepels basterdsuiker
1 eetlepel goede balsamico-azijn
½ theelepel versgemalen zwarte peper
500 g gestampte zoete Hollandse aardbeien

staan. Eet bij kamertemperatuur met zelfgebakken
koekjes.

Bereidingswijze:
Voeg eerst de suiker toe en roer. Laat een uur staan
totdat het sap gaat lopen.
Nu er wat sap in de kom zit, kun je de zwarte peper
en de balsamico-azijn toevoegen. Laat 3 tot 4 uur

Aardbeien en Mint Smoothie
Bereidingswijze:
Hak de munt fijn met een scherp mes. Verwijder de
kroontjes van de aardbeien. Stop alle ingrediënten
in een mixer of blender en maal ze fijn tot ze vloeibaar zijn. Meteen opdrinken!

Ingredienten:
300 g rijpe aardbeien
4 theelepels dikke yoghurt
paar blaadjes verse munt
1 theelepel heldere honing

Aardbeien Granita
Dit is een soort eenvoudig ijsje, dat iedereen kan maken en je hebt er geen ijsmachine voor nodig! Het is
een echte traktatie en wordt nog lekkerder met wat gezoete slagroom bovenop. Jammie!
Stamp 1 kilo aardbeien fijn en sla de inhoud door een fijne zeef om de zaadjes te verwijderen. Voeg er 200
gram poedersuiker en het sap van 1 geperste citroen aan toe. Doe alles in een diepe plastic kom en zet het
in de vriezer. Wanneer het hard geworden is, gebruik dan een vork om de oppervlakte te bekrassen. Doe de
brokken in een glas en eet voordat het begint te smelten.

‘Easy’ aardbeienjam

Dit is eigenlijk geen echte jam, maar het is ook geen verse-vruchtensaus, het zit er een beetje tussenin.
Het bevat de helft van de suiker van gewone jam en moet in de koelkast worden bewaard. Ik gebruik
het op mijn yoghurt 's ochtends of op pannenkoeken en rijstpudding.
Ingredienten:
1,5 kg aardbeien
sap van 1 citroen
1 kg geleisuiker
Bereidingswijze:
Laat de kleine aardbeien heel en prak de grote fijn
met een aardappelstamper. Giet het citroensap en
de suiker erover. Laat 1 uur staan, totdat het sap
eruit loopt. Doe de inhoud in een pan met een dikke,
zware bodem. Breng aan de kook en laat het 5
minuten borrelen onder voortdurend roeren. Haal de

Spaar nu bij Remko’s voor korting op yoga of bootcamp bij Kyosan

Gezond eten, lekker bewegen
Bij Remko’s brood & taartjes aan de Hoogstraat in Abcoude kun je nu
sparen voor korting op yoga of bootcamp bij Kyosan in Baambrugge.
Bij besteding van 25 euro bij Remko’s volg je een ontspannen yogales
of bootcamp-training voor half geld, of gaat je partner, vriend of vriendin gratis mee. Bewaar de kassabon.
De zomervakantie komt er aan.
Lekker genieten van zon, zee en het
buitenleven. Het is nu de tijd om ex-

tra aandacht te besteden aan gezond
eten en lekker bewegen. Remko’s en
Kyosan dragen bij aan een gezond en
fit leven in balans. Kyosan verzorgt
yoga- en bootcamp trainingen, als
het even kan in de buitenlucht. Ben
je op zoek naar balans in beweging
en ontspanning? Dan ben je hier aan
het goede adres. In groepsverband
of één op één.

Sportbrood en Remko’s
Biologisch
Remko’s brood & taartjes is een
ambachtelijke bakker met een
groot assortiment brood. Volkoren,
bruin en wit, meergranen, desemen speltbroden. En vanaf deze week
komen daar twee bijzondere broodsoorten bij: Sportbrood en Remko’s
Biologisch. Bij Remko’s krijg je ter
introductie op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni a.s. bij aankoop van 2
sportbroden een biologisch volkoren
of meergranenbroodje gratis.
Sportbrood: daar lopen sporters
warm voor! Met zuivere spelt,
gerst, pompoen- en zonnebloempitten, sesam- en lijnzaad; rijk aan
vezels voor een gezonde spijsvertering; goed voor de afweer, energie-

pan van het vuur en laat hem 5 minuten rusten alvorens de inhoud over te schenken in gesteriliseerde
potten. Sluit de deksel van de hete pot en zet hem
ondersteboven weg. Laat afkoelen. Plak een etiket
op de pot met de datum en de inhoud. Bewaar in de
koelkast.

Vrouw valt uit
scootmobiel in Wilnis
Op maandag 11 juni is er een
oudere dame uit haar scootmobiel
gevallen op de Veenweg.

rijk en vooral lekker!
De actie loopt t/m 1 augustus 2012.
De korting bij Kyosan is geldig t/m
30 september 2012. Kijk voor meer
informatie op www.kyosan.nl of

www.broodentaartjes.nl.

Omstreeks 18.00 uur is een
65-jarige vrouw uit Wilnis uit haar
scootmobiel gevallen.
De vrouw was onderweg naar huis,
nadat zij boodschappen had gedaan.
Nadat haar boodschappentas op
de grond was gevallen en zij deze
probeerde op te rapen, kwam de
vrouw ten val.
De vrouw is met een ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis.
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Voku sinds 1985 dé

SERRES & KOZIJNEN



Aluminium & Kunststof kozijnen
Horren  Schuifpuien 



dealer in uw regio

Amstelveen • Zetterij 1
• 0297-284970
Mijdrecht • Communicatieweg 4 • www.voku.nl

Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels
Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste




Garagedeuren  Gevelbekleding
Uitbouwen  Windschermen
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De Club van…

Door Piet van Buul

Job Elema, Thijme Burggraaf en Jan Voorsluis

Altijd groenten uit eigen tuin
De leden van de recreatieve volkstuindersvereniging ‘De Liefhebbers’ uit Abcoude hebben het zaai en pootgoed al een tijdje in de grond. Hier en daar begint het al aardig op te komen. Het wachten is nu op de oogst.
En hopen op goed weer. “Er is altijd wel wat te klagen over het weer, Het is te droog dan wel te nat, te koud
of te warm. Die onvoorspelbare weersomstandigheden maken het tuinieren wel extra spannend en leuk.”
Het kost even wat moeite om ze
te vinden. Op de uiterste grens van
Utrecht en Noord-Holland, langs de
spoordijk en achter de sportvelden
aan de Hollandse Kade ligt het tuinencomplex van ‘De Liefhebbers’.
Secretaris Job Elema heeft het nog
even opgezocht: “De vereniging is
opgericht op 14 december 1979.
We hebben in het verleden op verschillende locaties gezeten. Steeds
aan de rand van het dorp, achter
het kerkhof en bij de gemeentewerf
en het bedrijventerrein. Steeds
wanneer er uitgebreid of gebouwd
wordt schuif je dan weer een stukje
op. We zitten sinds 2001 op de
huidige locatie en het huurcontract
is net weer voor tien jaar verlengd.
Dus voorlopig zitten we hier wel
goed.”
De vereniging telt nu 27 leden en
er zijn in totaal 24 tuintjes beschikbaar. Meer plaats is er niet op het
complex. De belangstelling om lid
te worden overtreft de mogelijkheden zodat het bestuur een wachtlijst
heeft moeten aanleggen. “En het
zijn zeker niet alleen senioren die
lid zijn of lid willen worden,” zegt
secretaris Job. “De belangstelling
bij de ‘jongeren’, zeg de dertig
plussers, neemt toe.” Bestuursleden
Thijme Burggraaf en Jan Voorsluis
zijn tuincommissaris. Dat betekent
dat zij er op toezien dat het er op

het tuinencomplex allemaal netjes
en ordelijk aan toegaat. “Elk lid
zorgt uiteraard voor de eigen tuin.
Wij zorgen daarnaast voor het
algehele onderhoud. Dat is op zich
al een flinke klus. We onderhouden
bijvoorbeeld ook de greppels. Zo
af en toe hoopt dat werk zich op
en dan beleggen we een werkmiddag. Dan doen we een beroep op de
andere leden om samen de zaken
weer op orde te brengen.” De drie
bestuursleden benadrukken dat
de vereniging niet gesubsidieerd
wordt. “We huren het terrein van
de gemeente, maar verder zijn
we volkomen onafhankelijk. Dat
betekent ook dat we hier alles zelf
doen. Er is hier geen elektriciteit
en het nodige water halen we uit de
sloten en de greppels.”
Groenten en fruit
Er worden tuinen verhuurd aan
de leden in afmetingen van 75,
100 en 150 vierkante meter. “De
leden bepalen uiteraard zelf wat ze
willen verbouwen,” vertelt Thijme.
“Dat zijn voornamelijk tuingroenten, aardappels en dergelijke. We
hebben hier ook twee percelen met
fruitbomen. Dat zijn er in totaal
zo tegen de vijftig. De percelen
worden bebouwd in wisselteelt.
Dat wil zeggen dat iedere tuinder
zijn perceel in vier delen verdeeld

en dat er elk jaar per perceel weer
wat anders verbouwd wordt.” “We
hebben ook een aantal vrouwelijke
leden,”vult Jan aan. “Het grappige is dat de mannen zich over het
algemeen richten op de traditionele
groenten, maar dat de vrouwen
net even wat anders telen. In hun
tuinen zie je dan bijvoorbeeld aubergines of pompoenen en net even
wat andere en apartere groenten
en veel kruiden. De vrouwen willen
wel graag experimenteren.”
De leden van de vereniging kweken
zoveel mogelijk zelf hun planten
op. Thijme: “We bieden wel de
mogelijkheid van gezamenlijke
inkoop van zaden en dergelijke.
Daarmee kunnen we de leden wat
voordeel bieden, maar het staat
hen uiteraard vrij om daar gebruik van te maken. Leden mogen
ook weekkasjes van plat glas in
hun tuintje plaatsen. Daar moet
dan wel vergunning voor worden
aangevraagd. Het is niet toegestaan
om er verblijfsruimtes te bouwen.
Men komt hier echt alleen om te
tuinieren. De meeste leden kweken
vaak ook meer dan ze zelf kunnen
gebruiken, maar de oogst vindt
altijd wel zijn weg naar familie,
vrienden of kennissen.”
De vereniging
Hoewel ieder lid veelal zijn of haar

Tennisvereniging De Ronde Vener organiseert Open Toernooi
Dit jaar organiseert Tennisvereniging De Ronde Vener voor de 28e
keer het Open Toernooi. Het Hypotheekshop Open wordt gehouden
van zaterdag 30 juni tot en met zondag 8 juli op het park van Tennisvereniging De Ronde Vener. Het is
een open toernooi: dat betekent dat
leden van alle tennisverenigingen
mogen meedoen. Er wordt gespeeld
in de volgende categorieën: 3, 4,
5, 6 (17+), 7 (17+), 7 (35+) en
8(17+).

Ook wordt er dit jaar weer een
apart 50+ toernooi gespeeld. Deze
wedstrijden worden overdag gespeeld
en de verwachting is dat er weer veel
sportieve 50 plussers uit de Ronde
Venen zullen meedoen. Zeker is dat
er gedurende de week weer voldoende te beleven valt op en om de
tennisbaan tijdens dit altijd gezellige
toernooi. In ieder geval zal de bij de
liefhebbers bekende vlees- en vishoek
niet ontbreken.

Twee dagen feest op 35-jarige Twistvliedschool
Afgelopen donderdag en vrijdag was
het groot feest op de Twistvliedschool.
De school bestaat al weer 35 jaar,
waarvan dertig jaar in het gebouw
aan de Kwikstaart. Op het programma stonden allerlei workshops:

dansen, taekwondo, scheikundeproefjes, knutselen (met de hele school een
dorp bouwen, werken met foamklei),
yoga en kookworkshops. Ook mocht
iedereen een klein stukje schilderen
op het kunstwerk op het nieuwe
schoolplein. Er
was een speurtocht door de
wijk en voordat
's avonds de kinderen aan een
logeerpartijtje
op school begonnen, was er nog
een flashmob,
ingestudeerd
tijdens de gym-

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
bij de verschillende tennisverenigingen in de regio, maar in ieder geval in
het clubhuis van Tennisvereniging De
Ronde Vener.
Inschrijven kan t/m aanstaande zondag 17 juni via internet:
www.tvdrv.nl. Wie niet meedoet is
uiteraard van harte welkom om te
komen kijken op het tennispark van
TV DRV, gelegen rechts van De
Meijert.

lessen en de workshop dansen met
Edith Blok. Het werd een swingend
einde van de eerste dag.
De volgende ochtend ging iedereen na het ontbijt een paar uurtjes
naar huis. Bij terugkomst was de
Twistvliedschool een Sambaschool
geworden. De verschillende groepen gingen oefenen voor een heuse
sambavoorstelling. Alle ouders, opa’s
en oma’s konden genieten van een
geweldige voorstelling met alle kinderen in de hoofdrol. Onder een bijna
Braziliaans zonnetje kon de barbecue
op het plein aangestoken worden.
Daarbij werd het kunstwerk op het
nieuwe schoolplein (foto) onthuld
door Nadine (de jongste leerling) en
Yannick (de oudste leerling).

v.l.n.r. Job Elema, Thijme Burggraaf en Jan Voorsluis.
				
foto patrick hesse

gang gaat in de eigen tuin, doet het
bestuur er van alles aan om ook het
verenigingsgevoel te bevorderen.
Job: “Omdat we een kleine, en
overzichtelijke vereniging zijn en
we elkaar regelmatig hier treffen
worden veel zaken in informeel
overleg geregeld. We helpen elkaar
ook als dat nodig is en we geven
elkaar informatie en tips. Het
bestuur komt uiteraard regelmatig
bij elkaar en we beleggen één keer
per jaar een algemene ledenvergadering. De leden krijgen één

keer per kwartaal een ledenbrief.
Daarin geven we ook tips door over
het kweken van bepaalde groenten,
over milieuvriendelijk onderhoud
en over bestrijdingsmiddelen.
We publiceren in de nieuwsbrief
ook af en toe leuke en bijzondere
recepten van streekproducten. En
verder organiseren we jaarlijks een
barbecue met daarbij een Jeu de
Boule wedstrijd. Daarbij zijn ook
de partners van onze leden altijd
welkom. Op die manier wordt de
onderlinge band verstevigd.”

Interne Jeugdcompetitie TVM super geslaagd!
De afgelopen dinsdagmiddagen hebben vijfentwintig jeugdleden van
Tennis Vereniging Mijdrecht (TVM) flink wat ballen het net over weten te spelen! De interne competitie is bedoeld voor jonge tennissers
die nog geen of weinig wedstrijdervaring hebben. Op een plezierige en
ongedwongen manier oefenden de kinderen met tennissen, serveren,
punten tellen en van helft wisselen.
Sommige -soms heel jonge- kinderen hadden pas enkele tennislessen
gehad voordat deze competitie
begon. De jonge tennissers speelden
elke dinsdagmiddag twee à drie
wedstrijdjes, met wisselende partners en tegenstanders. Afhankelijk
van leeftijd en ervaring speelden
de kinderen op de minibaan, op
driekwart of op heel veld. Natuurlijk werden de standen genoteerd.
De vierde middag werd gezamenlijk afgesloten, met een heerlijke
medaille en een mooie foto voor
alle deelnemers. Dankzij de het
sportieve gedrag van de kinderen
en hun heel betrokken (groot-)
ouders, de limonade en de meestal
prima weersomstandigheden kijken
we terug op een heel geslaagde
competitie!
Informatie over meer leuke activiteiten van de Jeugdcommissie van

TVM, zoals de miniuitwisseling
met Tennis Vereniging Wilnis, de
Clubkampioenschappen en het Open
Jeugdtoernooi? Kijk op de website:

www.tvm-mijdrecht.nl/junioren.

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

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

Test Yamaha FJR 1300

Vakantiefiets bij uitstek
Het begint langzamerhand vakantietijd te worden en persoonlijk kan ik me niets fijners
voorstellen, dan de tassen op de motorfiets te vullen en met een lekkere lange tour de
zon tegemoet gaan. Daarom zal ik me komende weken richten op een paar motorfietsen
die uitermate geschikt zijn voor deze taak. Meteen schiet me de Yamaha FJR te binnen,
omdat mijn goede gabber Pim (al meer dan 25 jaar een van mijn beste vrienden) –naast
onze liefde voor films en muziek– zo’n 25 jaar geleden achterop de motor bij mij richting
Frankrijk de liefde voor motorfietsen had ontdekt, meteen na die vakantie zijn rijbewijs
is gaan halen en nooit meer is afgestapt. Zelfs hartje winter gaat hij op de motor richting
zijn werk. En een paar jaar geleden schafte hij een FJR aan. Hij is helemaal lyrisch van
deze toergigant. Nu weet ik dat er bij Floor Verbrugge Motoren een puike en zeer recente
FJR 1300 staat, dus belde ik Jos Snelderwaard, eigenaar van Floor Verbrugge, of hij hem
wil klaar zetten voor een proefrit. FJR staat overigens voor: Fast Journey and Ride...
Historie
Om de FJR 1300 te ontwikkelen nam projectleider Hiroshi Komatsubara zijn ontwikkelteam
mee voor een toer door Europa met verschillende
toermotoren. Om een typische Europese toervakantie te simuleren reed het team van Nederland,
naar Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en
Frankrijk. Alle motoren werden uitvoerig getest
in het stedelijk verkeer, op de Duitse Autobahn
en in de bergen van de Alpen. Hierna werd het
wenslijstje gemaakt voor de "ultimate fun tourer".
In 2001 introduceerde Yamaha de FJR 1300
in Europa als een nieuwe generatie sportieve
touringmotor, die naast een krachtig sportief motorblok ook voorzien was van de nodige comfort.
Voor het motorblok werd gekozen voor 1.298 cc
4-cilinderblok met 145 pK op 8000 rpm en een
koppel van 125,5 NM op 6000 rpm. En natuurlijk
werd de FJR voorzien van een cardan aandrijving.

Inmiddels zit de FJR al ruim 11 jaar in het leveringsprogramma van Yamaha en is tot op de dag
van vandaag een dikke verkoophit. En is er een
derde generatie met zelfs de mogelijkheid een
halfautomaat te bestellen onder de naam Yamaha
Chip Controlled Shift systeem.
De fiets die ik vandaag mag testen is een hele
verse uit 2010 met slechts 6.500 kilomter op de
teller, heeft dus net zijn eerste inrijbeurt gehad.
Als je over een motor praat die van alle gemakken
is voorzien, geldt dit voor de FJR. Noem maar op:
standaard handvatverwarming, een elektrisch bedienbaar kuipruit, een in hoogte verstelbaar zadel,
enz. Na de benzine-, olie- en bandencontrole krijg
ik van Jos groen licht en zoef ik de polder in. Mijn
fototas heeft huisvesting gevonden in de ruime
originele topkoffer en ik laat de kuipruit omhoog
komen om optimaal gebruik te maken van deze

windbescherming. Ik krijg meteen zin in vakantie
en neurie ongemerkt een zomerhit van Boney M.
(hooray, hooray, it's a holly holiday!) De Yamaha
zit ergonomisch super in elkaar en alles zit op de
juiste plaats en binnen handbereik. Om werkelijk de hele cockpit te begrijpen zal er op het
instructieboekje teruggevallen moeten worden.
De mogelijkheden zijn enorm. Het schakelen gaat
werkelijk als het bekende mes door de warme
roomboter. Alles aan deze motor voelt spiksplinternieuw. Ook de kleur vind ik super chique. Uiteraard is zo’n 1300 met zoveel pk’s in huis geen
kleine motorfiets, maar valt het gewicht van 268
kilogram schoon aan de haak me alleszins mee.
Ook met kleine bochtjes draaien kun je zeer gedecideerd met deze koning van de weg omgaan.

Op deze zo goed als nieuwe FJR kan ik niets vinden wat me niet bevalt; alles is gewoon nieuw. De
fiets is helemaal standaard op twee kleine, maar
zeer waardevolle accessoires na: een tanksticker
om de lak te beschermen voor de rits van je jas en
valblokken om je dure motorblok te beschenen.
De prijs voor deze kanjer? Jos vraagt € 12.900,00
voor de FJR en dat is, zoals gebruikelijk bij Floor
Verbrugge Motoren, inclusief afleveringskosten en
rijklaar maken.

Floor Verbrugge B.V.
1e Hoefweg 7
De Hoef
Tel. 0297-593348
www.floorverbrugge.nl

Finaliste Miss Utrecht zet zich in voor goede doel
De Mijdrechtse Alexandra Oudshoorn (19) zit bij de laatste 12 finalisten voor de verkiezing van Miss Utrecht 2012. De finale vindt plaats op 25 juni 2012 in Zeist.
Sinds half
april is zij
druk bezig
met de
voorbereidingen
voor de
Miss Utrecht Verkiezing. Dat betekent sporten,
catwalktraining, fotoshoots en mensen ontmoeten. Afgelopen week heeft Alexandra Sheryl
Baas ontmoet. De voormalig Miss Nederland
2006 heeft haar eigen stichting opgericht en
ondersteunt mensen en in het bijzonder kinderen
op de Filipijnen die in armoede leven.
“Ik heb heel veel respect voor Sheryl, ik vind
het heel belangrijk om iets voor een ander over
te hebben.” Alexandra beloofde Sheryl Baas om
geld in te zamelen tijdens de Braderie in Wilnis
op 20 juni 2012.
Op de website www.sheryllynfoundation.org is meer
te lezen over dit goede doel.
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Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Mercedes-Benz C180 Estate Avantgarde

De oerdegelijke familie- en vertegenwoordigersauto
De huidige Mercedes-Benz C-Klasse draait alweer een tijdje mee. De
huidige generatie verscheen in 2007 op de markt en werd toen beschouwd als benchmark voor het hele segment. Nu, vijf jaar later, heeft
de C-Klasse een facelift ondergaan en vele onderhuidse wijzigingen. Is
dit nog steeds de benchmark?
De naam C-Klasse stamt uit 1993,
toen de eerste C-Klasse (voor
kenners de W202) op de markt
verscheen ter vervanging van de
190-reeks. Hierna kwam in 2000
een volgende generatie C-Klasse op
de markt (W203) en inmiddels zijn
we aanbeland bij de W204 (vanaf
2007). Deze derde generatie werd
in 2011 opgefrist en tegelijk werd
van de gelegenheid gebruik gemaakt een mooie coupé te lanceren. Wij reden met de C180 Estate,
voorzien van een 1.8 benzine motor
met 156 pk, gekoppeld aan een
handgeschakelde zesbak (of optioneel 7 traps automaat). De motor is
soepel afgesteld en maakt van deze
C-Klasse een heerlijk reisauto. De
turbo zorgt voor voldoende kracht,
ook bij lagere toeren, waardoor je
met gemak mee komt met het verkeer en waar nodig ergens tussendoor kunt schieten (mede dankzij
250 Nm koppel). Je weet dat je
gewoon voldoende vermogen onder
je rechtervoet beschikbaar hebt. De
zesbak schakelt heerlijk en voelt
solide aan, zoals we dat gewend zijn
van Mercedes. En het bochtenwerk
kan de auto ook prima aan. Met
alle zekerheid stuur je bochten in,
zonder dat je je zorgen hoeft te
maken. Deze Estate kan alles aan
zo lijkt het. Voor zakelijke rijders
zijn er overigens naast benzinemotoren ook diverse sterke en zuinige
diesels te krijgen. Vanaf ongeveer
€ 35.000,- kun je al in een mooie
C-Klasse sedan rijden.
Met de facelift zijn wijzigingen aangebracht aan de neus van de auto.
Nieuwe koplampen, LED dagrijverlichting, nieuwe bumpers en aan
de achterzijde nieuwe lichtunits.

Voor de rest is er niet heel veel
schokkends veranderd. In het interieur valt als grootste verandering
het nieuwe stuur op. Dit ligt zeer
prettig in de hand en is voorzien
van niet meer dan de broodnodige
knoppen voor bediening van diverse
elementen. Het navigatiesysteem
van de C-Klasse is vertrouwd,
dit kennen we ook uit de andere
modellen. En net zoals in de andere
modellen vind ik het top werken,
maar een tikkeltje saai vormgegeven. Aan de andere kant maakt dit
het systeem wel duidelijker.
Iedere keer als ik voor een rijtest
in een Mercedes stap krijg ik direct
een veilig gevoel. Het maakt niet
uit wat voor Mercedes, groot of
klein, het sluiten van de deur gaat
met zo’n solide plof dat je je direct
veilig waant. Begrijp me goed, dat
is niet een vrijwaring om ongegeneerd het gas erop te gooien, maar
je weet dat als iemand anders een
fout maakt in het verkeer, deze
Benz je uitermate goed zal beschermen. En dat is niet zo heel vreemd,
want dit merk loopt al jaren - samen met Volvo - voorop als het om
de veiligheid van de passagiers en
medeweggebruikers gaat. Ook de
C-Klasse kun je uiteraard voorzien
van diverse veiligheidssnufjes als
Presafe (preventief beschermingssysteem waarbij het systeem vroegtijdig kritieke rijsituaties herkent
en maatregelen treft als het scherp
stellen van de remmen, het sluiten
van de ramen en het instellen
van de stoel en hoofdsteunen), de
dodehoeksassistent, de spoorassistent (let op of je tussen de lijntjes
blijft rijden), snelheidslimietassistent of Attention Assist (kijkt

of je vermoeidheidsverschijnselen
vertoont). Snufjes die niet altijd bij
alle concurrenten te krijgen zijn.
Uiteraard is de auto afgeladen met
zeven airbags.
Nu de hamvraag; geldt de C-Klasse
nog steeds als benchmark in het
segment? Met de komst van de
nieuwe BMW 3-Serie heeft de CKlasse het moeilijk gekregen. Maar
dankzij de facelift van vorig jaar en
de voortschrijdende techniek van
Mercedes is de huidige C-Klasse
een wereld van verschil met de eerste C-Klasse van deze generatie in
2007. Geen wonder dat er al ruim
1 miljoen exemplaren zijn verkocht
van de C-Klasse.

Mercedes-Benz C180
Gereden versie: Mercedes-Benz
C180 Estate BlueEfficiency
Avantgarde
Vermogen:156 pk
0-100: 9,2 s
Top: 220 km/u

Stern Auto B.V.
Burgemeester Stramanweg 110
1101 AA Amsterdam-Zuidoost
Telefoon: 020-8510851
Website: www.sternauto.nl

Auto- en OV-nieuws
Doe eens wat anders
op vaderdag!
Op zoek naar een leuke vaderdagverrassing? Ga dan zaterdag eens
kijken bij de NK Rallyracing op het
Eurocircuit in Valkenswaard!
Speciaal omdat de derde ronde van
het NK Rallyracing op vaderdag
plaats vindt, heeft
het Eurocircuit
een mooie actie.
De toegang tot
de wedstrijd is
voor het publiek
namelijk gratis! Of
je nu vader bent of
niet, het Eurocircuit wil iedereen
op deze vaderdag

een leuk, spannend en betaalbaar
uitje aanbieden. Bezoekers uit De
Ronde Venen kunnen er dan gelijk
'ons' team van Van Rijn Racing uit
Mijdrecht aanmoedigen.
Na tweemaal een zesde positie gescoord te hebben, wil coureur Dennis
van Rijn deze derde ronde, waarvan
de eerste manches beginnen om 12
uur, de constante lijn voortzetten.

Gemiddeld verbruik
1 op 14,7 / 6.8 l/100km
Prijs gereden model:
€ 36.850,00
Alternatieven:
Audi A4, BMW 3-Serie, Volkswagen Passat, Volvo V60

Met Connexxion wordt
deze sportzomer nog
leuker!
In de regio's Amsterdam en Almere
en in de provincie Utrecht rijden
momenteel knaloranje Sportzomer-bussen van Connexxion. Deze
bussen zijn gekoppeld aan een
winactie. In alle bussen die in deze
gebieden rijden, vindt men flyers
met een QR-code. Daarnaast zijn
de Sportzomerbussen zowel van

binnen als van buiten voorzien van
deze QR-codes.
Wie deze code met een smartphone scant, komt bij een invulformulier met kans op een iPad
of een van de 400 andere fantastische prijzen. De actie loopt tot
12 augustus en is ook geldig op de
Maxx, R-net en Sternet bussen binnen de genoemde gebieden. Meer
informatie is te vinden op

www.connexxionsportzomer.nl

Brandstichting in
Mijdrecht
Op woensdag 13 juni hebben
onbekenden geprobeerd een busje
in brand te steken. Buurtbewoners
wisten dat te voorkomen.
Rond 23.30 uur zagen buurtbewoners brand op straat op de Roerdomp in Mijdrecht. Zij reageerden
alert en wisten het te blussen.
Toen agenten ter plaatse kwamen
bleek dat er een poging gedaan was
een geparkeerd busje in brand te
steken.
De toedracht en het motief worden
onderzocht.
De politie roept getuigen op contact
op te nemen met het wijkteam
Mijdrecht via 0900-8844.
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Kort Nieuws
Vinkeveen

PS-lid Herman
Graaff op CDA
bijeenkomst

Herman Graaff is CDA Provinciale
Statenlid en hij komt aanstaande
woensdag 20 juni in Vinkeveen
vertellen over zijn werk. Vanuit de
jongerenafdeling van het CDA is
hij in 2011 in de Provinciale Staten gekomen. Hij weet veel over
Groen, Mobiliteit en de Provinciale Structuurvisie. Groot Mijdrecht
Noord, behoud van het Groene
Hart en doorstroom van de N201
zijn zeker thema’s die ter sprake
komen. Deze boeiende avond staat
vanaf 20.30 open voor iedereen.
Van 19.30- 20.30 uur is er een
besloten CDA ledenvergadering.
Plaats: De Boei, in Vinkeveen.
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Gymjuf Eva Sanders beklimt drie maal
de Alpe d’Huez
Eva Sanders, docente gymnastiek van De Eendracht, Driehuisschool en
Twistvliedschool, heeft afgelopen woensdag meegedaan aan de beklimming van de Alpe d’HuZes. Met het team van Sportservice Midden Nederland en meer dan 8.000 andere deelnemers ging ze fietsend de Alpe
d’Huez omhoog om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Eva zette een topprestatie neer door binnen acht uur drie keer de berg
te bedwingen.

De klim telt 21 haarspeldbochten,
1.061 hoogtemeters en is 13,8
kilometer lang. In de opeenvolgende
jaren is het evenement uitgegroeid
tot een ongekend formaat. Het
team van Sportservice was in eerste
instantie uitgeloot voor deelname
aan het evenement. Gelukkig besloot
de organisatie tot het organiseren
van een extra klimdag vanwege het
enorme aantal enthousiastelingen.
Op 6 juni ging Eva om
10.00 uur van start tijdens de verkorte versie.
Ze kwam drie keer
boven en had zelfs
nog energie voor een
vierde en eventueel
vijfde beklimming.
Helaas liet de tijd dat
niet toe.

Na afloop zei Eva: “Het was erg
zwaar, maar een supergave ervaring”.

compleet verzorgd. Kortom, het oude
centrum van Wilnis leeft! Natuurlijk
zijn er kramen met poffertjes, pannenkoeken, suikerspinnen, bloemen,
groenten, antiek, sierraden, snuisterijtjes, noem maar op, er is van alles
te vinden. Ook Stichting ‘Mensen in
Nood’ is op de midzomerbraderie
aanwezig. Ga kijken bij deze kraam
en kijk hoe deze Stichting te helpen
is. Een bezoek aan de Historische
vereniging De Ronde Venen is zeker
de moeite waard! Ook Kringkoop is
aanwezig waar allerlei dingen voor
een habbekrats zijn aan te schaffen.

deze voertuigen zijn.
Je bent niet op de braderie geweest
als je geen bezoek hebt gebracht bij
Ed de Haan. Elektrische fietsen is
een steeds meer gezien artikel en
als je hoort hoe enthousiast mensen
hierover spreken… Laat u informeren over de voordelen hiervan.
Voor diegenen die dorst en trek
hebben kunnen terecht bij Café De
Buurvrouw, waar tevens Amsterdamse straatmuziek is van Hans
Kap. Ook is er een gastoptreden van
de Leliestreet Sisters. Gezelligheid
verzekerd! Aanvang: 18.00 uur.
Voor relaxed tafelen kun je terecht
bij Brasserie de Waard. Kortom;
de Wilnisse midzomerbraderie die
’s middags vanaf twaalf uur tot ’s
avonds 21.00 uur gehouden wordt,
belooft weer gezellig te worden!

Eva Sanders was één van de acht
teamleden van Sportservice Midden Nederland. Vanuit Sportservice
Midden Nederland werkt Eva op
drie basisscholen in De Ronde Venen
en is ook betrokken bij de sportkennismakingsprojecten Kies voor Hart
en Sport en Fit4Kids. Samen met
de overige teamleden hebben ze de
afgelopen maanden via vele acties
geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Door het verkopen van
cupcakes, organiseren van sportdagen
en schaatsclinics, het houden van een
high-tea met haar leerlingen en vele
donaties van familie, vrienden en
collega’s is door het team in totaal
meer dan € 26.000 bijeengebracht.

Woensdag 20 juni wordt de jaarlijkse midzomerbraderie gehouden
in het oude dorpscentrum van Wilnis. Er staan kramen waar van alles
te zien valt en, zoals elk jaar, laat de
zon zich van haar beste kant zien.
Aangezien er deze dag geen voetbal op tv is, is er alle reden om naar
het oude dorpscentrum van Wilnis
te komen.

Voor de laatste mode moet u zijn bij
Wouda-Fashion, mode die je raakt.
Daarnaast kapsalon Lydia die je haar

Vlak voor de zomervakantie worden weer drie verschillende speelveldjes in Mijdrecht veranderd in een 'feestveldje'. Alle kinderen en belangstellenden zijn van maandag 18 tot en met woensdag 20 juni weer
welkom op het Veldjesfeest.
Elke avond start rond 19.00 uur het
programma, dat duurt tot ongeveer
19.45 uur. Vanaf de veldjes klinkt
als startsein het nieuwe openingslied 'Welkom'. Op maandag 18 juni
is de start in Wickelhof aan de Dr.
Van der Haarlaan vlakbij zwembad
Blijdrecht. Het speelveld aan de
Vijzelmolen is dinsdag 19 juni aan
de beurt. Het laatste Veldjesfeest
deze zomer is woensdag 20 juni op
het veld aan de Aquamarijn bij de
Toermalijn.
Het thema is dit jaar: “Steengoed,
keigaaf!” Natuurlijk is Olleke
Bolleke ook weer uitgenodigd. In
de poppenkast is iemand met twee
linkerhanden, die de mist ingaat bij

een praktische klus. Het verhaal uit
de Bijbel gaat over twee mannen
die gaan bouwen. Na het programma is er voor iedereen wat te drinken met iets lekkers. De kinderen
kunnen weer op het zeil blijven om
een deurhanger te versieren.
Via een aantal basisscholen kunnen de leerlingen een uitnodiging
krijgen in de vorm van een in elkaar
te zetten puzzel. Op die uitnodiging
staat alle verdere informatie over
het Veldjesfeest. Ieder kind mag
op het Veldjesfeest direct zelf een
prijsje uitzoeken bij inlevering van
het kunstwerk. De uitnodiging en de
liedjes zijn te downloaden via

www.cgkmijdrecht.nl

Eva Sanders, staand 5e van links, op de top van de Alpe te midden van collega’s en
ondersteuning.

Midzomerbraderie
Wilnis 2012

Je vindt Beauty-Lounge Bellissimo
voor een complete gezichtsverzorging
en Damesmode Groot Gelijk als het
een maatje groter moet zijn. Onze
plaatselijke goudsmid Nant Hartel
is met interessante aanbiedingen
aanwezig en Willem van Harberden
van de gelijknamige schilderswinkel
ontbreekt ook niet. Even verderop
vindt u drogisterij Nagtegaal met een
scala aan producten die je in een drogisterij mag verwachten. Ga ook eens
langs bij het Servicepunt om te horen
wat zij voor u kunnen betekenen.
Alweer een jaar in ons oude dorp:
Bakkerij Tersteeg voor ambachtelijk
brood.

Het Veldjesfeest staat weer voor de deur

Bij de verkeerskruising zijn de
bekende Oudhuyzer-sloepen van Jan
Nap waar tevens de Arctic Quads van
Adrie van Ieperen te bewonderen
zijn. U staat ervan versteld hoe sterk

Den Ouden Binnen en Zideris samen op pad
Zondag jl. zijn de medewerkers van
Den Ouden Binnen en de bewoners
van Zideris met elkaar een dag
naar Hoorn geweest.
Relaties en genodigden van Den
Ouden Binnen hadden bij de
opening van de nieuwe winkel in
januari van dit jaar een bedrag
gedoneerd, om deze dag mogelijk
te maken. Per bus werd, vergezeld
van een heerlijk zonnetje, met 45
personen vertrokken naar Hoorn.
Daar aangekomen lag het zeilschip
De Toekomst klaar voor vertrek.
Met koffie en krentenmik in onze
handen werden de trossen losgegooid en de zeilen gehesen. Onder
aanvoering van de schipper en zijn
maat werd een aantal deelnemers
aan het werk gezet om de reis richting het IJsselmeer te vervolgen.

De weergoden waren het gezelschap goed gezind en onder het
genot van een hapje, een drankje
en een goed gesprek werd rond half
vijf de koers naar de haven ingezet.
Het water en de buitenlucht maken
hongerig en de dag werd dan ook
afgesloten met een overheerlijke
pannenkoek. Op naar De Strooppot
in De Hoef, waar de tafels gedekt
stonden en iedereen zijn ervaringen met tafelgenoot kon delen.
Als afsluiting een heerlijk dessert
en daarna moe maar voldaan naar
huis. Kortom een fantastische dag
waarvan iedereen enorm genoten heeft. Bewoners van Zideris,
medewerkers van Den Ouden en
natuurlijk de donateurs: ontzettend
bedankt.
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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: magazijnmedewerker met heftruckcertificaat
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: RTV Ronde Venen zoekt voorzitter, secretaris en
penningmeester
Organisatie: RTV Ronde Venen
Plaats: De Ronde Venen

Functie: Allround medewerker bloemen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Assistent Horeca Manager
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Ouderkerk aan den Amstel
Functie: Aankomend financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: binnenmelder/ingangscontroleur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Ervaren ICT ServiceDesk Medewerker
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Wellnesscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Wingezondheid
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Accountmanager Data - IP
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel talent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: .NET Software Engineer
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Zelfstandig werkend kok gezocht
Organisatie: Café-Restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

Functie: Commercieel medewerker
Organisatie: Swildens
Plaats: Mijdrecht
Functie: Kapster worden?
Organisatie: Yvonne de Boer Hairtrends
Plaats: Amsterdam

Functie: Medewerker bediening (m/v)
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: Customer Contact Medewerkers, Data Mail,
Mijdrecht
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Part-time verkoopster filiaal Vinkeveen
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Vinkeveen

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

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker full-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

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

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker part-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

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

Functie: junior medewerker civiele techniek m/v (36 uur)
Organisatie: Gemeente Ouder-Amstel
Plaats: Ouderkerk aan de Amstel

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

Functie: Stagiair DTP / Grafisch Vormgever
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Monteur binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Krantenwijk lopen bij De Groene Venen in
Abcoude
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Wasstraat Medewerker Amsterdam m/v (38 uur)
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Amsterdam

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

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

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

Functie: Werkplaats chef staal en aluminium
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Kruiswoordpuzzel week 24
1

2

3

4

5

10
13

17

18

22

8

14

26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

44

48

39

40

45

46

49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

23

25

42

7

11

12
16

6

41
47

50

53

54

57

58

60

55
59

61

62

63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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© Puzzelland
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HORIZONTAAL:
1. Afreis; 5. wierook; 10. bloeiwijze; 11. soort
papegaai; 12. niet netjes; 14. psyche; 16.
werpanker; 18. dichterbij; 20. korte jas; 22.
deel van een etmaal; 23. zeehond; 24. halsbont; 25. het wezenlijke; 27. geliefde van
Julia; 29. hoffeest; 30. glad neerliggend;
32. fabelachtig monster; 34. verhoogde
toon; 35. vis; 37. klepper; 39. deel van een
huis; 42. onafgesloten; 44. gebrek; 46. honingbij; 48. voorzetsel; 49. vochtig; 50.
mager; 51. schattig; 53. afkeer; 55. verbond; 56. meisje; 58. benul; 60. deel van
een fuik; 61. vreemde munt; 62. melksuiker;
63. echtgenote van de tsaar.
VERTICAAL:
1. Weg over een verdieping in het terrein; 2.
gereedschap; 3. gemalin van Aegir; 4.
loven; 6. gele verfstof; 7. honingdrank; 8.
softdrug; 9. oeveraas; 12. bizon; 13. oud
kaartspel; 14. bede; 15. genotmiddel; 17.
weinig samenhangend; 19. kathedraal; 21.
bergpas; 26. lansier; 27. persoon om wie
men lacht; 28. mondeling; 29. vaartuig; 31.
voorzetsel; 33. oude vochtmaat; 36. vierkant visnet; 37. vol scheuren; 38. bovenlicht; 39. aaneenschakeling; 40. koningin
(Fr.); 41. muziekinstrument; 43. nachtkleding; 45. ambacht; 47. maand; 52. fijngemalen schelpen; 53. feeks; 54. geveinsd;
55. melkklier; 57. dochter van Cadmus; 59.
brandgang.

Sudoku week 24
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 23
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