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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 3 juli 2010
•
•
•
•

Rap & Ruig opbouwen, Vinkeveen
Kerkbezichtiging H. Hartkerk, Vinkeveen
VIOS Open, Raadhuisplein, Mijdrecht
Samen Uit-Samen Thuis, activiteiten in
Abcoude en Vinkeveen

Zondag 4 juli 2010
• Rap & Ruig Race, zandeiland 1, Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Bijzonder doopritueel op druk Klinkhamer
Zondag jl. werd aan het overvolle strandje bij het bekende Klinkhamer in Vinkeveen de nieuwsgierigheid van veel recreanten getrokken. Hier voltrok zich namelijk een uniek doopritueel. Zes jonge mensen van de evangelisten kerk in Mijdrecht werden gedoopt
volgens het protestantse geloof, in het bijzijn van familie en vrienden uit heel Nederland. De dopelingen komen uit Burundi, Ruanda
en Congo. Eerst werd het water gezegend door een priester, waarna de plechtigheid kon beginnen. Nadat de zes waren gedoopt,
vertrok iedereen weer. De evangelisten, die hun diensten normaal gesproken in de kerkruimte boven Karwei houden, hadden voor
de doop gekozen voor Vinkeveen, omdat de vrije natuur puur is.

Bayer maakt zich sterk voor vrijwilligerswerk
De afgelopen week heeft Bayer een grote vrijwilligersactie georganiseerd in de Ronde Venen en omgeving
en bij verschillende Ronald McDonaldhuizen in Nederland. De activiteiten varieerden van sociale projecten,
zoals ouderen een leuke dag bezorgen bij Zorgcentra De Ronde Venen of klus- en schoonmaakwerkzaamheden bij de Ronald McDonaldhuizen in Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Leeuwarden. Er was voor
elk wat wils. De projecten sloten aan bij het internationale programma van de Bayer Cares Foundation dat
zich wereldwijd voor sociale projecten inzet.
Algemeen directeur Niels Hessmann:
“Bayer erkent en aanvaardt wereldwijd zijn rol als maatschappelijk en
ethisch verantwoorde onderneming.
Wij willen als grote werkgever in
Nederland een voorbeeldrol vervullen en willen actief onze betrokkenheid tonen. Daartoe hebben wij een
aantal maatschappelijk relevante
projecten geselecteerd waaruit door
iedereen een keuze kan worden
gemaakt. Om het belang van deze
actie te onderstrepen, stellen wij
alle medewerkers één werkdag ter
beschikking voor sociale projecten.
Want, met inspiratie en plezier
willen we het verschil maken voor
de ander en zo onze betrokkenheid
tonen bij de samenleving.”

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Medewerkers van Bayer in actie bij Zorgboerderij Amstelkade, waar een nieuwe
zandbak werd gerealiseerd. 				
foto peter bakker

lutz sale

40-50% korting
op de gehele zomercollectie*

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN

Herenweg 154, Wilnis
De woning die ik deze week bezoek, staat aan de Herenweg 154 in Wilnis. Het is een
twee-onder-een-kapwoning, voorzien van een aantal extra’s. Als ik kom aanrijden, zie
ik al dat er achter de woning enorm veel ruimte is en mijn oog valt op de aanlegplaats
voor een boot. Dat ziet er goed uit! De woning ziet er van buiten ook goed onderhouden
uit, er is in 2000 gerenoveerd. Eerst maar eens binnen kijken...
We gaan via de achterdeur de
woning binnen en treffen hier een
praktijk/kantoorruimte, die momenteel deels is ingericht als kantoor,
met lichtkoepel in het dak, en deels
als hondentrimsalon.
Ideaal als je een praktijk of kantoor
aan huis hebt, of wilt gaan beginnen.
Klanten kunnen aan de achterzijde
meteen de praktijk/kantoorruimte
binnen, zodat ze verder niet het huis
in komen.
Vanuit de praktijkruimte komen we
via een tussenhal, waar een garderoberuimte en de wasmachine aansluiting zit, in de ruime woonkeuken.
De keuken is geplaatst in een hoekopstelling en is uiteraard voorzien
van alle benodigde apparatuur.
Er zit in de keuken ook een grote
voorraadkast; erg handig om je
boodschappen in op te bergen. In
de woonkeuken is voldoende ruimte
voor een grote eettafel om gezellig
met z’n allen aan te eten.
De woonkamer bevindt zich aan de
straatkant van de woning, deze is
ook lekker ruim en door de vele ra-

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

men heb je erg veel lichtinval. In de
aangrenzende hal vind je het toilet,
de meterkast en de trapopgang naar
de eerste en tweede verdieping.
Op de eerste verdieping bevinden
zich drie slaapkamers en de badkamer. De ouderslaapkamer ligt aan de
straatkant van de woning en heeft
toegang tot een balkon. De andere
twee slaapkamers liggen aan de
achterzijde en zijn voorzien van een
dakkapel.
De badkamer is echt ontzettend
ruim, maar wel wat verouderd. Er
is een ligbad, een aparte douche
en een dubbel wastafelmeubel. De
ruimte is zo groot dat je hier wel iets
heel moois van kunt maken. Op de
tweede verdieping bevinden zich nog
twee slaapkamers en een overloop
met behoorlijk wat bergruimte.
We gaan weer naar beneden om de
tuin te bekijken. Er is achter de woning een gezellige zitplaats gecreëerd om heerlijk rustig van de zon te
kunnen genieten. Achter de zitplaats
is een carport gemaakt, waar met
gemak drie auto’s onder geplaatst
kunnen worden.
Verder staat hier een grote loods
van ca. 80 m2 met nog een bijgebouw van 20 m2, die je mooi zou
kunnen gebruiken voor een eigen bedrijf of gewoon privé voor een leuke
hobby of een feestje.
De loods is voorzien van een keuken
en een toilet en er is zelfs een
bovenverdieping, bereikbaar via een
vaste trap. Via de achterzijde is de
houten steiger bereikbaar waar een
ligplaats is voor een boot. Je vaart
hier vandaan zo naar de Vinkeveense
Plassen; ideaal met deze zomerse
temperaturen!
De bewoners van deze woning, met
al die extra’s, geven aan dat ze open
staan voor een woninginruil.
Woninginruil is een goede oplossing

wanneer u uw
eigen woning
niet durft te
verkopen in
deze lastige
tijd. Wanneer
u meer informatie wilt
over de inruilmogelijkheid van uw
woning en
een afspraak
wilt maken
voor een
bezichtiging kunt u contact opnemen
met de verkopende makelaar.
Het is echt een aanrader om hier
eens te komen kijken.
Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 0,7
Snelweg A2		 5,5
Bushalte		 1,1
Basisschool		 0,7
Sportcomplex		 1,5

Facts & Figures
Herenweg 154, Wilnis
Vraagprijs € 625.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 880 m2
Inhoud 450 m3
8 kamers (5 slaapkamers)
Vida makelaars og
Dorpsstraat 14
3641 EC Mijdrecht
Tel: 0297-212987
info@vidamakelaars.nl

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof •
•Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen •
Boni Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous •
Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) •
Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •
Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •
EN ONLINE OP
WWW.DE GROENE VENEN.NL
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Burgemeester Marianne Burgman van De Ronde Venen over de fusie met Abcoude:

“Graag daag ik de creatieve geesten uit om onze
gemeenten met elkaar te verbinden”
De plek waar het gemeentehuis zal staan is inmiddels uitgebreid besproken. Burgerservice in Abcoude is een
belangrijk, maar in te vullen aandachtspunt. Over hoe de Servicepunten De Ronde Venen en Abcoude zouden kunnen functioneren is nagedacht. Hoe we de bewoners van de nieuw te vormen gemeente met elkaar
kunnen verbinden is een essentieel punt, dat nog de nodige aandacht verdient. Als het aan burgemeester
Marianne Burgman ligt, gaan de creatieve geesten uit beide gemeenten met elkaar in gesprek om dit punt
met elkaar te bespreken. De handen ineen slaan en het liefst op een niet-orthodoxe manier.
Wie de informatieboekjes van de
gemeente Abcoude en die van de
gemeente De Ronde Venen doorbladert, ziet dat we meer raakvlakken
hebben, dan je op voorhand zou
denken. Overal wordt toneel gespeeld, de historische verenigingen
werken al samen, op het gebied van
kunst zijn er talloze raakvlakken te
ontdekken en ook de ondernemersverenigingen aan beide zijden van
de A2 hebben elkaar al gevonden.
Er wordt gevoetbald, er wordt
hockey gespeeld, handbal en
nog veel meer. Wist u dat er in
Baambrugge een heuse ijsbaan is
ontwikkeld, die tijdens de vorstperiode volop wordt gebruikt? Weet
cultuurminnend De Ronde Venen
dat er in Abcoude een volwassen
theaterzaal staat te popelen om u
te begroeten? De fietspaden die
onze nieuw te vormen gemeente
omringen en doorkruisen, hebben
alle iets gemeen. Wat is het mooi
hier te werken, te wonen en te recreëren. Op de Rondeveense terrassen is het goed toeven, maar ook de

Eendracht in Abcoude en de Punt in
Baambrugge zijn een bezoek meer
dan waard.
We moeten af van het idee dat
Abcoude en Baambrugge verre
dorpen zijn, die we moeilijk kunnen
bereiken. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Wist u dat je vanaf de
Baambrugse Zuwe zo maar de snelweg A2 onderdoor duikt (de Dokter
van Amerongen tunnel) en via de
Zuwe het landelijk, lieflijk gelegen
dorpje Baambrugge aandoet? Als
je dan linksaf slaat, kom je op een
smal pad terecht, waar het heerlijk
fietsen is. Abcoude aandoen. De
boorden van het riviertje het Gein,
de Winkeldijk, de Waver verkennen
en via Vinkeveen of Wilnis terug
naar Mijdrecht, onderweg lekker
aanleggen op een terrasje voor een
kopje koffie met een appelpunt,
kortom een heerlijk dagje uit. Heeft
u enig idee hoeveel kunstenaars er
langs deze route wonen en werken?
Kunstenaars die het zo maar een
goed idee vinden als u ze met een
bezoek vereert.

Colofon

Politie nieuws
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Man duikt weg
In de nacht van dinsdag op woensdag jl. had een man kennelijk zo'n
kwaad geweten, dat hij zich in een
sloot verschuilde. De politie onderzoekt nog waarom.
Rond 02.50 uur reed een motoragent over de Herenweg in Vinkeveen ter hoogte van het viaduct. Hij
zag een man ongeveer 150 meter
verderop lopen, die er bij het zien
van de agent hardlopend vandoor
ging. Hij rende een doodlopende
weg naast de afrit van de Provincialeweg N201 in, waar de agent het
zicht op hem verloor.
Meerdere agenten stelden met
onder andere een politiehond een
onderzoek in. Daarbij troffen zij de
verdachte liggend in een sloot aan.
De verdachte werd met een nat pak
op de kant gehaald en aangehouden.
Het ging volgens zijn identiteitskaart om een 23-jarige Roemeen,
maar de agenten vroegen zich af of
die kaart wel echt was.
Agenten stelden in de omgeving
een onderzoek in om te kijken welk
strafbaar feit de verdachte kennelijk had gepleegd. Daarbij troffen zij
echter niets aan. De verdachte werd
voor onderzoek naar zijn identiteit
naar het politiebureau overgebracht. In de schoenen van de man
troffen agenten glassplinters aan,
mogelijk afkomstig van een inbraak.
De politie zet het onderzoek naar
de identiteit van de man en naar
een mogelijk gepleegde inbraak
voort.

Samen Uit - Samen Thuis
De eerste aanzet wordt gegeven met
het evenement “Samen Uit – Samen
Thuis”, dat morgen, zaterdag 3 juli
plaats vindt. U rijdt circa dertig
kilometer over het grondgebied
van de nieuw te vormen gemeente.
Tijdens uw tocht maakt u kennis met
diverse activiteiten die er die dag
zullen worden georganiseerd. De
route is huis-aan-huis bezorgd, maar
heeft u een sticker op de deur, of de
flyer per abuis afgelopen woensdag
bij het oud papier gelegd, dan kunt u
de route ook downloaden via

www.fusieabcoudederondevenen.nl
onder de button 'Samen Uit – Samen Thuis'.
Creatieve geesten
Wat burgemeester Burgman belangrijk vindt, is dat er een aantal
creatieve geesten uit alle kernen van
de nieuwe gemeente de koppen bij
elkaar gaan steken. “Elkaar eens
informeren wat zoal de raakvlakken
zijn en wat men voor elkaar kan
betekenen. Als gemeente stellen we

graag de ruimte hiervoor beschikbaar. Waar we kunnen, zullen we
ondersteuning verlenen.”
Maar belangrijker dan dit, vindt
Burgman dat de manier van handelen eigentijds en verfrissend moet
zijn. Nou eens geen suikerspin of
ballonnenclown, maar creativiteit
die zelfs de meest luie burger uit
zijn of haar stoel laat komen. Met
andere woorden, door het organiseren van een groot voetbaltoernooi
trek je, terecht, alleen de voetballiefhebbers, dat is jammer. “Door
creativiteit te bundelen trek je een
veel groter publiek. Dat is wat een
schitterende nieuwe gemeente
verdient.”
Reacties? m.burgman@derondevenen.nl

Eerste Kamer stemt volgende week in met herindeling

Statenlid: ‘Abcoude slachtoffer van
180 graden draai Rondeveense Raad’
De gemeenten De Ronde Venen en Abcoude hadden blijkbaar voortschrijdend inzicht bij het opzetten van de Samen Uit - Samen Thuis feestelijkheden en het maken van de Herindelingskrant. Officieel namelijk stemt de
Eerste Kamer pas op 6 juli a.s. over de herindeling.
door peter schavemaker

D66, nog de enige tegenstander van het voorstel in de Senaat, verklaarde
tegenover deze krant volgende week ook in te stemmen met het wetsvoorstel.
Toch blijft de partij kritisch. Statenlid van de provincie Utrecht Ralph de Vries
reageert desgevraagd ook namens Eerste Kamerlid Hans Engels. “Abcoude
is de initiator van de herindelingen in het gebied en wordt nu geslachtofferd.
Zij hebben zich altijd ingezet voor een herindeling rond de Vecht. Men heeft
ook steeds aangegeven dat ze niet zoveel had en heeft met de Ronde Venen.
Abcoude is slachtoffer geworden van de 180 graden politieke draai binnen de
Rondeveense raad. Op een gegeven moment had Abcoude geen controle meer
over het proces en zit nu met een besluit waar ze het diep in hun hart niet mee
eens zijn. Wat mij betreft had Abcoude samen met Oudekerk aan de Amstel en
andere omliggende gemeenten een nieuwe gemeente moeten vormen.”
De Vries vindt het minder relevant dat het gemeentehuis in Mijdrecht komt.
“Ik vind dat Abcoude wel recht moeten worden gedaan en er een zekere
borging moeten komen dat ook de identiteit niet wordt opgeslokt. Gezien de
grote afstand, door snelwegen en andere ellende, is het belangrijk dat er gemeentelijke faciliteiten en voorzieningen in Abcoude gehandhaafd blijven.” Het
Statenlid pleit hierbij voor een gemeenteloket en kernwethouders.

Voorkom woninginbraak tijdens vakantie
De vakantieperiode staat voor de deur en dat betekent extra aandacht
voor het beveiligen van de woning. Het Centrum voor Veiligheid en
Criminaliteitspreventie geeft niet alleen tips over goed hang- en sluitwerk, maar waarschuwt dit jaar bovendien voorzichtig te zijn met sociale
media. Inbrekers kijken niet alleen door het raam of bewoners thuis zijn.
Nieuwe media zijn een belangrijke inspiratiebron om te checken wie er
met vakantie is. Let dus op dat u niet vermeldt dat u met vakantie gaat op
netwerken als Twitter, Hyves en Facebook. Daarnaast wordt het inspreken
van een vakantieperiode op voicemail, een melding op een webblog of in
een elektronische handtekening afgeraden.

Luistervink
Rondeveense Blikwering
In warme landen op vakantie gaan,
heerlijk. Prachtige landen, uiterst
vriendelijke mensen, gastvrij en
gezellig. We hebben de mooie
stranden een aantal malen bezocht.
Vrouw Luistervink zwemt topless.
Daarin is ze niet alleen; heel wat
westerse vrouwen dartelen rond en
genieten van de zon, zee en de branding. Ook heel wat lokale mensen
zwemmen met heel veel plezier.
Maar het aantal borsttoonsters is
onder deze groep mensen niet zo
groot. Hun goede recht. Er zijn ook
gezinnen die zich warm gekleed in
het water storten. Moeders draagt
dan een lange jurk, vader veelal een
lange broek, het bovenlijf ontbloot.
Hun goede recht. Dat vader zichtbaar aangedaan de vrolijk dansende
borstpartijen aanschouwt, laat ik
maar even voor wat het is.
Ons nieuwe zwembad ligt in een
weiland, met een terras aan de
groene zijde van het bad. Het glas
biedt uitzicht op de zwemmers,
maar dan moet je wel door de graspollen tijgeren, maar wie doet dat
nou? Het zwembad biedt straks ook
plek voor zwemlessen ten behoeve
van allochtone vrouwen. Dat was
ook al jaren het geval in het voormalige zwembad Blijdrecht, waar
een aantal vrouwen hun watervrees
hebben overwonnen. Een goede
zaak. Ondanks het feit dat kosten
nog moeite zijn gespaard om het
nieuwe bad mooi en toegankelijk
te maken voor iedere doelgroep,
ontstond er vrijwel meteen een
probleem. Het bad is te open. Via de
eerder aangehaalde graspollen, zou
je zo maar een blik kunnen werpen
op de zwemmers. Maar nogmaals,
eenieder die dit met bepaalde
bedoelingen doet, is rijp voor de in
het wit geklede mannen en vrouwen
die de graspollenbetreders vervolgens ingesnoerd in strakke lakens
afvoeren.
Je zou zeggen, dat in het kader
van de integratie de allochtone
vrouw zich een plaats moet kunnen
verwerven in ons nieuwe zwembad.
Ik zie ze in dit verband niet zo maar
in strakke tweedelige badpakken te
water gaan. Ik heb er totaal geen
enkele moeite mee dat ze zich wat
ruimer kleden en ook niet dat ze
als doelgroep alleen van het bad
gebruik kunnen maken. Als ze zich
daar prettig bij voelen heb ik daar
vrede mee.
Nu het College heeft besloten om
de doelgroep allochtone vrouwen
tegemoet te komen, en zo maar
ter waarde van 10.000 euro
blikwerende voorzieningen aan te
leggen, vind ik dit een gemiste kans.
De allochtone vrouwen zijn mans
genoeg korte metten te maken met
gluurders en andere genotszoekers
die onze samenleving jammer
genoeg kent.
Maar ze zijn ook geëmancipeerd,
verstandig en wijs genoeg om hun
mannen te wijzen op de positie van
de allochtone vrouw nieuwe stijl
binnen deze samenleving.
Luistervink
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De Hummeltjes nemen afscheid Dagje Drievliet voor de Sint Jozefschool

De Ronde Venen

Na de zomervakantie gaat Peuterspeelzaal De Hummeltjes verhuizen.
Deze week nemen alle kinderen afscheid van de voor hun vertrouwde
locatie in het pand in het Zwanenpark. Na de vakantie komen zij in een
mooi klaslokaal in de Sint Jozefschool aan het Tuinderslaantje in Vinkeveen. Peuterspeelzaal De Hummeltjes is blij dat zij een nieuwe locatie
hebben gevonden waar zij de kinderen goed en veilig kunnen opvangen.
Alle kinderen maken deze dagen een knapzak met iets lekkers erin. Hiermee lopen zij naar de nieuwe locatie om alvast een kijkje te nemen.

Horizon over
Verbondenheid met God
Aanstaande zondag 4 juli zendt
Horizon het tweede deel uit van een
serie van zes uitzendingen over het
thema: Ultiem geluk. In deze serie
wordt besproken hoe een mens
tot ultiem geluk kan komen in de
omgang met God. Aan de discussie
nemen deel: Harry Dijkstra, Trijnie
Korver, Pastor Wim Vernooij en
Joop Winkel. Presentatie: Cobie
Oudshoorn. Gespreksleider: Henk
Oudshoorn.
Uitzending van 9 tot 10 uur; herhaling dezelfde dag van 17 tot 18 uur.
Horizon is te beluisteren op Midpoint FM.

Ze hadden geen betere dag kunnen treffen voor de schoolreis. De zon
scheen stralend en de temperatuur was goed. Iedereen had er zin. Alle ingrediënten voor een geslaagde dag waren dus aanwezig. En geslaagd was
het afgelopen vrijdag in Rotterdam. Met 2 bussen vertrokken de groepen 5
en 6 van de Sint Jozefschool naar Drievliet; een pretpark met voor elk wat
wils. Van de theeleut en de monorail tot de zweefmolen en het spookslot.
De waaghalzen konden zich uitleven in onder andere de spectaculaire
achtbanen en de Lunatic. Moe maar voldaan werden de kinderen rond de
klok van vieren weer teruggebracht naar school.

Vinkeveen

Kerkbezichtiging
H.Hartkerk
Ook dit jaar is het weer mogelijk
om op woensdag- en zaterdagmiddag het Rijksmonument H.Hart
van Jezuskerk aan de Kerklaan 2
te Vinkeveen te bezoeken. Er zijn
deskundigen aanwezig om u een
interessante rondleiding te geven
in het kerkgebouw, en als u het
wil kunt u ook de toren in om te
genieten van het prachtige uitzicht
over ons mooie dorp en omgeving.
Tevens zal het Wander Beekes orgel
(Rijksmonument uit 1827) bespeeld
worden door vrijwilligers die zich
daarvoor beschikbaar gesteld
hebben. Laat deze kans niet aan u
voorbijgaan!

Wilnis

Maandelijkse
gebedsbijeenkomst
op 5 juli
De vakantie mag dan wel begonnen zijn, de maandelijkse gebedsbijeenkomsten gaan gewoon door.
Ook deze maand willen we op de
eerste maandag weer samenkomen,
dit keer in De Roeping, om als
christenen in De Ronde Venen te
delen wat we zo om ons heen zien
in onze gemeente en in ons land en
willen we bidden voor die zaken die
in onze plaats en ons land spelen en
ons bezighouden. Of dat nu betrekking heeft op jeugd, scholen of op
ouderen, zorg, bestuur, etc. Wat ons
daarbij bindt is de belijdenis van het
evangelie van het verlossingswerk
van Jezus Christus. Maandag 5 juli
is dus een ieder die met ons mee wil
doen van harte welkom in gebouw
De Roeping, aan de Kerkstraat 12
te Wilnis. De gebedsbijeenkomst
begint om 19.30 uur.

Kwinkslag jeugd gaat voor diploma wit
Zo tegen het einde van seizoen kan
de jeugd van badmintonvereniging
De Kwinkslag uit Vinkeveen weer
proberen om een diploma te halen.
Uiteraard is er eerst weer een aantal weken getraind onder deskundige leiding van de badmintontrainer
Kenneth van Leeuwaarde, voor vele
clubs uit regio een bekende. Over
belangstelling viel niet te klagen,
want vele ouders en familie waren
aanwezig om hun kind aan te moedigen. Voor de meeste kinderen was
het de eerste keer dat ze het niveau
hadden om mee te kunnen doen. Na

de warming up gedaan te hebben,
begonnen ze met de examenstof.
Wij kunnen Geert Dubbeldam, Rens
Duikersloot, Erik Rydfors, Thijs de
Vries en de jongste van onze club
Wouter Pappot van harte feliciteren met hun behaalde diploma wit.
Speciaal willen we nog vermelden
dat Kelly Berkelaar voor groen is
gegaan en ook is geslaagd.
Wil jij misschien ook een diploma
halen, kom dan op de eerste training van donderdag 19 augustus
om 19.00uur naar de De Boei te
Vinkeveen.

Dierentuinfeest bij peuterspeelzaal Dribbel
Afgelopen week was het zomerfeest bij peuterspeelzaal Dribbel. Het
peuterspeelzaaljaar werd afgesloten in een tot dierentuin omgetoverde
speelzaal. Er konden allerlei leuke dierentuinspelletjes worden gedaan. De
kinderen konden o.a. een hele hoge giraffenek stapelen van dozen en ze
konden als een zeehond een bal door een hoepel gooien. De kinderen hebben zich prima vermaakt met de spelletjes en er was natuurlijk wat lekkers
voor alle peuters. Het was ook dit jaar weer een geslaagd feest.
Peuterspeelzaal Dribbel hoort bij SPEEL-WIJS, stichting voor peuterspeelzaalwerk. Kijk voor inschrijving of informatie op www.speel-wijs.nl of
bel naar tel. 0297- 254778 (werkdagen van 9-11 uur).

Meester Fons nam afscheid van de Hoflandschool
Geslaagde veiling voor nieuwe speeltoestellen De Fontijn
Vorige week woensdag vierde basisschool De Fontein in Mijdrecht het jaarlijkse zomerfeest ter afsluiting van het schooljaar. In het warme, prachtige
avondzonnetje genoten kinderen en ouders van allerlei buitenspelactiviteiten en een heerlijke bbq. Ook was er een veiling waar diverse artikelen,
royaal beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers, onder bezielende
leiding van de veilingmeester onder opbod werden verkocht. De opbrengst
komt ten goede aan nieuwe speeltoestellen op het schoolplein. Voor meer
informatie: www.fonteinmijdrecht.nl.

Op woensdag 23 juni jl. hebben we
uitgebreid aandacht besteed aan
het afscheid van meester Fons, na
ruim 40 jaar onderwijs. Fons werd
’s morgens door alle kinderen thuis
opgehaald en naar school begeleid.
Hij liep hierbij met een kruiwagen,
waarin ieder kind van zijn eigen
groep 7 een plantje deed. Op school
aangekomen werd de meester eerst
door zijn eigen klas in het zonnetje
gezet. Daarna was het beurt aan alle

kinderen van de school. Er waren
enkele optredens voor Fons, een
lied werd gezongen en een cadeau
namens de kinderen aangeboden.
Voor o.a de ouders was er vervolgens
gelegenheid om Fons de hand te
schudden. ‘s Avonds was er een gezellig samenzijn, bij een diner, met Fons’
gezin en diverse (oud-)collega’s.
Fons kan terugkijken op een mooie
onderwijscarrière, met een prachtig
slot.
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Caribisch Midzomernachttoernooi VLTV
Bij de VLTV in Vinkeveen heeft
zaterdag 26 juni jl. voor de 2e keer
het Midzomernachtoernooi plaatsgevonden. Het terras en de banen
waren voor deze gelegenheid in een
Caribische sfeer gebracht. De deelnemers werden ontvangen met een
prosecco en kregen een bandana.
Omdoen verplicht! De sfeer zat er
dan ook al snel in.
Na het spelen van de eerste wedstrijd was er tijd voor een overheerlijke barbecue, verzorgd door het

barcommissielid en cateraar Alwin
van Burken (www.thatscooking.nl).
Aansluitend werd er weer gespeeld
tot tegen middernacht! Voor dit
gezelligheidstoernooi waren introducés ook welkom waarbij tenniservaring niet was vereist. Dit leidde
gedurende de avond tot hilarische
taferelen. Kortom, wederom een
heel succesvol toernooi in Vinkeveen. We kunnen niet wachten tot
volgend jaar.

Einddansshow PK Sport weer groot succes Teambuilding met scouts Jan van Speyk
Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse dansshow van PK Sport weer
gehouden in De Boei in Vinkeveen.
Dit jaar kwamen er vijf groepen
hun dansjes uitvoeren: de Kidsswing
groep, die bestaat uit de allerkleinsten; de Dancestarz groep, met kinderen van rond de 6 jaar; de Beatmasters, waar de leeftijd rond de 8
jaar zit; de Streetwise kids van rond
de 13 jaar en als laatste de nieuwe
groep van Zumba for Kids. Anne
Ratterman heeft het hele jaar hard
gewerkt met de kinderen om tot de

uiteindelijke show te komen. Alles
verliep goed en het was een lust om
naar te kijken. Vooral de ouders,
familie en vrienden in de afgeladen
zaal genoten van het optreden die
de groepen vol overgave deden; het
was één groot feest op het podium!
Volgend seizoen zullen de kinderen
weer hard werken om een volgende
eindshow in elkaar te zetten en
dan zullen we er weer allemaal bij
zijn! Bel voor meer informatie over
Kidsswing en StreetDance met PK
Sport 0297-264666.

Parochiefeest St. Jan de Doper

Vol van verlangen samengekomen
Op zondag 29 juni jl. zijn de leden
van Parochie St. Jan de Doper samengekomen in de grootste kerk: de
H. Hart van Jezus te Vinkeveen.
De dagen ervoor hebben vrijwilligers
er hard aan gewerkt om de kerk een
feestelijke uitstraling te geven. Er
kwamen maar liefst 800 mensen
samen in de prachtig versierde kerk.
De negen geloofsgemeenschappen
droegen in de processie bij binnenkomst het water en de turven
binnen die ze hadden ontvangen
aan het begin van het samenwerkingsverband. En allemaal hadden
ze iets karakteristieks van de eigen
geloofsgemeenschap meegenomen.
Zo verschenen op het priesterkoor de
porstokken uit Abcoude, het oecumenisch kruis uit Breukelen, het beeld
van St. Antonius van Padua uit De
Hoef, het Mariavaandel uit Kockengen, de afbeelding van St. Ludgerus
uit Loenen, de kelk van Alfons Ariëns
uit Maarssen, een geloofsdoek uit
Maarssenbroek, de zilveren altaar-

beelden uit Mijdrecht / Wilnis, en de
palingfuik uit Vinkeveen / Waverveen.
Bisschop Herman Woorts had een
mooie preek over St. Jan de Doper
waarin hij de namen van alle geloofsgemeenschappen had verwerkt. Een
heel feestelijke viering waarbij aan
het einde alle geloofsgemeenschappen een kaars met het logo en een
kruik gezegend water meekregen,
en bloeiende plantjes als teken van
verbondenheid met wie niet konden
komen. En voor iedereen was er een
sleutelhanger met de naam van de
nieuwe parochie en een lampje. Na
de viering was het officiële afscheid
van de stuurgroep en het aantreden van het nieuwe bestuur. Velen
vonden de weg naar de pastorietuin
waar het koor Eigenwijs de catering
verzorgde. Aan het slot zorgde Jos
van Os nog voor de nodige vrolijkheid. Een prachtige eerste viering
van de nieuwe parochie – wellicht
het begin van een jaarlijkse traditie:
de viering van de geboorte van St.
Jan de Doper.

Vrijwilligers van Stichting Thuis Sterven en medewerkers van Pauw
Bedrijven hebben zich de afgelopen weken vermaakt op de boerderij
van Scoutinggroep Jan van Speyk met leuke teambuildingactiviteiten.
De Scouts organiseerden teambuildingdagen op maat om de eerder
gemaakte beursmatches, gemaakt op de Beursvloer De Ronde Venen
vorig jaar, in te lossen.
Afgelopen zaterdag 26 juni is een
zogenaamde ‘driehoeksmatch’
uitgevoerd. Vrijwilligers van de
Stichting Thuis Sterven kwamen
op bezoek bij de scoutingboerderij
aan de Oosterlandweg voor een
leuke ochtend met een typische
scoutingactiviteit. In het heerlijke
zonnetje werd een uitdagende hike
– oftewel speurtocht – gelopen door
Mijdrecht. Maar niet voordat de
vrijwilligers wat uitleg kregen over
scouting en de routetechnieken.
Onderweg moesten de vrijwilligers
werken met kaart en kompas, een
strippenroute, foto’s en ook nog
eens vragen beantwoorden. Na
deze tocht kreeg de groep een
heerlijke lunch aangeboden door
de Rabobank. En zo hebben twee
verenigingen en een bedrijf op een

mooie zomerdag wat voor elkaar
gedaan.
Eerder al kregen de medewerkers
van Pauw Bedrijven de vuurdoop
van de teambuildingsessies van
Scouting Jan van Speyk. Eind mei
waagden zij zich aan het triangeltouwtrekken, A-frame lopen en
Mega Mikado. In de vernieuwde
kampvuurkuil – de coniferenheg is
in de winter gesnoeid door Pauw
Bedrijven – werden broodjes en
knakworsten boven het vuur gebakken.
Wie weet wat de toekomst de
Scouts brengt, na deze succesvolle
nieuwe activiteiten. Kijk voor meer
informatie en foto’s over Scouting
Jan van Speyk op de website

www.janvanspeykgroep.nl.

Winnaars Japanse prijsvraag krijgen sushi
Afgelopen week heeft de familie van den Hoven (rechts op de foto) een
heerlijke sushi schotel ontvangen van Antoine Post van Partycentrum de
Meijert. Ook Jeroen van Oudheusden ontving een sushi schotel naar aanleiding van zijn deelname aan de prijsvraag in de adverentie van De Meijert.
		
				
foto peter bakker

Kort Nieuws
Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 9 juli 2010 is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in
Café de Merel, Arkenpark MUR 43,
te Vinkeveen, tel. 0297-263562.
Aanwezig zijn om 20.00 uur stipt en
uiterlijk om 20.15 wordt gestart met
kaarten, dit op veelvuldig verzoek.
Er worden vier maal zestien griffies
gespeeld en de punten worden bij
elkaar opgeteld. Ook is er op deze
avond een grote tombola. Het is de
laatste klaverjasavond voor de vakantie. In de loop van september wordt
weer gestart met prijsklaverjassen.
U leest het in deze krant.
Wel kan er nog gespeeld worden tijdens de Feestweek op donderdag 15
juli in de feesttent op de Demmerik
op het kermisterrein. Aanvang 13.30
uur, inschrijven vanaf 12.30 uur.

Mijdrecht

Zomerbridgedrive
De Bridgevereniging Mijdrecht
(BVM) organiseerde op 28 juni
j.l. de vijfde zitting van de zomerbridgedrive van 2010. Bij de A-lijn
(12 paren) wonnen Gerard van Beek
& Auri Block; bij de B-lijn (11 paren)
eindigden Sef Hermans & Sonja
Dillions als eersten. De volgende
avonden zijn 5 juli en 12 juli en
worden gehouden in Partycentrum
de Meijert in Mijdrecht. Er wordt
gespeeld in twee lijnen. Indeling
vindt plaats tijdens de inschrijving
aan de zaal vanaf 19.00uur. Men
hoeft niet per se een gevorderd/
ervaren bridger te zijn om mee te
doen. Gezelligheid staat voorop. De
drives vangen aan om 19:45 uur.
Inschrijfgeld 5 euro per paar. U kunt
per avond inschrijven en meedingen
naar de dagprijzen. Ook is er een
prijs voor de Zomerkampioen. Dit is
het paar dat (of de degene die) met
het hoogste gemiddelde is geëindigd
aan het slot van de zomer competitie
en alle avonden heeft gespeeld.
U kunt zich zowel aan de zaal als
telefonisch opgeven voor deelname
aan de drive(s) bij Agnes Kroes tel.
0297-286469 of 0297-241241.

Mijdrecht

Vrouw gewond
Een vrouw raakte op dinsdagochtend 29 juni gewond toen zij
op haar fiets door een bestelauto
werd aangereden.Rond 09.30
uur reed een 22-jarige man uit
Capelle aan den IJssel op het
Molenland in Mijdrecht met zijn
bestelauto vanaf een uitrit van een
boerderij de doorgaande weg op.
Daarbij zag hij een daar fietsende
71-jarige vrouw uit Mijdrecht over
het hoofd, mogelijk door de felle
zon. Hij botste met zijn rechtervoorzijde tegen het voorwiel van
haar fiets, waardoor zij ten val
kwam. De vrouw is met vooralsnog onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de
meest opvallende foto’s van de afgelopen week in beeld.

Zaterdag 26 juni vond voor de eerste keer het Vogelvrij Zomerfestival
plaats. Deze eerste editie was gelijk een enorm succes. Zo'n 1.500 bezoekers genoten in de open lucht van de warme houseklanken van o.a. ROOG,
Lucien Foort, Billy the Klit en Vato Gonzalez.
Vanaf 16.00 ’s middags konden bezoekers zich vermaken op het festivalterrein. Lokale dj held Maximiliano sloot Vogelvrij Zomerfestival grandioos af.
Het festival is zonder incidenten verlopen, de politie was zeer te spreken
over de organisatie en beveiliging. Alle betrokken partijen en de bezoekers
waren enthousiast, dus wie weet tot volgend jaar!

Tijdens het varen op de Vinkeveense plassen zijn
waterslangen gespot.

Zaterdag jl. werd onder een stralende zon het jaarlijkse Rabo Straatvoetbaltoernooi gespeeld op het
Raadhuisplein te Mijdrecht. Er hadden zich 18 teams
ingeschreven voor dit toernooi, dat door de hoge temperaturen matig bezocht werd door toeschouwers.
De jeugd liet zich hier echter niet door uit het veld
slaan. Op de foto de winnaars van Poule E: The Street
Fighters (1),Real Mijdrecht (2) en Barcelona (3).
			
foto's rob isaacs

Het aanhoudende warme weer
zorgt voor ideale condities om
ballon te varen. Deze ballon kreeg
woensdag veel bekijks toen hij
laag over Mijdrecht overkwam.
foto anita bosma

Met het nodige gespetter en geplons is dit weekend het nieuwe zwembad
aan de Ontspanningsweg in Mijdrecht officieel geopend. In het bijzijn van
genodigden werd vrijdag de naam van het bad onthuld: het Veenweidebad.
Onder hen was Maarten van der Weijden, de winnaar van de tien kilometer
zwemmen in open water tijdens de Olympische Spelen in Beijing.
De naam ‘Veenweidebad’ is het resultaat van een wedstrijd waaraan honderden inwoners van De Ronde Venen hebben deelgenomen. De winnaars
zijn mevrouw Van Walderveen uit Wilnis en de Groep Reactiveringszwemmen uit Vinkeveen, die toevallig dezelfde naam in hadden gestuurd.
Zaterdag wijdden de inwoners van De Ronde Venen het zwembad op
feestelijke wijze in.				
foto patrick hesse

Tijdens zijn spreekbeurt op
2 juni heeft Joost van Raaij
zijn klasgenoten verteld hoe
de Johan Cruyff Foundation
is ontstaan en wat de Foundation doet om kinderen
(met en zonder handicap)
in beweging te krijgen. Op deze dag konden de kinderen uit
zijn klas zich inschrijven om mee te lopen met de collecte
in de week van 28 juni tot 2 juli. Dat gebeurde spontaan!
Sommige kinderen willen zelfs op meerdere dagen meelopen. Wat de opbrengst is geworden horen we volgende
week pas als we de collectebussen in gaan leveren bij de
Johan Cruyff Foundation in Amsterdam.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen

DE GROENE VENEN

Nieuwe serie kaarten
‘Groeten uit Vinkeveen'
Afgelopen winter werden er in Vinkeveen kerstkaarten van Korfbalvereniging De Vinken verkocht. Met typisch Vinkeveense plekjes. Dat
leverde naast tal van positieve reacties ook regelmatig de vraag naar
‘Groeten uit Vinkeveen’ kaarten op. Deze waren er wel, maar veelal ietwat
gedateerd. Richard Strubbe van The Read Shop haakte daarop in.
Hij benaderde de fotografen/vormgevers van de kerstkaarten, Ingrid
Hagenaars en Jaco Kroon, met het verzoek om ook een zomers Vinkeveen
op haar mooist te laten zien.
Vanaf heden is het resultaat bij The Read Shop te koop. Zes zeer fraaie
kaarten uit en van Vinkeveen. Kaarten niet alleen voor de toeristen, maar
zeker ook voor Vinkeveners die eens een kaartje willen sturen naar verre
familie of vrienden.
Kortom, wederom een prachtig promotiemiddel voor Vinkeveen.

Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

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

A2: tot september
wegaanpassingen

Servicepunten De Ronde Venen

De werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A2 tussen Holendrecht
en Utrecht naderen de eindfase. Tot
september 2010 heeft het verkeer in
de weekeinden en op doordeweekse
dagen in de avond- en nachtelijke
uren te maken met afsluitingen
van op- en afritten en verminderde
beschikbaarheid van rijstroken. Het
verkeer dient extra alert te zijn op de
regelmatig wijzigende situatie.
Vanaf september heeft het verkeer
op de A2 tussen Holendrecht en
Maarssen 2x5 rijstroken tot haar
beschikking.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft als doel de burger zo veel mogelijk in staat te stellen zelfstandig te functioneren. Een officiële term die veel minder officieel wordt als Bertien Tweehuijsen praat
over de vier Servicepunten waarvan zij directeur is. Aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht, de Dorpsstraat 28 in
Wilnis, de Futenlaan 52 in Vinkeveen én in het mobiele servicepunt dat Amstelhoek en De Hoef aandoet,
is iedereen welkom als het gaat gaat om vragen over voorzieningen. Hier worden de vragen aan gemeente,
stichting De Baat, Westhoek Woondiensten, de lokale Rabobank en vervoersaangelegenheden gebundeld.

Van vrijdag 9 juli 21.00 uur tot
maandag 12 juli 05.00 uur wordt
afgesloten:
• de op- en afrit Vinkeveen (afrit 4)
richting Amsterdam
• de afrit Abcoude (afrit 3) richting
Amsterdam
Van vrijdag 23 juli 21.00 uur tot
maandag 26 juli 05.00 uur wordt
afgesloten:
• de aansluiting van de A9 naar de
A2 richting Utrecht bij knooppunt
Holendrecht
• de afrit Abcoude (afrit 3) richting
Utrecht
Vanwege de afsluitingen moet het
verkeer in deze periode rekening
houden met omleidingen. Deze
worden aangegeven met borden.
De werkzaamheden starten na de
avondspits en zijn voor de ochtendspits afgerond.

Van zoekplek naar vindplaatsen

J

aarlijks worden 10.000 vragen
beantwoord: het Servicepunt
heeft inmiddels haar bestaansrecht verworven! Het is een laagdrempelige voorziening die als doel
heeft om objectieve informatie te
verstrekken aan allen die daar om
vragen. Medewerkers/sters zijn door
de opzet van het Servicepunt in staat
het totale aanbod op het gebied van
wonen, welzijn te overzien. Dat is
voor de hulpvrager alleen maar prettig: die hoeft zich niet te verdiepen
naar welk loket, misschien wel meerdere, hij of zij zou moeten gaan om
daadwerkelijk hulp te kunnen krijgen.
Het prettige is dat de Servicepunten centraal zijn gelegen in de drie
dorpskernen, op loopafstand in de
wijken. Voor De Hoef en Amstelhoek
is er een speciaal ingericht rijdend
mobiel kantoor waar, met behoud van
privacy, informatie wordt verstrekt.

Het is een voorziening die voor iedere leeftijdsgroep is opgezet. Zoals
gezegd beschikt het punt over een
uitgebreide sociale kaart die aansluit
op vragen die klanten stellen. Het
Servicepunt is ook het “Frontoffice”.
Zeg maar vraagloket voor Westhoek
Woondiensten, huurders kunnen
er met vragen en wensen terecht
en (toekomstige) huurders kunnen
informatie krijgen over producten
en diensten van de verhuurder.
Rabobank Rijn en Veenstromen is
een unieke band aangegaan met het
Servicepunt zodat men in Wilnis voor
veel bankzaken terecht kan, terwijl
de andere locaties informatie en
advies over bankzaken verstrekken.
Veel mensen ondervinden problemen
met het invullen van formulieren
en niet iedereen is in staat met
instanties te communiceren, omdat
dit steeds meer per e-mail plaatsvindt. Het Servicepunt probeert
die drempel laag te maken door
informatie en hulp te geven bij het
invullen van het nu eenmaal niet te
voorkomen papierwerk. Soms zijn de
vragen die gesteld worden complex.
Verliest iemand een partner, dan kan
dat vaak tot een reeks van problemen

gaan leiden. Of soms is er sprake van
schulden of lichamelijk geweld. Vaak
volgen dan na een algemene vraag
een reeks vragen die om oplossingen
vragen. Samen wordt gekeken welke
problemen op korte termijn, en welke
op langere termijn opgelost moeten
worden. Meestal wordt er direct
naar de juiste persoon of instantie
doorverwezen.
Het Servicepunt bemiddelt ook bij de
aanvragen voor huishoudelijke hulp
of het verstrekken van hulpmiddelen.
Vraagt men voorzieningen aan, dan
zal de gemeente ten allen tijde de beslissing nemen, maar door het brede
perspectief waarmee het Servicepunt werkt, komen alle zaken zoals
bijvoorbeeld de sociale en fysieke
omstandigheden van de aanvrager
aan bod.
Vragen en aanvragen inzake het
minimabeleid komen aan de orde,
aanvragen voor deelname aan de
Plusbus, het onder begeleiding
boodschappen doen, maaltijdvoorzieningen aanvragen, inschrijving voor
Peuterspeelzalen, aanvragen voor de
Regiotax en reparatieverzoeken in de
eigen huurwoning vinden plaats in het

Servicepunt. Maar je kunt je ook als
woningzoekende laten inschrijven. Het
mag dus duidelijk zijn dat het Servicepunt er niet alleen voor ouderen is.

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht
Tel.: 0297 38 33 99,
E-mail: mijdrecht@servicepuntde-rondevenen.nl
Openingstijden:
Ma t/m do: 9.00 - 16.00 uur/Vr: 9.00 - 13.00 uur

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis
Tel.: 0297 23 76 10
E-mail: wilnis@servicepuntde-rondevenen.nl
Openingstijden:
Ma t/m do: 9.00 - 16.00 uur/Vr: 9.00 - 13.00 uur

Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen
Tel.: 0297 58 76 00
E-mail: vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden: Ma t/m vr: 9.00 - 13.00 uur.

Mobiel Servicepunt
Elke woensdag in De Hoef bij de Springbok van
9.30 uur tot 10.15 uur.
Amstelhoek bij "Ons Streven" 13.00-13.45 uur
Tel.: 06-13163176.
E-mail:
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl

Familieberichten
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KLAAR VOOR DE ZOMER!
Fiat 500C
o.a. met:
• Elektrisch bedienbare ramen en spiegels
• Centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening
• 7 airbags
• Parkeersensoren achter
• Dak leverbaar in rood, beige of zwart

KOM SNEL LANGS VOOR EEN PROEFRIT

Christian Koot
18 jaar

FIAT 500C VANAF 7 15.795,• GEEN BPM • 14% BIJTELLING • GEEN WEGENBELASTING
Talking
Gem. brandstofverbruik: 4,7 - 6,1 l/100 km (1 op 16,4 - 21,4). CO 2 : 110 - 135 gr/km.

Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*
Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO 2 -uitstoot (g/km) van de 25 best verkochte Europese automerken in 2009.

Begraven
of
cremeren?

Nieuwe eigenaar voor De 3 Turven
Café restaurant ‘De 3 Turven’ aan de Herenweg in Vinkeveen is overgenomen door Sander
Hogendoorn van restaurant ‘Boven Water’ bij Jachthaven Omtzigt. Restaurant ‘De 3 Turven’ is gevestigd aan de Herenweg 120, waar men vanaf 7 juli weer van harte welkom is.
door piet van buul

Hij was al een tijdje op zoek naar een nieuwe
uitdaging, vertelt Sander Hogendoorn. “In april
was het precies zeven jaar geleden dat ik met
restaurant ‘Boven Water’ begon. Het is een bijzondere locatie hier in de jachthaven. We hebben
een mooi terras met ruim zicht op de activiteiten
in de haven. Maar het restaurant is maar klein
en biedt weinig mogelijkheden. Ik zit hier zo’n
beetje aan mijn plafond”zegt Sander. “Meer dan
het nu is, kan ik er niet van maken.”
Wat Sander en zijn team er van gemaakt hebben is overigens niet gering. Het restaurant staat
bekend om zijn goede keuken. Een paar jaar
geleden werd dat nog eens onderstreept door
de toekenning van de 'Culinaire Nol', die wordt
uitgereikt tijdens het evenement Culinaire Venen
aan het restaurant dat zich hier het best presenteert. “Die onderscheiding is ons toen nog door
Nol Vermeulen persoonlijk uitgereikt”, vertelt
Sander. “De van ons bekende kwaliteit gaan we
zeker ook op de nieuwe locatie leveren, want
mijn team gaat mee over. En ‘De 3 Turven’ is
twee keer zo groot. Het is een heerlijke locatie,
midden in het dorp aan de drukke Herenweg.
Ik wil dat het daar een soort sociale ontmoe-

www.fiat500.nl

foto patrick hesse

Toen mijn vader plotseling kwam
te overlijden, moest ik die beslissing
nemen. Uitvaartcentrum Finnema stond
mij hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk, zoals
mijn vader dat zou hebben gewenst.

tingsplek wordt voor de mensen uit Vinkeveen
en wijde omgeving. Ik ben van plan aan de
exploitatie van ‘De 3 Turven’ een geheel eigen
draai te gaan geven. Er liggen daar weer volop
nieuwe kansen.”
Opknapbeurt
Het restaurant ‘De 3 Turven’ is tot 7 juli even
gesloten. Sander: “Om te beginnen knappen we
het terras wat op en krijgt de buitenboel een
ander kleurtje. We zitten natuurlijk midden in
het hoogseizoen. Dat betekent dat we voor de
rest van de zomer geen ingrijpende wijzigingen
voorzien. Men kan er van dinsdag tot en met
zondag terecht voor lunch en diner, of voor
zomaar en drankje op het grote terras. Het is
onze bedoeling om dan eind oktober de zaak
even een week of twee te sluiten om ook van
binnen de zaak een flinke metamorfose te geven.
Begin november komt er dan een feestelijke
heropening.”

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

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Café restaurant ‘De 3 Turven’ is gevestigd aan de
Herenweg 120 in Vinkeveen. Telefoonnummer.
0297 201075.

uf-abris_def.indd 2

07-05-10 16:07
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Expositie

Foto-expositie
in Zuwe Maria-Oord

DE GROENE VENEN

VIOS op het Raadhuisplein
Morgen, zaterdag 3 juli, presenteert VIOS zich weer tijdens de jaarlijkse
VIOS Open op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Van 13.00 tot 16.00 uur zijn
de verschillende afdelingen van de muziekvereniging te zien en horen. Ook
dit jaar is er een promotiestand waar informatie kan worden ingewonnen
en waar je je als lid kunt laten inschrijven.
Ben je blazer of slagwerker? Vind je het leuk om te majoretten? Of wil
je één van deze 'takken van sport' gaan beoefenen? Zoek je een gezellige vereniging? Dan is VIOS echt iets voor jou! VIOS combineert op een
evenwichtige wijze het samen muziek en show (leren) maken met hele
gezellige verenigingsactiviteiten. Je kunt bij VIOS mee (gaan) lopen in de
Show- & Marchingband en/of spelen in dweilorkest DORST.

In zorgcentrum Zuwe Maria-Oord
is een foto-expositie van de dr. ir.
Willem Hesselink te zien. Willem
is bezoeker van de psychogeriatrische dagbehandeling het Tuinhuis
in Zuwe Maria-Oord. Tijdens zijn
bezoeken aan het Tuinhuis vertelt
hij vaak over zijn passie fotograferen. Ook neemt hij af en toe foto’s
mee om te laten zien. Zo is het
idee ontstaan om een aantal foto’s
te exposeren. De foto-expositie
‘door de jaren heen’ van Willem
laten onder andere beelden van
zijn vakantie in Marokko zien,
maar ook de omgeving Mijdrecht.
De officiële openingshandeling
deed Willem Hesselink samen met
de nieuwe locatiemanager van
Zuwe Maria-Oord, Jan Withaar.
Na het toosten met een glaasje
Prosecco en met de aanwezigheid van luxe hapjes, was de
opening compleet. Met heel veel
trots leidde Willem de aanwezige
belangstellenden, waaronder de
medebezoekers van dagbehandeling het Tuinhuis, langs de foto’s.
Iedereen die ook geïnteresseerd is
om zijn foto’s te bezichtigen, is van
harte welkom op de Galerij op de
1e verdieping van Zuwe MariaOord, Herenweg 69 in Vinkeveen.

Cursus
Muziek in de kring
groot succes
De afgelopen acht weken was het
elke donderdagochtend een gezellige boel bij de Muziek in de kring
cursus.
Er werd gezongen, gedanst en
met allerlei muziek instrumenten
gespeeld door de kinderen en hun
ouders/grootouders.
De kinderen leerden verschillende
instrumenten kennen zoals de
djembe en de triangel en er werd
geoefend met het luisteren naar
harde en zachte tonen. Ook werd
de motorische ontwikkeling
gestimuleerd door het bewegen op
allerlei leuke liedjes.
De kinderen genoten ervan!
Vanaf september hopen we weer
te gaan starten met nieuwe lessen
op de donderdagochtend.
Wilt u ook meedoen of wilt u
meer informatie, neem dan contact op met de docent:
Angela Smit-Strubbe,
tel. 0297 265531/06 52237152.

Wil jij ook majorette worden?
Dan ben je van harte welkom bij
Show- en marching band VIOS. Je
begint als leerling-majorette. In een
klein groepje, waar veel persoonlijke aandacht voor je is, leer je
elke week nieuwe technieken. Je
zult versteld staan hoe snel jij ook
de knappe kunstjes met de baton
kunt maken! Om met de show- en
marchingband mee te mogen naar
optredens, zul je wel enige tijd
moeten trainen. Maar als leerling zullen er genoeg momenten
zijn waarop jij je kunstjes aan het
publiek kunt laten zien. Wat dacht
je van ons jaarconcert? Dit is altijd
een groot spektakel. En ook bij de
VIOS-Open is er veel publiek. Voor
de eigen clubleden en hun familie
is er de kijk- en luisterdag. Je mag
dan zelf een showtje laten zien. Dit
kan natuurlijk ook het dansje zijn
waar je tijdens de les mee bezig
bent. En als je het aandurft kun je
ook op school misschien wel eens
laten zien wat je allemaal leert als
majorette! Ook treedt je op tijdens
het straattheater festival en laat je
met je groep zien wat je allemaal
geleerd hebt. De combinatie techniek en beweging op verschillende

VVV introduceert vernieuwde ‘VVV Cadeaubon’

De VVV Irischeque heet met ingang
van vandaag VVV Cadeaubon. Met
de naamswijziging en een nieuw
ontwerp krijgt de bekendste en
breedst besteedbare cadeaubon van
Nederland een nog duidelijker en
herkenbaarder gezicht. Opvallend
kenmerk hierin zijn de in een bolvorm
geplaatste cadeau-artikelen die de
brede besteedbaarheid accentueren.
De nieuw vormgegeven bonnen zien
er uit als een cadeautje.
Tegelijkertijd met de vernieuwde bon
is de nieuwe website
www.vvvcadeaubon.nl gelanceerd.
Op deze website kan de klant nog
beter zoeken naar acceptanten en
verkooppunten. Binnenkort wordt
de mogelijkheid toegevoegd om een
persoonlijk bericht voor de ontvanger achterlaten in de vorm van een
leuke e-card, aangevuld met een paar
persoonlijke bestedingstips.

Niet alleen is de VVV Cadeaubon
te besteden bij de meeste grote
winkelketens, maar ook bij duizenden
lokale speciaalzaken. In totaal zijn
er 23.000 acceptanten van de VVV
Cadeaubon. De nog in omloop zijnde
VVV irischeques blijven onbeperkt
geldig en kunnen gewoon gebruikt
worden. De VVV Cadeaubon is beschikbaar in acht waarden, oplopend
van 5 tot 50 euro en is verkrijgbaar
bij de VVV vestigingen in o.a. Aalsmeer, Uithoorn en Vinkeveen. Bij de
VVV agentschappen in de bibliotheken van Bussum en Amstelveen en de
VVV informatieposten in Breukelen
en Loenen a/d Vecht is de bon eveneens verkrijgbaar. Informatie over
openingstijden en adressen van de
VVV vestigingen en overige verkooppunten is te vinden op de website
www.vvvhollandsmidden.nl onder de
button ‘contact'.

De Trein, musical van groep 8 van De Pijlstaart

muziekstijlen maken de lessen
afwisselend!
Heb jij ook zin om majorette te
worden? Kom dan vier gratis
proeflessen volgen. De trainingen
zijn op woensdagmiddag van 15:30
uur tot 16:30 uur en starten op 18
augustus. Ook ben je van harte welkom om op zaterdag 3 juli naar de
VIOS-Open te komen kijken. Daar
kun je je aanmelden, maar als je
dat nu al wilt doen, kan dat via onze
site www.vios-midreth.nl

Met veel enthousiasme hebben de
leerlingen uit groep 8 van obs De
Pijlstaart uit Vinkeveen op vrijdag 25
juni hun afscheidsmusical De Trein
opgevoerd. Onder leiding van regisseuses juf Caroline en juf Linda en
zangcoach Brigitte lieten de kinderen
zien wat ze aan acteer- en zangtalent
in huis hadden.
De Trein van Amsterdam naar
Marseille gaat bijna vertrekken. Een
aantal opvallende reizigers stapt in,
zoals de Italiaanse máma Baretti, de
Arabische Demi en Lena Salaam die
in het bezit is van een schitterende diamant. Zodra de trein door de eerste
de beste tunnel komt, gebeurt er iets
verschrikkelijks; als de trein de tunnel
uitkomt, is de diamant verdwenen,

gestolen! Een musical vol humor,
spanning en sensatie. Een spetterend slotlied maakte deze avond
weer tot een daverend succes. Na
het afscheidslied ‘De Klas’ van alle
leerkrachten werd het klassencadeau
onthuld. In overleg met kunstenaar
Ramon Otting is besloten de ‘wall
of fame’ verder aan te vullen. Alle
‘spetterende’ leerlingen van groep 8
hebben hun namen in de computer
gezet en Ramon Otting heeft de namen verwerkt met het Pijlstaart-logo
op een raam in de aula. Na afloop
hadden de leerlingen hun eigen discofeest, terwijl de ouders en andere
toeschouwers onder het genot van
een hapje en een drankje nog even
nababbelden.

het veenweidegebied. De vaste presentatie is toegankelijk, en u heeft
nog de laatste kans een bezoekje
te brengen aan de tentoonstelling
"Militair Landschap, waterlinies in
De Ronde Venen" die speciaal voor
deze gelegenheid is verlengd.

Expositie ‘Militair Landschap,
waterlinies in De Ronde Venen' t/m
30 juni 2010 verlengd.

Feest in Museum De Ronde Venen
Op zaterdag 3 juli wordt in de gemeente de fusie tussen Abcoude en
De Ronde Venen gevierd. Museum
De Ronde Venen maakt deel uit van
deze feestelijkheden. Het museum
zal op 3 juli de gehele dag gratis
geopend zijn van 10.00 tot 17.00
uur. De feestelijke openingceremonie door burgermeester Burgmans
zal in een feesttent op de parkeerplaats bij het museum plaatsvinden.
Kinderen kunnen zich uitleven op
een springkussen en meedoen aan
een ballonnenwedstrijd. De muzikale bijdrage komt van shantykoor
Ahoy.
Hierna zal één van de topstukken
van Museum De Ronde Venen, de

Veensteekmachine, weer gaan
draaien. U kunt de machine van
dichtbij bekijken, en zien hoe de
machine vroeger heeft gewerkt. U
kunt leren hoe deze machine heeft
bijgedragen aan het uitgraven van
de Vinkeveense Plassen. De technici
van Museum De Ronde Venen, die
zich inzetten voor het beheer en
behoud van deze machine, zullen
aanwezig zijn om uw vragen te
beantwoorden.
Als de Veensteekmachine weer is
stilgevallen kunt u luisteren naar
veendichter Hans Krüse. Hij zal
verschillende gedichten ten gehore
brengen. De hele dag wordt er een
film vertoond over het ontstaan van

Museum de Ronde Venen
Herenweg 240 Vinkeveen, tel. 0297
262 223.

www.museumderondevenen.nl.
Zaterdag 3 juli 2010 open van
10.00 -17.00 uur,
GRATIS TOEGANG
Geopend van april t/m oktober op
woensdag, donderdag en zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur.
In juli en augustus ook op zondag
van 14.00 tot 17.00 uur.
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Dr. Beeker

Empathie en sympathie
bij de ouders de rivier oversteken
mogen geraakt te worden door iets
Een tijd geleden las ik een stukje over een studie die is gedaan onder 'hogere' zoogdieren. De vraagstelling
en de jongeren achterblijven op
wat
de
ander
wordt
aangedaan,
was; zijn hogere zoogdieren in staat om behoudens empathie ook sympathie te tonen? De gedachte aan dit
de oever. Ze staan te roepen en
ik heb pijn en jij voelt dat ook een
stukje speelde twee weken terug door mijn hoofd en dat laat me niet los.
te schreeuwen omdat ze ook over
beetje.
Want wat bleek in dat onderzoek?
willen maar niet durven. De ouders
Sympathie betekent dat je met dat
Olifanten en Chimpansees zijn, in
laten, dat gaat namelijk veel beter.
Alvorens wat dieper op dat
wachten wel maar komen niet
gevoel iets doet ten behoeve van
tegenstelling tot bijvoorbeeld
Aangelijnde honden kunnen best
onderwerp in te gaan eerst even
helpen. Wel empathie maar geen
de ander, je kunt de pijn voelen
agressief tegen elkaar zijn, want ze Makaken, heel goed in
wat over de aanleiding: we hebben
sympathie.
en vervolgens, zoals een hond zijn
staat tot het voelen
kunnen namelijk wel empathie toeen nieuwe hond erbij; Kees, onze
baasje likt als hij verdriet heeft,
van empathie en ze
nen en ook sympathie, maar in een
oudste hond, is bijna twaalf en dat
Voor mijn 'close encounter' was ik
kan jij een actie ondernemen om
hondenroedel is de sterkste de baas zijn ook nog eens in
is voor een Golden (non) Retriever
in de veronderstelling dat mensen
de ander te troosten of te helpen.
staat tot het tonen van
en dat is niet de hond aan de lijn.
een respectabele leeftijd. Ze tobt
per definitie tot beide emoties
Makaken kunnen dat
sympathie!
wat met haar gewrichten en loopt
in staat waren, nu denk ik dat er
waarschijnlijk niet, een
Maar nu begon de baas van de hond Empathie is in
niet meer zo hard. Als een andere
onder mensen ook makaken voorkovoorbeeld toont
feite het
te fulmineren, al scheldend trok hij
hond aan haar wil snuffelen, begint
men. En dat liet me dus niet los.
een groep
verde hond vooruit en maakte mij onze te blaffen, omdat ze bang is dat
Jaco Beeker
Makahet pijn doet misschien. In ieder ge- dertussen uit voor een nauwelijks te
ken
val, mijn vrouw heeft mij, na weken reproduceren reeks van aangeboren
www.drbeeker.nl
waar- info@drbeeker.nl
en verworven ziektes, aangeboren
hartverscheurende puppieplaatjes
te hebben getoond, zo gek gekregen afwijkingen en een scala van onen dus zijn we sinds een paar weken dervormen in het dierenrijk. Ik was
niet van plan om hem van repliek
de gelukkige eigenaars van een
te dienen en liep dus rustig achter
derde hond.
hem aan, hem ondertussen rustig en
beschaafd vragend wat hem nou eiDoor die hond lopen we nu op de
genlijk zo stoorde. De man stak snel
meest onmenselijke tijdstippen
een straat over en stak bij wijze van
(vroeg!) met de drie honden. Nu
kwamen we onder aan de dijk, waar afscheid zijn middelvinger op.
het een hondenlosloopgebied is,
laatst voor de tweede keer een man Ik was eigenlijk helemaal uit het
lood geslagen, het betrof hier toch
met hond tegen. De hond wordt
een mens, de opperorde van de
angstvallig aan de lijn gehouden en
zoogdieren, en dat ook nog van
de man roept dreigend dat “als we
middelbare leeftijd! Ik heb de
die van ons niet aanlijnen, hij die
man daarna niet meer gezien, voor
van hem wel los laat en dan zullen
mij had hij als opperzoogdier wel
we eens zien wat er gebeurt”.
afgedaan, maar begon ondertusDe eerste keer was ik eigenlijk
Ideaal weer om je verjaardag lekker buiten te vieren. Maandag jl.vierden juf Maura en juf Lieke van groep 6C van de
sen wel te twijfelen aan dat eerder
overdonderd en liet hem doorlopen,
Sint Jozefschool hun verjaardagen. In de klas werden de cadeaus uitgepakt en na wat gegeten en gedronken te hebben,
maar deze keer liep ik naar de man vernoemde onderzoek.
werd de hele groep door behulpzame ouders afgezet bij eiland 1. Wat een feest: op een schooldag de hele dag doorbrentoe en stelde op rustige toon dat
gen met zwemmen, spelen en graven in het zand! Af en toe even op de handdoek om in te smeren, een broodje te eten
hij de hond inderdaad beter los kon
en wat te drinken. Het was genieten. Op school nog een lekker ijsje als afsluiting van een geweldige dag.

Juffendag voor groep 6C van de Sint Jozefschool

www.nieuwbouw-de-ronde-venen.nl en www.nieuwbouw-abcoude.nl.

Het meest complete overzicht van nieuwbouwwoningen in De Ronde Venen en Abcoude
Op zoek naar een nieuwbouwwoning in De Ronde Venen of Abcoude? Kijk dan eens op nieuwbouw-de-rondevenen.nl en nieuwbouw-abcoude.nl. Hier vindt u alle relevante informatie over nieuwbouw: huizen en appartementen, koop en huur. En niet alleen actuele nieuwbouw, maar ook toekomstige projecten. Zo kunt u gemakkelijk de ontwikkelingen volgen.

Millenniumconcert brengt 800 euro op

Zingen voor een betere wereld

Afgelopen dinsdagavond kon een volle kerkzaal van Kerkelijk Centrum
de Rank genieten van een geslaagd Millenniumconcert Dit terwijl het een
warme zomeravond betrof met voetbal op de buis.
Onder de bezielende begeleiding van hun dirigent Jan Verhoef brachten
beide koren een inspirerend programma ten gehore.
Het familie koor Ichthus uit Katwijk bracht muziekstukken die nog niet
veel in Nederland zijn uitgevoerd. Het koor kenmerkt zich door een
unieke samenstelling en klank.
Het organiserende Chr Mannenkoor Immanuel liet onder de stimulerende
begeleiding van Peter Bontje op piano en plaatsgenoot Nienke Zaal op
panfluit horen dat zij onder hun nieuwe dirigent duidelijk gegroeid zijn.
Vooral de swingende negrospirituals brachten het publiek tot enthousiasme.
De inzameling voor de Stichting Welzijn Wajir en de Stichting Aqua Viva
beide geïnitieerd en bestuurd door plaatsgenoten bracht het mooie
bedrag van 800 euro op.

Nieuwbouw-de-ronde-venen.nl en
nieuwbouw-abcoude.nl is een initiatief van Nieuwbouw-Nederland. Op
Nieuwbouw-Nederland vindt u ruim
240.000 nieuwbouwwoningen: de
grootste nieuwbouwsite van Nederland. Met nieuwbouwprojecten van
alle makelaars, projectontwikkelaars,
woningcorporaties en gemeenten.
De informatie is steeds actueel en
compleet. U ziet de projecten op
een overzichtskaart zodat de locatie
duidelijk is. U kunt vrijblijvend informatie aanvragen over de voortgang
van projecten waar uw belangstelling
naar uitgaat.
“De ervaring leert dat belangstellenden voor een nieuwbouwwoning of
-appartement zich uitgebreid willen
oriënteren en voorbereiden”, licht
directeur Arjan Veelers toe. “Dan
moet je in één keer alle relevante
bijzonderheden bij elkaar hebben,
zodat je weet wat er op de markt is
en wat er nog aankomt. Dán kun je
verantwoord plannen en besluiten.”
Onafhankelijk
Hij benadrukt dat NieuwbouwNederland volledig onafhankelijk is.
“We zijn geen marktpartij en we
hebben geen banden met projectontwikkelaars. Dat willen we niet:

Nieuwbouw-Nederland is er voor de
consument. Uw privacy is gewaarborgd, ook als u zich via de website
inschrijft. Niemand krijgt ongevraagd
brochures in de bus.”

komen bij gemeenten, ontwikkelaars
en corporaties. Op deze manier heeft
u als consument voor het eerst de
mogelijkheid om de markt naar uw
hand te zetten.

Aandacht voor uw woonwensen
De sites bieden meer dan woningen
alleen. Vindt u bijvoorbeeld dat er
in de regio te weinig bungalows of
appartementen zijn? Via de enquête
op nieuwbouw-de-ronde-venen.nl en
nieuwbouw-abcoude.nl kunt u laten
weten wat uw woonwensen zijn. Dat
is uniek, niet eerder werd de mening
van u als toekomstige bewoner structureel in kaart gebracht. NieuwbouwNederland zorgt dat u wensen terecht

Nieuwbouwcalculator
Er komt veel kijken bij het kopen,
bouwen en inrichten van een nieuwbouwwoning. Om woningzoekenden
verder van dienst te zijn, heeft de
website een nieuwbouwcalculator.
Die helpt u alle denkbare kostenposten verantwoord te ramen, zodat
u weet waar u aan toe bent.
Nieuwsgierig geworden? Kijk eens
op nieuwbouw-de-ronde-venen.nl
en nieuwbouw-abcoude.nl.
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Gratis Vaatwasser (Siemens) bij aankoop van een nieuwe keuken
Grando Keukens Mijdrecht
Teddy Camera (Babyfoon met camera in Teddybeer)
Expert Mijdrecht
Tivoli Model One tafelradio

Koeleman Elektro Mijdrecht

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

AVA-medewerkster in tweestrijd

Bij het Artsenlaboratorium voor Amstelland te Amstelveen werkt de
Braziliaanse Ana. Zij neemt bloed af op verschillende locaties van het
AVA in de regio. Door deze creatieve ingeving liet zij zien betrokken
te zijn bij beide landen!
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GRATIS MONTAGE

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

van 14.950,voor 9.050,-

6.795,-

Grando Mijdrecht

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

Wit tegen Oranje
De straten lopen leeg, het verkeer verstomt, als
buurt verzamelen we ons voor de Match of the
Day. Het samengekomen buurtpubliek verzamelt
zich bij Martin en Bea en op de televisie horen
we ons volkslied spelen. Altijd weer een brok in
je keel en de ergernis dat sommige spelers het
volkslied niet mee willen zingen of willen kennen.
We zien weer een voorzichtig spelend Oranje. Het
maakt dat de speelstijl van Oranje als saai wordt
ervaren. Die Bert van Marwijk is niet dom. Zoals in vorige wedstrijden ook al bleek, heeft geen
enkel team de kwalificatie cadeau gekregen en
moet Oranje ook dit keer weer op haar hoede zijn.
Zodra Oranje in de aanval gaat, trekken de Slowaken zich massaal terug. De hele kamer veert
op als Robben, samen met Van Persie razendsnel
naar het Slowaakse doel optrekt. De zes poortwachters waren even ergens anders en de twee
overblijvers worden magistraal door Van Persie, u
leest het goed, op het verkeerde been gezet. Robben ramt de bal er op zijn eigen manier in. Boem,
1-0. De rol van Van Persie mag dan voor het oog
miniem zijn, hij trekt wel twee man naar zich toe.
Na rust volgen er drie magistrale reddingen van
de Slowaakse keeper. Maar toch loopt onze Dirk
weer werkzaam langs de keeper en stelt Sneijder
in staat te scoren. Hè, hè.
De witten dringen aan en stellen Maarten op de
proef. Die doet wat hij eigenlijk wekelijks doet
bij Ajax. Gedegen keepen. De pers zal naderhand zeggen dat juist hij Nederland in de race
heeft gehouden. En die andere keeper dan? Die
hield Nederland van drie super scoringskansen
af. De wedstrijd tegen de kanaries bekijk ik met
gemengde gevoelens. Mijn Keteltje 1 blijft in de
koelkast. Ondanks het feit dat ik optimistisch ben,
zie ik me niet met Ketel op de ladder om de Oranjezooi op te ruimen. Als ze doorgaan, wat ik van
harte hoop, neem ik er wel eentje extra, of misschien wel twee. Ik ben benieuwd!
Luistervink

St

en
www.grando.nl

* Vraag naar de voorwaarden.

a nd

De stand na alle wedstrijden 29-06-2010
Naam			

Plaatsnaam		

Punten

Peter van Putten		
Christian Winkel		
Jack Lauwers		
Irene Wierenga		
David Haspels		
Bart Niessen		
Jim Voorn		
Wilbert van Senten
Edo van Dijl		
Jan L. van der Ploeg
Wilbert van Dijk		
Rein Kroon		
Rutger van der Velden
Frank van der Kroef
Freek van Rossum
Peter Braamzeel		
Remon Rekelhof		
Theo Clement		
Monique Clement
Christian Stam		
Esther Konst		
Ingrid Felthuis		
Ellen Faessen		
Niels Faessen		
Daan Hogenboom
Sylvia & Rik		
Willem de Groot		
Florus Harrewijne
Nino Westra		
Youri Lieberton		
Lia Clement		
Mike Verbeek		
Angela Rekelhof		
Jessica Zaal		
Nienke Zaal		
René van Dijk		
Basjan Visser		

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

263
241
240
239
237
229
228
228
224
224
221
220
220
219
218
218
217
217
216
215
215
215
213
213
211
210
209
208
208
208
207
207
206
206
206
206
205

www.0297.nl/wk

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

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

PARTYCATERING
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Hobbysmid Gerard Schouten:

“Soms hebben we een bruid in
het smederijmuseum”
Een ijzeren hek, een ijzeren klok, ijzeren wijnhouders en nog veel meer ijzeren voorwerpen sieren de tuin van
Gerard Schouten (74). Zijn woonkamer is ingericht met ijzeren tafels en lampen, een ijzeren klok en verschillende versieringen bij de openhaard. Om over de garage maar niet te spreken. Het ijzer domineert in huize
Schouten. Geen wonder, want Gerard is een groot liefhebber van het ijzersmeden. Ook buitenshuis is dit te
merken, want iedere donderdagochtend staat de Amstelhoeker als smid in het Nieuwkoopse Smederijmuseum.
								
door valérie sambrink sanderink
foto peter bakker

Nesteldrang
Een koolmees legt 8 tot 10 eieren
en een pimpelmees 7 tot 14 in even
zoveel dagen. Tijdens die legdagen
wordt er niet gebroed en zijn de
mezen niet vaak op het nest. De eitjes liggen verstopt onder nestmateriaal. Als alle eitjes gelegd zijn,
start een broedperiode van slechts
12 dagen. De ouders wisselen
elkaar af maar laten de eitjes geen
seconde afkoelen. Nadat de eitjes
zijn uitgekomen, blijven de jongen
nog 20 dagen in het nest. Dagen
waarin de ouders af en aanvliegen
met wormen, rupsjes en andere
lekkernijen. Nadat de eitjes zijn
uitgekomen, heerst er in het begin
nog grote rust maar dan beginnen
de jongen van de ene op de andere
dag hard te piepen als vader of
moeder aankomt met alweer een
lekker maaltje. Het lijkt wel dat
wie het hardst schreeuwt het eerst
eet!
En dan is het ineens al het wachten
waard geweest. Het eerste jong
zit met zijn grote snavel voor het
uitvlieggat en kijkt vol verlangen
naar buiten, klaar voor zijn eerste
vlucht. En die vlucht kom onverwacht. Soms kukelt een bijna
vliegklaar jong per ongeluk door
het gat naar buiten of krijgt hij een
zetje van een broer of zus en dan
is het simpelweg vliegen of vallen.
De ouders ontdekken heel snel dat
het eerste jong het nest uit is en
roepen vervolgens de anderen. En
daar doe je het voor, daar heb je
dat nestkastje voor opgehangen.
Nesten jonge pimpelmezen of
koolmezen verrijken de wereld.
Tegenwoordig kun je bij alle tuincentra of vogelbeschermingorganisaties heel veel verschillende soorten nestkastjes kopen, mussenflats,
mezennesten, spreeuwenpotten,,
roodborstkastjes, boomklevermandjes en nog veel meer. Voor elke
vogel is wel een geschikte nestkast
te vinden. Ook voor vogels waar we
niet zo snel aan denken zoals de
gierzwaluw is materiaal te krijgen;
zwaluwdakpannen!
Zwaluwen keren elk jaar vanuit
Afrika terug naar het nest van het
voorgaande jaar en renoveren dat
met haren, sprietjes, zaadpluis en
veertjes die in de lucht zweven.
Het geheel wordt met speeksel aan
elkaar geplakt. Hierin worden rond
20 mei twee tot drie witte eitjes
gelegd die beurtelings door het
mannetje en het vrouwtje worden

bebroed. Na ongeveer twintig dagen komen de eieren uit, de jongen
zijn de eerste tien dagen blind en
kaal. De ouders vangen insecten
in de lucht, die in de keelzak tot
een bal worden gevormd. Hiermee worden de jongen gevoerd.
Op mooie zomerdagen brengen
de ouders tientallen van deze
voedselballen naar het nest. Als er
in slechte zomers weinig insecten
zijn, vliegen ze soms honderden
kilometers ver om voedsel te halen.
Na het nestelen, broeden en jongen
groot brengen, vliegen de jonen
begin augustus uit en keren samen
met hun ouders terug naar Afrika.
Om een nestplaats te zoeken
kunnen gierzwaluwen niet zoals
spreeuwen en mussen hippend over
het dak een opening zoeken en
voorzichtig naar binnen gaan om
te zien of de plek goed en veilig
is. Ze hebben hele korte pootjes
die nauwelijks geschikt zijn om te
lopen. Ze brengen hun hele leven
vliegend door, slapen en paren in
de lucht en komen alleen ‘aan land’
om te broeden. Al vliegend zoeken
ze een nestgelegenheid en komen
daarbij al vliegend met grote vaart
een nest binnen. Gierzwaluwen
broeden dan ook bij voorkeur
onder daken, in muurspleten en in
gootbetimmeringen.
Op het dak van Mariaoord liggen sinds jaar en dag een aantal
zwaluwpannen die volop gebruikt
worden. Maar met de huidige
bouwactiviteiten in en rond Mariaoord dreigen de zwaluwpannen te
worden verwijderd en dat terwijl
het broedseizoen in volle gang
is. Wij ijveren er dan ook voor
dat de pannen voorlopig blijven
liggen zodat de broed kan worden
afgemaakt. Na het broedseizoen
kan dan het dak worden gesloopt
waarna de zwaluwpannen kunnen
worden teruggelegd. Zwaluwen
keren elk jaar terug naar hun oude
nest en met een beetje geluk merken ze volgend jaar niets van de
verhuizing van en brengen ze zonder problemen weer een volgende
generatie gierzwaluwen voort.

www.degroenevenen.eu

Gerard Schouten: “Eigenlijk heb
ik het stokje van mijn vader en
grootvader overgenomen. Zij waren
beiden smid. Ik kom uit Nes aan de
Amstel en daar was altijd maar één
smid: mijn vader. ’s Avonds en op
zaterdag hielp ik hem vaak met zijn
werkzaamheden. In die tijd was er
nog geen tv of computer. Dan was
je nog enthousiast om je vader te
helpen. Ik heb dan ook veel van mijn
vader geleerd, maar ik kon niet voor
zijn bedrijfje blijven werken. We
hebben het immers over de jaren ’50
en toen hadden we het niet breed.
Ik ging naar de ambachtsschool
en volgde vervolgens de opleiding
Bemetel. Het vak smeden heb ik van
mijn vader geleerd, maar de rest
leerde ik daar. Jarenlang heb ik in
de metaalindustrie gewerkt. Hierbij
verzorgde ik het technisch onderhoud voor een bedrijf. Ik bleef dus
wel een beetje in hetzelfde vakgebied als mijn vader, maar smeedde
geen ijzer meer.”
Het museum
Zo’n twintig jaar geleden pikte hij
de draad weer op. Gerard Schouten:
“Ik werd gevraagd door het Nieuwkoopse Smederijmuseum of ik smid
wilde worden. Het leek me erg leuk
en ik heb ‘ja’ gezegd. Nu sta ik daar
alweer twintig jaar. In het begin had
ik nog een volledige baan ernaast.
Inmiddels ben ik met pensioen en
heb ik meer tijd. Van december tot
en met februari zijn we gesloten,
maar alle andere maanden werk
ik er iedere donderdagochtend.
Daar komen soms nog één of twee
andere dagdelen per week bij. Dit
alles is geheel vrijwillig. Ik heb allang geen dollartekens meer in mijn
ogen. Ik ben een echte hobbysmid
en vind het wel genoeg zo. Meer
tijd kan ik er ook niet aan besteden.
Ik wil immers ook graag wat tijd
met mijn vrouw doorbrengen.”
Het museum was vroeger een
woonhuis, met daaraan een smederij. De oude smederij van de heer
Verkley raakte in verval en werd
omgebouwd tot een museum dat in
1982 haar deuren opende. Ook het
huidige museum bestaat uit twee
delen: een woongedeelte en een
smederijgedeelte. Schouten: “Ik sta
in het smederijgedeelte. Ik ben
immers zuiver de smid. Iemand anders is de gids. Die doet het praatje
en leidt de bezoekers rond. Ik laat
zien hoe het ijzersmeden in z’n
werk gaat en vertel daar wat bij.”
Groepen en leerlingen
“Er komen allerlei mensen in
het museum. Dat maakt het erg
gezellig. We laten iedereen kennis
maken met het ijzer. Vaak komen er
hele schoolklassen. Kinderen van de

Gerard Schouten krijgt zelfs bruidsparen in de smederij. “Dat komt door de symboliek: bij een huwelijk smelt je samen.”
basisschool krijgen een boekje met
opdrachten die ze dan doorwerken.
Vooral de kleine kinderen zijn vaak
erg leuk. Die stellen vragen waarbij ik voor het antwoord nog even
moet nadenken. Als ik bijvoorbeeld
met het aambeeld sla om mijn pols
weer wat losser te maken, vragen
ze vaak waarom ik dat doe. Ik doe
dat inmiddels automatisch dus dan
zet zo’n vraag je toch even aan het
denken. En vuur is op die leeftijd ook
helemaal geweldig. Maar ik houd de
orde er wel in hoor. Ik heb altijd mijn
praatje klaar.”
Ook voor reünies of gezellige uitjes
van vriendinnen wordt het museum
uitgekozen. Er komen zelfs bruidsparen in de smederij! Dat komt door
de symboliek: bij een huwelijk smelt
je samen. “Dan komt er weer zo’n
vrouw in een prachtige witte jurk de
smerige smederij binnen wandelen
om foto’s te laten maken. Als dat
maar goed gaat! Gelukkig is het nog
nooit fout afgelopen. Verder hebben we ook wel eens een Spaans
zangkoor binnen gehad. Daarmee heb
ik een g-sleutel, die altijd in muziekboekjes staat, gemaakt. Dat vond
ik wel toepasselijk. Ze vonden het
hartstikke leuk.”
“Naast die groepen die een dagdeel
langskomen, heb ik ook een aantal
leerlingen die ik voor een langere
tijd begeleid. Bijzonder zijn daarbij
de internationale smeeddagen in
Nieuwkoop. Dan komen er mensen
uit onder andere België, Duitsland en

Tsjechië naar het smeedvuur op het
Grote Marktplein. De leerlingen krijgen van te voren een opdracht. Daar
werken ze de dagen daarvoor al aan.
Mijn leerlingen werken dan bij mij in
de smederij en tijdens het evenement
maken ze het werkstuk af. Vervolgens
spreekt een jury haar oordeel over
het ijzerwerk uit. Dat is altijd een erg
sfeervol evenement.”
Het grote geheim
Na het werken in de smederij werkt
de hobbysmid in zijn eigen garage
nog even door. Gerard Schouten:
“Het echte smeden doe ik in het
museum. Ik ga hier niet met vuur aan
de slag. Maar het in elkaar zetten en
de afwerking lukt hier prima.”Trots
toont hij zijn verzameling. “Kijk, hier
heb ik een knoop in het ijzerwerk gemaakt. Dat ziet er gemakkelijker uit
dan dat het daadwerkelijk is. En hier
heb ik Pieter van den Hoogenband,”
zegt hij lachend als hij een beeldje
van een zwemmer aanwijst. Slakken
en sporten zijn de meeste gebruikte
inspiratiebronnen. Een opvallende
combinatie van traag en snel. Gerard
is een vakman en werkt hard aan
zijn kunstwerken, maar het grote
geheim is volgens hem de creativiteit.
Gerard: “Ik ben een creatief man.
Vaak weet ik van tevoren nog niet
precies hoe het werk eruit zal zien,
maar gaandeweg vormt het zich. Je
kunt nog zo’n geweldig vakman zijn,
maar zonder creativiteit ben je als
ijzersmid nergens.”
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IN VOL BEDRIJF
Ruijgrok Makelaars

Met een reële vraagprijs ben je
zeker kansrijk
Linda Ruijgrok draait er geen doekjes om. De huizenmarkt maakt een moeilijke tijd door. Er wordt aanzienlijk minder nieuw gebouwd en ook in de markt van de bestaande woningen zit veel minder beweging. Maar
voor Linda is dat absoluut geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze is van mening dat een goede
makelaar zich juist nu kan bewijzen.
door piet van buul

“De stagnatie in de huizenverkoop
vraagt van ons dat we daar creatief
mee om gaan”, stelt Linda Ruijgrok
vast. “We zijn dus voortdurend op
zoek naar nieuwe wegen in de presentatie en de aanpak. Juist nu is het
voor ons zaak om aan te tonen dat we
als makelaar op een tegenvallende
markt toch goede resultaten voor
onze klanten kunnen bereiken.”
Bij Ruijgrok beschikken ze over
flink wat ervaring. De vader van
Linda Ruijgrok opende in 1978 zijn
makelaarspraktijk in Wilnis. “Ook
toen was er sprake van een moeilijke
tijd. Maar met veel enthousiasme en
energie slaagden mijn ouders erin om
het bedrijf verder te ontwikkelen. Op
een gegeven moment zijn we naar
Mijdrecht verhuisd. We zitten nu al
weer vanaf 1994 aan de Hofland.
We hebben het inmiddels al wel flink
verbouwd en we hebben nu een fijn
kantoor. We werken hier met vijf
medewerkers. Verder zit hier de
Hypotheekshop waar twee adviseurs,
gesteund door een secretaresse,
werkzaam zijn.”

foto patrick hesse

Moeilijke markt
De basis voor een succesvolle
verkoopstrategie ligt in de vaststelling van de vraagprijs. Linda: “Het is
heel belangrijk dat je een goede prijs
neerzet. Dat moet dus een reële prijs
zijn. Nu ligt het voor de woningen in
de duurdere prijsklasse nog wel extra
moeilijk. Maar in de categorie van
de ‘normale’ eengezinswoningen is
er met een goede prijsbepaling een
redelijke kans op een succesvolle
transactie.”
Met simpelweg een bord in de tuin
en een vermelding op Funda of in de
makelaarskrant kom je er overigens
niet. Er is meer voor nodig. Linda
hecht groot belang aan een goede
presentatie. “Je moet om te beginnen zorgen voor goeie professionele
foto’s, die een goed beeld geven van
het pand. Een vermelding op de
huizensite Funda is tegenwoordig
een vanzelfsprekendheid. Maar
daarbij is het wel van belang dat jouw
presentatie een goede plek krijgt.
Het maakt nogal verschil of jouw advertentie al op de eerste pagina staat
of ergens op pagina zes of zeven. Die

Ongebruikte (over vervaldatum zijnde)
artikelen weggooien? Zonde!
Stichting Baby Hope zamelt materialen in voor kraamvrouwen voor
meer hygiëne tijdens de bevalling. Dit om bij te dragen aan afname van
het aantal zuigelingensterfte in onderontwikkelde landen.
Het gaat hierbij om het inzamelen van kraampakketten die niet of niet
helemaal gebruikt zijn. Alle onderdelen van het pakket zijn bruikbaar voor
de stichting. Maar ook als u geen kraampakket heeft en mee wil werken
kan dit!
Gaat u uw EHBO-doos voor de vakantie opruimen of
uw medicijnkastje met verbandmiddelen? Zelfs hier
zitten dingen in die de stichting kan gebruiken.
De stichting Baby Hope is dan ook opzoek naar;
sterielgaas, verbandwatten, medische handschoenen, alcohol en natuurlijk de kraampakketten.
Maar als u nog steriele naalden, spuiten of katheters
heeft liggen mogen die ook ingeleverd worden.
Dit alles wordt in diverse plaatsen in Nederland door vrijwilligers ingezameld. Hebt u iets voor de stichting? Kijk dan op
www.stichtingbabyhope.org voor het dichtstbijzijnde inleverpunt.
Voor De Ronde Venen. kunt u bellen naar 0297282910 om een afspraak te maken om het in te
leveren.

positionering kun je als makelaar wel
beïnvloeden.”
Maar met een leuke advertentie en
een paar goede foto’s ben je er nog
niet. “Het is zaak dat je de potentiële
kopers ook zover krijgt dat ze komen
kijken. Er zijn heel veel huizen,
waarbij je er van buiten niet aan af
ziet, hoe het er van binnen uitziet.
Vaak lijkt het van buiten een gewoon
rijtjeshuis. Eenmaal binnen blijkt het
dan opeens veel groter te zijn of biedt
de inrichting extra mogelijkheden
Bij zo’n bezoek en een persoonlijk
gesprek krijg je dus alle kans om
mensen de potentie van het huis te
laten zien.”
Eerlijk zijn
In de talloze tv-programma’s over
huizenverkoop zie je vaak dat een
huis helemaal wordt opgeknapt en
soms ook nog eens speciaal wordt
ingericht om het er leuk uit te laten
zien. “Zolang je maar eerlijk bent
en geen belangrijke zaken probeert
te verdoezelen, kan zo’n presentatie
wel helpen,” vindt Linda. “De meeste
mensen zoeken toch een huis dat er
perfect uit ziet. Daarom zorgen we
voor goede professionele foto’s. En
er wordt ook inderdaad wel eens een
styliste ingeschakeld om een mooi
beeld te creëren. Maar het heeft
geen zin om een rot kozijn van een

Linda Ruijgrok: “Met een leuke advertentie en een paar goede foto’s ben je er nog
niet. Het is zaak dat je de potentiële kopers ook zover krijgt dat ze komen kijken.”
fris laagje verf te voorzien. Daar prikt
men dan toch letterlijk doorheen.”
Voor veel mensen ligt de start van
hun zoektocht op internet. Huizensites als die van Funda bieden een
goed beeld van wat er te koop staat.
Soms gaan mensen zelf op pad,
zonder gebruik te maken van een
makelaar. “Op die manier denkt men
zich de kosten voor de makelaar te
kunnen besparen. Maar een huis
kopen is voor de meeste mensen geen
dagelijks werk en er komt zoveel bij
kijken dat de makelaar je juist veel
geld oplevert,” vindt Linda. “We doen
daarom ook heel veel aan voorlichting, We organiseren startersdagen,
we houden open huis routes en we
hebben hier in huis de hypotheekshop
waar ze alles weten over de vele
hypotheekvormen die er zijn We hebben tegenwoordig ook een speciale
sms-strook op de verkoopborden. Ben
je onderweg en zie je zo’n bord dan
kun je een sms-je sturen en krijg je
meteen informatie retour.”
De economie
Linda Ruijgrok stelt vast dat de dramatische situatie met vele gedwongen verkopen, zoals die in Amerika
plaats vinden, hier nauwelijks voorkomen. “Ondanks alles vangen we de

tegenslagen hier nog redelijk goed
op. Ik maak me wel zorgen over het
feit dat er minder gebouwd wordt.
Vooral voor starters wordt het moeilijk. Het is daarom ook heel erg jammer dat de startersleningen worden
afgeschaft. Die leningen hebben toch
heel veel mensen in staat gesteld om
een eigen woning te kopen.”
Ondanks de sombere vooruitzichten
blijft Linda optimistisch. “Wanneer
je zoekt naar creatieve oplossingen
en nieuwe wegen bewandelt, zijn er
nog volop resultaten te boeken. Dat
maakt het voor mij ook zo boeiend
en uitdagend. Wat ik ook zo leuk
vind aan dit vak is het feit dat je voor
mensen gedurende een bepaalde
periode een vertrouwensfunctie hebt.
Je bent dan ook heel intensief bij het
wel en wee van zo’n familie betrokken. Soms is het dan jammer dat, na
het afronden van de transactie, die
intensieve relatie weer is afgelopen.
Maar dat hoort ook bij dit vak”.
Ruijgrok Makelaars is gevestigd op
Hofland 19 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 28 33 75.
Internet www.ruijgrok.nl.
Openingstijden van maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag en ’s avonds op afspraak.

In het make-upvak moet je je onderscheiden
De haar- en make-upwereld is een opleidingsinstituut rijker. In september 2010 opent Mimiko haar deuren
in gezondheidscentrum Croonstadt in Mijdrecht, waar zij beroepsopleidingen zullen aanbieden, die de kans
op werk in de visagie en hairstyling aanzienlijk vergroten.
Make-up is niet zomaar wat kleurtjes
aanbrengen op het gezicht. Het is een
echt vak en je moet zwoegen en een
beetje talent hebben om bij de beste
te horen. Buiten een leuke blush voor
het gelaat en een mascara voor de
lange wimpers heb je te maken met
belichting, huidtypes en gelegenheid.
“Schoonheid zit in iedereen. Filmen popsterren zijn niet mooier dan
jij en ik. De kunst is alleen om die
schoonheid eruit te krijgen. Dat kan
een flinke uitdaging zijn, want in de
markt van de entertainment zijn ze
niet gauw tevreden,” aldus Laura de
Jong van Mimiko. “Wij kunnen je dit
leren.”

make-upbedrijf en Karin aan het
make-upopleidingsinstituut. Mimiko
werkt met de beste huidvriendelijke
producten en aan het begin van je
opleiding krijg je dan ook een ‘top of
the bill’ make-uppakket. Visagie is
volgens Laura eigenlijk beeldhouwen
met make-up, want elk gezicht en
elke huid is anders en voor iedere
gelegenheid is er een ander soort
make-up en licht. Dat zijn punten
waar je op leert letten in de basis
beroepsopleiding. 50% is het leren
over kleuren en schaduwen om net
die sprankelende ogen te kunnen
geven. Technische vaardigheid leer je
door heel veel te oefenen!

Mimiko is een allround make-upbedrijf, dat vooral werkzaam is voor
tv, film en foto. Bijvoorbeeld voor
de EO (That’s the Question), KRO
(De Wandeling) en dagelijks voor
SBS6. Universele expressie, schoonheid, image en uitstraling is hun
expertise. Aan het roer staan Laura
de Jong en Karin Melissant: twee
vakvrouwen die gezamenlijk meer
dan 35 jaar ervaring in deze business
bezitten. Laura geeft leiding aan het

Laura: “Hoe talentvol en ambitieus je
ook bent, het blijft voor nieuwkomers
erg moeilijk om aan de slag te komen
in de make-upbranche. Onze opleidingen helpen je daarbij. Mimiko bestaat namelijk uit een team allround
make-upspecialisten dat dagelijks op
locatie werkt. Hierdoor leer je met
name tijdens je vervolgopleiding, niet
alleen alles over airbrush, hairstyling,
grime, pruikwerk, huidverzorging, bodypaint en special effects, maar kun

je ook met ons meelopen en ervaring
opdoen. In de praktijk leer je immers
het snelst.”
Als je bij Mimiko een opleiding volgt,
leer je hoe je je onderscheidt in de
make-upbranche, vergroot je jouw
kans om door te stromen naar de
praktijk en bestaat zelfs de mogelijkheid dat jij je mag aansluiten bij dit
enthousiaste en doelgerichte team
van allround make-upspecialisten.
Ben je nieuwsgierig geworden of wil
je je direct aanmelden voor één van
de beroepsopleidingen? Ga dan naar
www.mimiko.nl of vraag informatie op
via info@mimiko.nl.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
			
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
22:00 - 00.00
			

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

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

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

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

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

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

... Annemiek van 		
Scheppingen
Titel: Het eiland onder de zee
Auteur: Isabel Allende
'Ik ben een groot fan van Isabel
Allende en heb al haar boeken
gelezen, dus toen 'Het eiland onder
de zee' bij Mondria binnenkwam,
heb ik deze nieuwe titel meteen
gekocht. Het verhaal gaat over
Zarité, een Caribische vrouw in
de achttiende eeuw, die op haar
negende als slavin wordt verkocht
aan een Franse plantage-eigenaar.
Het hele levensverhaal van Zarité,
van klein meisje tot oma, wordt heel
beeldend beschreven, zoals Isabel
Allende dat zo goed kan. Soms
leest het verhaal wat stroever door
de historische feiten en jaartallen
die genoemd worden, maar door
het prachtige verhaal, het mooie
taalgebruik en vaak ook de humor
heb ik ook aan deze roman weer
veel plezier beleefd."

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

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

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

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

Boeken Tip 5...

Mijn hart van hout 		
Sarah Stovell
Jefferson
City, Missouri, 1854.
Hunny, een
jonge slavin,
zit in de
gevangenis
op beschuldiging van
moord.
Ze is hoogzwanger en voelt dat
haar baby op komst is. Ze weet
dat ze daarna waarschijnlijk zal
worden opgehangen. Onverschrokken en trots vertelt Hunny de
haar toegewezen advocaat haar
levensverhaal: van haar ontvoering
als kind uit een Afrikaans dorp tot
de mishandeling door haar Baas
op diens afgelegen plantage. Ook
vertelt ze over Rose, een vrouw uit
een andere wereld, die eveneens
voor de Baas werkte en op wie
haar hoop gevestigd is.
Hampshire, Engeland, 1849. Rose
werkt als gouvernante voor een
rijke familie. Ze adoreert Charles
en baby Isabella, de twee kinderen onder haar hoede, maar leeft
noodgedwongen in een isolement:
ze mag zich niet mengen onder
het andere personeel. Als door
ingrijpende gebeurtenissen haar
diensten niet meer nodig zijn,
besluit ze een betrekking als gouvernante aan te nemen in Amerika,
voor de dochters van de eigenaar
van een plantage. Rose bekommert
zich daar al snel om het slavenmeisje Hunny, maar ze blijkt ook
een verborgen motief te hebben
als zij betrokken raakt bij Hunny’s
hartverscheurende lot.

2

Elke dag in Toscane 		
Frances Mayes
In 'Elke dag in Toscane' vertelt
Frances Mayes een persoonlijk
verhaal over haar leven in Toscane
en over enkele ingrijpende gebeurtenissen die ze meemaakte na de

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

verschijning van de eerste twee Toscane-boeken, 'Een huis in Toscane'
en 'Bella Toscana'. Mayes verhaalt
over de mensen, de cultuur en de
levensstijl. Daarnaast vertelt ze
over het verrukkelijke leven in
Bramasole, haar favoriete recepten
en de bekoringen
en uitdagingen
die het alledaagse
leven in
Italië met
zich meebrengt.

3

Wreck this journal 		
Keri Smith
Laat je creativiteit los op 'Wreck
this journal'. Je mag er mee
gooien, 'm onder de douche nemen
of 'm volplakken met kleine dingetjes die je op straat hebt gevonden:
het boek
'Wreck this
Journal'
staat vol
met de
meest uiteenlopende,
prikkelende
opdrachten.
Je mag alle
opdrachten door elkaar heen uitvoeren
op de manier zoals jij dat wilt.
Het resultaat is vaak verbluffend
en bovendien verslavend. Als je
eenmaal een 'Wreck this journal'
hebt volgekladderd/geschreven en
geplakt, wil je meer...

4

Een huis vol 		
Bill Bryson
Waarom zijn
we van alle
specerijen
op aarde
zo gehecht
aan zout
en peper?
Waarom
hebben
vorken vier
tanden en
niet drie of vijf? En wat doet die
rij zinloze knopen op de mouwen
van een colbert? 'Een huis vol'

doorgrondt de geschiedenis van
deze en andere huiselijke vanzelfsprekendheden aan de hand van
een reis door Brysons eigen huis,
van de ene kamer na de andere: de
badkamer wordt de geschiedenis
van de hygiëne, de keuken van het
koken, de slaapkamer van seks, dood
en slapen. "Tot mijn grote verbazing ontdekte ik dat alles wat in de
wereld gebeurt – alles wat er maar
wordt ontdekt of uitgevonden, alles
waar bitter om wordt gevochten –
uiteindelijk op een of andere manier
in je huis belandt. […] Daardoor
is de geschiedenis van het huiselijk
leven niet louter een geschiedenis
van bedden en banken en fornuizen,
zoals ik vagelijk had aangenomen,
maar van scheurbuik en guano en de
Eiffeltoren en wandluizen en lijkroof
en zo’n beetje alles wat er maar
ooit is gebeurd. Een huis is geen
schuilplaats voor de geschiedenis
daarbuiten. Het is de plek waar de
geschiedenis uiteindelijk belandt."

5

De klap 			
Christos Tsiolkas
Iemand slaat op een barbecuefeest
een kind dat niet het zijne is. Het
kind was vervelend en de ouders
bekommerden zich er niet om.
Het voorval heeft een dramatisch
effect op de aanwezigen, direct of
indirect. Het dwingt hen allen na te
denken over hun leefwijze, over hun
verwachtingen en dromen, over hun
idealen en verlangens.
Tsiolkas
schetst in
zijn boek
overtuigend de
verschillende vormen van
(samen)
leven in de
moderne
tijd. Hierbij onderzoekt hij onze
normen en waarden, die ieder voor
zichzelf lijkt te bepalen.

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

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

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

Heerlijk souvenir
Deze week in 2ThePoint de opening
van het Veenweidebad, diploma
uitreikingen op het VLC en eindelijk
een hamerslag op de Dukaton?
U ziet 2ThePoint elk heel uur op
Midpoint TV.

Daar lag hij dan in de wijnkelders
van Col d’Orcia, het meest prestigieuze wijnhuis in de Toscane. We
hadden deze Brunello Di Montalcino gekocht vanwege het jaar
1978, het geboortejaar van mijn
man. Door de grote baas van het
wijnhuis werd de fles uit de kelder
in een mooie kist gedaan, samen
met een certificaat van echtheid.
De fles ligt nu bij ons thuis op een

plek waar het altijd koud is, zodat
we de fles nog heel lang kunnen
bewaren. Maar wanneer zullen we
deze fles eens openmaken? Deze
wijn vraagt namelijk wel om een
speciaal moment! Dat was iets wat
we ons van de week afvroegen.
Je ziet vaak dat mensen deze speciale wijnen drinken zodra er een
speciale gebeurtenis plaats vindt.
Bijvoorbeeld bij een verloving of
trouwdag, maar het meest bij de geboorte van een kind. Er wordt een
wijn aangeschaft uit het geboortejaar van het kind en opgedronken
zodra het 18 wordt.
Een andere mooie gelegenheid is bij
de aankoop van je droomhuis! Wat
is er nu leuker dan het openmaken
van die speciale fles bij een maaltijd
die je voor het eerst in je nieuwe
droomkeuken gekookt hebt?
Mocht u een speciale wijn willen

aanschaffen voor uw eigen special
moment, koop dan wel een fles die
mooi oud kan worden. Hele jonge
wijnen zijn meestal niet voor de
lange termijn gemaakt. U moet er
dus echt naar op zoek gaan.
De Brunello di Montalcino die wij
voor ons speciale moment hebben aangeschaft, is op zo’n wijze
gemaakt dat hij tientallen jaren
bewaard kan blijven. Ten eerste zijn
de Sangiovese druiven van topkwaliteit maar minstens zo belangrijk
voor de wijn is de rijping. Deze
wijn rijpt minstens vier jaar op het
mooiste Frans eiken en nog één jaar
in de fles. We bewaren deze fles
niet gezellig bij ons in het wijnrekje
in de woonkamer, maar leggen hem
heel oneerbiedig op de gang. In ons
huidige huis heb ik helaas nog geen
wijnkelder! Die komt er hopelijk in
ons toekomstige droomhuis.

Ik zie het opeens voor me. Tijdens
het maken van de eerste maaltijd
in onze grote droomkeuken met
kookeiland, gaat mijn man naar
beneden in onze pasgebouwde wijnkelder om onze speciale fles open te
maken! Of dat moment er ooit gaat
komen? Ik hoop het! En zo niet?
Dan maken we die fles alsnog open
en dromen we weg bij het idee!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Biefstuk op de barbecue
Arno’s vlees (bewaar)tips

Barbecuen lijkt zo simpel, maar in de praktijk valt het soms toch wat
tegen of pakt het helemaal verkeerd uit.
Zo was een van mijn collega's op
een bijeenkomst voor een presentatie over een uitbreiding van het
assortiment in onze supermarkt.
De presentatie vond plaats in een
conferentieoord en na afloop was
er een barbecue. Het was echter
niet zo'n succes, aangezien de
barbecue veel te vol zat met kolen
en super heet werd, waardoor
de worst na opleggen meteen
verbrandde. Ik zeg het maar weer:
begin op tijd met het aansteken
en voeg desnoods tussentijds wat
extra kolen toe en zorg voor een
hete en minder hete kant op het
grillrooster.
Vorige week waren de entrecotes
in de aanbieding en menigeen
heeft deze het afgelopen weekend
op de barbecue gehad, getuige
de vele positieve reacties aan de
toonbank.

Deze week aandacht voor nog
eens een stukje rundvlees in de
aanbieding: namelijk biefstuk.
Biefstuk is zeer geschikt voor de
barbecue, want het is snel klaar
en het is daarnaast ook een mager
stukje vlees, dus best verantwoord
smullen!
Laat een naturel biefstuk eerst even
op temperatuur komen buiten de
koelkast, smeer eventueel in met wat
olie tegen het plakken op het rooster.
Zout het vlees pas vlak voordat
het op de barbecue gaat, grill het
vervolgens op een vrij hete grillplaat,
maar niet te lang afhankelijk van
het gewenste resultaat. Het beste
is om het vlees na het grillen 5-10
minuten in folie te verpakken, zodat
de sappen terug in het vlees trekken.
Indien u de biefstuk in blokjes op een
pen wilt rijgen, snijd deze dan niet
te klein zodat elk stukje een sappige
vleeskern behoudt, let bij
aankoop dat u wat dikkere
stukken koopt.

• Zet vlees direct na thuiskomst in de koelkast of diepvriezer. Wanneer het
vlees dezelfde of de volgende dag wordt genuttigd kan het in de koelkast
worden bewaard.
• Haal ingevroren vlees de avond tevoren uit de diepvries en laat het in de
koelkast ontdooien.
• Houd het vlees zo lang mogelijk in de koelkast. Zo voorkomt u dat vlees, dat
uiteindelijk niet opgaat, onnodig lang in de (warme) buitenlucht ligt.
• Leg het vlees nooit in de zon.
• Kip en varkensvlees dient u altijd helemaal gaar te eten!
• Leg bereid vlees nooit bij rauw vlees, gebruik hiervoor altijd schone schalen.
de schil weer op de banaan. Verpak
vervolgens in aluminiumfolie en laat
de banaan ongeveer 20 minuten
garen in de hete kolen. Een lepeltje
is daarna voldoende om de banaan
heerlijk leeg te lepelen.
Het weer staat niets in de weg voor
een geslaagde barbecue. In onze
supermarkt staat de slagerij dan
ook in het teken van lekker vlees,
deze week hebben we zelfs een
speciaal BBQ-pakket in de aanbieding voor een aantrekkelijke prijs,
maar heeft u speciale wensen vraag
daar dan gerust naar. Meestal zijn
wij in staat om aan uw bestelling te
voldoen maar geef deze liefst wel
twee dagen van te voren door, zeker
als het iets speciaals is. De vakantie
staat voor de deur en ook voor mij,
maar voor goede
vervanging is gezorgd
en ook tijdens mijn
afwezigheid is er
bijna altijd een vakkundige slager aanwezig op
de afdeling.

Naast het grillen van vlees zijn
er natuurlijk veel meer dingen te
bereiden op of tussen hete kolen.
Twee van mijn favorieten zijn de
gepofte aardappel en de gebakken
banaan.
Neem voor de aardappel een wat
grotere variant en was deze goed.
Snijd de schil aan één kant kruisgewijs in en wikkel de aardappelen
in aluminium folie, plaats ze daarna
40 tot 50 minuten tussen de kolen
of as van de barbecue. Met een
prikker kun je voelen of ze gaar
zijn. Heerlijk met crème fraîche
en verse bieslook, of gewoon met
roomboter en zeezout.
De banaan is een prima dessert,
dus laat wat ruimte over in de
maag. Snijd met een mes de
punt van de banaan in en trek
de bovenste schil voorzichtig open maar verwijder
deze niet. Vervolgens
op 2 of 3 plaatsen de
banaan iets uithollen en
daar een stukje harde
chocolade(reep) in plaatsen. Dek dit weer af met
een beetje banaan en doe

OEKZ
PART YCENTRUM

Barbecue
voordeel!
C1000 De Ronde Venen,
uw barbecuespecialist.

Biefstuk
500 gram

R B BQ
OOK VOO

4.

99

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

ROEKZ.NL

6.74
week 26

Aanbieding is geldig t/m zaterdag 3 juli 2010.
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.
Aanbieding is niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK WILNIS

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 - 21.00
08.00 - 20.00
Gesloten

Slager Arno van de C1000 in
Wilnis kaart deze zomer elke
twee weken een recept aan,
waarbij je zelf gaat kokkerellen en omdat iedereen het
toch nét iets anders doet,
heeft iedereen altijd een
uniek resultaat. Elke keer
wordt er een andere productgroep uitgelicht en geeft Arno
handige tips over bereiding,
hygiëne en voedselveiligheid.

Voor de liefhebbers
nog een lekker recept
voor de biefstuk
Voor 4 biefstukken
2 theelepels vers gemalen zwarte
peper
2 theelepels zeezout
2 eetlepels Provençaalse kruiden
Meng de ingrediënten en strooi
deze over de biefstuk en grillen
maar!
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De Ballade van de gemiste kansen

Opkomst en ondergang van het Cultuurhuis
Vanaf 2006 zijn in De Ronde Venen pogingen gedaan om een cultuurhuis van de grond te krijgen. Het idee werd door zowel het gemeentebestuur, de raad alsmede door tal van culturele en maatschappelijke instellingen enthousiast omarmd. Tijdens een presentatie in maart 2007 bleek dat tal van organisatie binnen het culturele veld wilden meewerken aan de
opzet en inrichting van zo’n sociaal cultureel centrum. Bureau Grontmij/Marktplan had al een eerste opzet uitgewerkt. Daarbij werd ook het resultaat betrokken van een onderzoek
naar de behoefte aan een theater in Mijdrecht, dat onder auspiciën van de Stichting Cultura was uitgevoerd. De provincie stelde een flinke subsidie in het vooruitzicht en alles wees er
op dat er met voortvarendheid zou worden gewerkt aan de vestiging van een cultuurhuis in Mijdrecht. Toch ging het dramatisch mis en anno 2010 lijkt het cultuurhuis definitief van
de baan. Een analyse van wat er zoal mis ging.
door piet van buul

Kulturhus
Het idee van het Kulturhus is
afkomstig uit Scandinavië. In een
Kulturhus zijn verschillende instellingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, educatie en zakelijke
dienstverlening samen gebracht in
één gebouw. Het heeft tot doel de
leefbaarheid en de sociale samenhang in kleine gemeenschappen
te bevorderen door verschillende
voorzieningen te combineren.
Ten behoeve van de
cultuur(educatie) werken verschillende culturele instellingen samen,
zoals de bibliotheek, centra voor de
kunsten, kunstuitleen, historische
verenigingen, volksuniversiteiten,
amateurkunstverenigingen en
theater. Het is bedoeld een trefcentrum voor de bevolking te zijn.
In 2000 werd in de provincie
Overijssel het eerste Kulturhus
in Nederland geïntroduceerd. In
de provincie Utrecht was Doorn
de eerste vestiging. Overijssel en
Gelderland hanteren de benaming
Kulturhus, in Utrecht kreeg het de
naam Cultuurhuis. Deze naam dekt
niet de gehele lading. Cultuur is wel
een belangrijk onderdeel van een
Kulturhus, maar er is veel meer.
Twee trajecten
Terugkijkend op de gang van zaken
van de afgelopen jaren, blijkt dat al
snel na de aanvankelijk eensgezinde en enthousiaste start het project
in twee afzonderlijke trajecten
is uiteengevallen. Er werd door
Bureau Grontmij/Marktplan een
projectplan opgesteld. Daarin werd
aangegeven dat de gemeenteraad
kaderstellend en eindverantwoordelijk was voor de hele opdracht.
Het college werd verantwoordelijk
voor de uitvoering en de voortgang
van het project. De stuurgroep
en de projectgroep hadden een
bovenmatig ambtelijk gehalte. Voor
de potentiële gebruikersgroep was
slechts een beperkte en afgeleide inbreng voorzien. Het gevolg

hiervan was dat gedurende het
proces het aanvankelijke enthousiasme van de eventuele deelnemers
langzaam maar zeker ten onder
ging in het ambtelijke drijfzand. Uit
een aanvraag voor een voorbereidingskrediet Cultuurhuis Mijdrecht
bleek al de beperkte insteek van
de verantwoordelijke wethouder.
Hij definieerde het cultuurhuis in
Mijdrecht als een Bibliotheek met
tenminste twee andere voorzieningen. Vervolgens bleek al snel dat
men een theatervoorziening niet
realiseerbaar achtte. Op welke
gronden is nooit echt duidelijk
geworden. Uit een rapport van
Marktplan bleek dat een professionele theaterzaal in een cultuurhuis
haalbaar en wenselijk is. Die wenselijkheid bleek ook uit een enquête
onder alle verenigingen. Het afzien
van een theatermogelijkheid was
voor enkele organisaties, waaronder Cultura reden om zich uit het
proces terug te trekken.
Verwarring veroorzaakte een
tweede traject dat al een tijdje liep.
Dat was de discussie rond het Prinsenhuis. In dit voormalige schoolgebouw waren een aantal sociaal
culturele instellingen gehuisvest.
Het gebouw verkeerde in slechte
staat en besloten werd het gebouw
te vervangen. In een rapport van
september 2006 werden hiertoe al
plannen ontvouwd. Het ging toen
nog om het ‘nieuwe Prinsenhuis’,
waarbij de toenmalige bewoners,
aangevuld met De Hint en de bibliotheek onderdak zouden kunnen
krijgen. De gemeente zou eigenaar
van de accommodatie blijven en
het pand zou worden beheerd door de
woningbouwcorporatie Westhoek. Voor
de realisatie van die plannen dacht men
7 tot 10 jaar nodig te hebben. Dat was
voor de bibliotheek te lang en die trok
zich terug. De bibliotheek koos er voor
de huidige locatie te verbouwen met als
mogelijke partners de Hint en Atelier
de Kromme Mijdrecht.

Locatiekeuze
Geleidelijk aan ging de discussie
over de herhuisvesting van de Prinsenhuis bewoners deel uitmaken
van de Cultuurhuisdiscussie. Toen de
gemeente besloot het Prinsenhuis
te verkopen aan Westhoek, werd die
herhuisvesting nog urgenter en ging
de boventoon voeren. Vervolgens
ontstond er een langdurige onduidelijkheid over de mogelijke locatie
van een Cultuurhuis. Het Oranjekwartier, waar het Prinsenhuis
staat kwam niet meer in aanmerking. Het college gaf aanvankelijk
de voorkeur aan een ingrijpende
verbouwing van de bestaande
bibliotheek. Deze optie, die ook de
voorkeur had van het
bibliotheekbestuur werd door de
raad afgewezen. Vervolgens kwamen locaties als zwembad Blijdrecht en Jongerencentrum Allround
in beeld en werden successievelijk
ook weer als niet haalbaar afgevoerd. Uiteindelijk koos de gemeenteraad vrijwel unaniem voor de
Stationslocatie als meest geschikte
plek. Maar dan moest nog wel de
grond verworven worden. Onderhandelingen met de grondeigenaar,
de Nederlandse Spoorwegen verliepen uiterst moeizaam.
Het Haitsmaplein
In de loop van 2009
ontstonden plannen om het
dorpscentrum ingrijpend te
renoveren. Wethouder Van
Breukelen bedacht toen
het idee om het cultuurhuis
daar een prominente plaats
te geven. Het plan met een
bijzonder laag realiteitsgehalte werd vervolgens snel
door de raad afgeschoten.
Inmiddels was het geduld
van de meeste raadsleden
op geraakt. Toen vervolgens
bij de behandeling van de
subsidieaanvrage van De
Willisstee bleek dat dit gemeenschapshuis, samen met
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enkele andere locaties nauwelijks
rendabel was, zagen een aantal
raadsfracties hier de kans om twee
vliegen in één klap te slaan. Einde
van de discussie rond het cultuurhuis en oplossing van de financiële problemen van de bestaande
dorpshuizen.
Omdat de potentiële cultuurhuisbewoners zich niet gemengd hadden in de locatiediscussie en hun
beraadslagingen over de invulling
van het cultuurhuis binnenskamers
bleven, was bij enkele raadsfracties
de indruk ontstaan dat men niet
langer geïnteresseerd was in een
cultuurhuis. Geen van de raadsfracties nam de moeite daar bij de
betrokkenen naar te informeren.
De wethouder kreeg van de raad de
opdracht om de Prinsenhuisbewoners dan maar in de noodlijdende
dorpshuizen onder te brengen. Hij
legde zich daar onmiddellijk bij
neer en stelde zonder enig overleg
met wie dan ook een verdeling van
de instellingen over De Boei en
De Willisstee voor. Omdat hiervoor
geen enkel draagvlak bestond werd
dit voorstel naar de prullenbak
verwezen. Pas tijdens hun verzet
tegen deze huisvestingsvoorstellen
maakten de betrokken instellingen
duidelijk dat ze nog steeds in de
verwezenlijking van een cultuurhuis

geloven. Door onvoldoende coördinatie, volkomen gebrek aan communicatie dan wel door miscommunicatie en inconsequent beleid van de
gemeente was de oorspronkelijke
discussie over een Kulturhus of Cultuurhuis inmiddels volledig naar de
achtergrond verdwenen. Onduidelijk
is ook waar het bedrag gebleven is
dat door de provincie is verstrekt
voor onderzoek. Als dat bedrag
inmiddels geheel is verdampt dan
is er wel erg veel geld gaan zitten
in een project dat tot niets heeft
geleid.
Inmiddels is ook het laatste alternatief dat de wethouder nog kon
verzinnen, n.l. het verbouwen van
de bibliotheek met daarin onderbrengen van De Hint en Atelier
De Kromme Mijdrecht, door de
wethouder losgelaten, omdat hij
inschat dat er onvoldoende steun
voor is in de raad. Hiermee is zelfs
een halfbakken Cultuurhuis van de
baan. Rest slechts de constatering
dat een heel goed idee, dat breed
gesteund werd en waar al flink wat
geld in is gestoken, in korte tijd om
zeep is gebracht en de kans op een
waardevolle voorziening voor de inwoners van Mijdrecht verkeken is.

Ruitenwissers vernield in Mijdrecht
De politie is een onderzoek gestart naar vernieling van auto's in de nacht van
zaterdag 26 op zondag 27 juni in Mijdrecht.
Rond 01.00 uur 's nachts kreeg de
politie een melding dat een man
ruitenwissers van auto's vernielde in
de wijk Molenland. Agenten hebben de
omgeving afgezocht, maar konden de
verdachte niet vinden. Eenentwintig
eigenaren hebben aangifte gedaan van
vernieling. De politie zoekt mensen
die getuige zijn geweest van deze
vernielingen. Het signalement van de
verdachte: ongeveer 19 jaar, normaal
postuur, 1.70 meter lang. Hij droeg een

zwart t-shirt en had een sjaaltje voor
zijn gezicht.
Heeft u meer informatie neem dan
contact op met de politie De Ronde
Venen, via 0900-8844 of via het emailadres derondevenen@utrecht.politie.nl.
Wilt u liever anoniem blijven, belt u
dan met Meld Misdaad Anoniem
0800-7000.

Vier auto's betrokken bij ongeval N201 Mijdrecht
Dinsdagmiddag heeft er een kettingbotsing plaats gevonden op de N201 in
Mijdrecht.
Een automobiliste reed na de kruising
met de N212 bij Waverveen richting
Uithoorn toen zij met hoge snelheid op
een remmende auto in
reed. Hierdoor schoot
de auto naar voren en
ontstond er een kettingbotsing met vier auto's.
Er raakte niemand
gewond. Het verkeer
op de N201 heeft veel
hinder ondervonden
van het ongeval en er
onstond een lange file.
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De langzaamste fietser bepaalt het tempo
Hij was zeventien jaar toen hij de ouderlijke boerderij in Groningen
verliet. Hij studeerde diergeneeskunde in Utrecht, woonde en werkte
een half jaar in Ghana en kwam via Limburg, Brabant en Zuid Holland uiteindelijk in het Utrechtse terecht. Hij was 32 jaar dierenarts
in Wilnis. Enno Steenhuis Geertsema leerde het veenweidegebied van
de Ronde Venen kennen en waarderen. Als lid van Toer en Trimclub De
Merel maakt hij tegenwoordig meer fiets- dan autokilometers.
door piet van buul

Zijn Groningse tongval duiden nog
sterk op zijn afkomst. “Ik vind het
belangrijk dat er een sociale cohesie
ontstaat met het gebied waar je
woont, ”zegt Enno. “Dat betekent
voor mij dat ik me ook interesseer
voor de omgeving. We leven hier in
een prachtig gebied dat zich uitstekend leent voor fietstochten. En sinds
ik lid van ‘De Merel’ ben is de actieradius nog aanzienlijk uitgebreid. We
maken elke week tochten van om en
nabij de negentig kilometer. En in de
loop van het jaar staan er ook diverse
toertochten elders in het land op het
programma.”
Enno is een laatbloeier als het om het
toerfietsen gaat. Hij is er pas een jaar
of vijf geleden serieus werk van gaan
maken door zich als lid aan te sluiten
bij de fietsclub. Snel daarna zat hij
al in het bestuur en hij is nu drie jaar
voorzitter. Enno: “De officiële naam
is Toer en Trimclub ‘De Merel’. Die
vogelnaam komt van café De Merel
in Vinkeveen, waar de club in 1976
is opgericht en de eerste jaren zijn
thuisbasis had. Na enkele omzwervingen is die thuisbasis nu al weer een
groot aantal jaren in Café De Schans,
bij het kruispunt Demmerik,
Donkereind in Vinkeveen. Oorspronkelijk was de vereniging een trimclub.
Tot men besloot om op de fiets te
stappen. Trimmen doen we nu niet
meer. Het enige dat nog aan onze
afkomst herinnert is de jaarlijkse
Bosdijkloop, die we nu al voor de
35ste keer georganiseerd hebben.”
Bloeiende vereniging
De Merel maakt momenteel een
periode van grote bloei door. “We zijn
in korte tijd gestegen van zo’n zestig
leden naar ruim honderd”, aldus de
trotse voorzitter. “En er komen er
bijna elke week nog wel weer een
paar bij. We doen er ook alles aan om
een goeie sfeer binnen de vereniging
te creëren. Het is belangrijk dat
mensen het leuk vinden om mee te
doen. Natuurlijk gaat het om de gezamenlijke tochten die je met elkaar
rijdt. Maar het contact met elkaar,
de gezelligheid en de leuke verhalen
zijn zeker ook belangrijk. Veel van

Clubkampioenschappen Veenshuttle

- foto patrick hesse
onze deelnemers blijven na de tocht
bij terugkomst in De Schans dan
ook graag nog even napraten en wat
drinken. De Merel is eigenlijk een
gezelligheidsclub waarbij het fietsen
de onderlinge band vormt.”
Het goed functioneren van de vereniging is in hoge mate afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers. “We
hebben een heel actieve secretaris
die de bindende factor binnen onze
vereniging is. Hij weet precies wat
er allemaal gaande is. En hij is ook
degene die de maandelijkse digitale
nieuwsbrief ‘E-Merel’ verzorgd.
Daarin vinden de deelnemers alle wetenswaardigheden van de vereniging,
belangrijke tips, leuke verslagen en
informatie over de komende activiteiten en ook een paar columns. We
hebben ook een uitgebreide website
www.ttcdemerel.nl waar je alles
over onze vereniging kunt vinden.”
Toerritten
De vereniging verzorgt vier toerritten per week van gemiddeld zo’n 80
à 90 kilometer. Er wordt gefietst op
woensdagavond, op donderdagmorgen, zaterdagmorgen en zondagmorgen. Enno: “We vertrekken altijd lekker vroeg. We rijden doorgaans in een
tempo van om en nabij de 25 km per
uur. Met een stop onderweg zijn we
dan mooi rond het middaguur weer
terug en heb je nog wat aan de rest
van de dag. Zondagmorgen zijn we
doorgaans met zo’n dertig mensen.
Daarvan vormen zich meestal twee
groepen. Een groep die het liefst
een beetje doorfietst en een groep
die het liever wat kalmer aan doet.
Ik wil wel met nadruk melden dat
we geen snelheidsclub zijn. Er is bij
ons dus geen sprake van competitie.
Mensen die wedstrijden willen rijden
die kunnen bij de wielervereniging in
Uithoorn terecht. Op donderdagmorgen zijn het vooral de 55plussers met
ongeveer 15 deelnemers. Zaterdagmorgen en woensdagavond zijn het
veelal de nieuwe leden. We besteden
altijd veel aandacht aan het uitzetten
van de route. Meestal wordt die kort
tevoren nog helemaal gecheckt. Bij
elke tocht hebben we een voorrijder.

Enno Steenhuis Geertsema: “De Merel is eigenlijk een gezelligheidsclub waarbij
het fietsen de onderlinge band vormt.”
Dat is iemand die de route helemaal
kent. De voorrijder is ook degene
die het tempo bepaalt. En dat tempo
wordt afgestemd op de langzaamste
deelnemer. Het is namelijk belangrijk
dat iedereen het kan bijhouden. De
snelle jongens moeten zich dan soms
een beetje inhouden. Maar ook de
langzamere fietsers moeten wel over
een goede conditie beschikken. Die
voorrijder is dus heel belangrijk bij
een toertocht. Hij zorgt er ook voor
dat er een regelmatig tempo wordt
aangehouden en dat iedereen ook
weer redelijk fit de eindbestemming
haalt. Om je conditie op peil te houden zijn ook je eet- en drinkpatroon
belangrijk. Als vereniging besteden
we daar ook aandacht aan. We geven
adviezen aan onze leden. Hetzelfde
doen we met betrekking tot het
onderhoud van de fiets. Voor nieuwe
leden zorgen we voor een algehele
introductie.”
De Merel is aangesloten bij de
Nederlandse Toer en Fiets Unie
(NTFU). Elk jaar organiseert die de
actie Fiets Fit. “Daar hebben we dit
jaar ook aan meegedaan. We hebben
twee leden die daar een opleiding
voor hebben gevolgd. Dit jaar hadden
we tien deelnemers waarvan er toch
mooi zeven lid zijn geworden,”stelt
Enno tevreden vast.
Goede conditie
TTC De Merel doet elk jaar ook mee
aan een tweetal lange tochten. Dat
is het Rondje IJsselmeer van 310
kilometer en de Veluwetocht van
200 kilometer. “Het is overigens een
beperkte groep van onze vereniging
die hieraan mee doet, want voor de
meesten is 200 kilometer toch wel
erg ver. Niet alleen voor die lange
ritten, maar ook voor onze gewone
toertochten moet je wel over een

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

goede conditie beschikken. Als vereniging zorgen we voor de georganiseerde toertochten. Recent hebben
we de Lotusbloemtocht georganiseerd. Dat doen we in samenwerking
met De Lotusbloem, het tehuis voor
gehandicapte kinderen in Aalsmeer.
Ondanks het minder fraaie weer hadden we toch bijna honderd deelnemers en haalden we € 850 euro op
voor De Lotusbloem.”
Naast de deelname aan de georganiseerde tochten stappen de leden van
de Merel ook regelmatig op de fiets
om op eigen gelegenheid een eind te
gaan rijden. Enno: “Ik fiets zelf zeker
drie keer per week. Afgelopen jaar
heb ik ongeveer 10.000 kilometer
gefietst. Met de auto haal ik net de
8.000 kilometer.”

Kevin Regelink en Martijn de Groot op het podium Dit weekend: Rabobank Rap en Ruig Race
Afgelopen zaterdag werd er een
skeelerwedstrijd in Nijkerk verreden. De Ronde Veners Kevin
Regelink en Martijn de Groot van
schaatsteam Marino/Goesting deden
mee bij de C1 rijders. In de totaaluitslag behaalde Kevin de tweede
en Martijn de derde podiumplaats.
In de tussenstand van alle gereden
wedstrijden staat Martijn tweede
in het klassement en Kevin, die niet
alle wedstrijden heeft gereden,
staat 20e. De volgende wedstrijd
morgen, zaterdag 3 juli in Arnhem.

Het is weer tijd voor de Rap & Ruig
Race. Dit jaar vindt het evenement
plaats op zaterdag 3 en zondag 4 juli
2010. Op zaterdag wordt er gebouwd
en op zondag gaan we varen bij
zandeiland 1 vanaf 12:00 is eiland 1
open voor publiek.
De opzet is net als andere jaren.
Een team van 8 personen ontvangt
op zaterdag 3 juli om 10:00 uur een
bouwpakket met daarin een aantal
platen triplex, panlatten, plastic e.d.
Hier mee gaat het team aan de slag

om een origineel, snel en/of ludiek
vaartuig te bouwen. Publiek is ook
altijd welkom op de zaterdag. Op zondag 4 juli wordt de wedstrijd gevaren.
De teams mogen bouwen bij het
eigen bedrijf, bij de (sport)vereniging
of ergens anders in de Gemeente
De Ronde Venen. De volgende dag
brengt elk team zijn vaartuig naar
zandeiland 1. Daar vindt de jurering
plaats en gaat het hele team aan
boord van het vaartuig om een zo
snel mogelijke tijd neer te zetten.

Op 5 en 19 juni jl. hebben de jeugdspelers van badmintonvereniging
Veen-shuttle weer volop gestreden
tijdens de jeugdclubkampioenschappen. Zoals elk jaar werd er in
verschillende poules bepaald wie
op dit moment de beste van de vereniging is. Het waren als vanouds
weer twee gezellige en sportieve
dagen met veel mooie en spannende
wedstrijden. De winnaars van de
verschillende poules waren Tim
Meijers, Rebecca de Haan, Roan
van Scheppingen en Jarmo Hoogendoorn. Zij mochten de bekers mee
naar huis nemen en werden op de
gevoelige plaat vastgelegd.

De Avantisport.nl
Voetbaldagen ook in
Wilnis
Voetbalopleidingscentrum De Complete Techniek organiseert wederom
in de aanstaande zomervakantie
een voetbal tweedaagse! Voor alle
jeugdspelers en jeugdspeelsters
tussen de 6 en 14 jaar uit de gehele
regio betekent dat er twee volledige dagen onder professionele
begeleiding getraind, gespeeld en
geleefd kan worden als een echte
profvoetballer.
Wat kun je verwachten tijdens
deze Voetbaldagen?
Een compleet en gevarieerd
programma tussen 09.00uur en
16.00uur op beide dagen; trainingsvormen gericht op techniek en
tactiek, wedstrijdspecifieke training
gericht op snelheid en coördinatie;
diverse afwerk- , spel - en partijvormen gericht op scoren en doelpunten voorkomen; technische voetbalcircuits, penaltycup en een heus
Champions League Toernooi!
De Voetbaldagen vinden plaats op:
• Maandag/dinsdag: 2 en 3 augustus bij avv Alphen in Alphen aan
den Rijn
• Maandag/dinsdag: 9 en 10 augustus bij Jodan Boys in Gouda
• Donderdag/vrijdag: 12 en 13
augustus bij CSW in Wilnis
Deelname aan deze fantastische
voetbaldagen kost slechts €99,Schrijf je nu in! Alleen of met je
vriendjes via:

www.decompletetechniek.nl
Ook dit jaar zijn er prijzen te verdienen voor het meest originele vaartuig
c.q. de beste/leukste teampresentatie.
Dit jaar doen er ook weer 30 teams
mee. Spektakel gegarandeerd!!
Dus kom zaterdag 3 juli kijken of
aanmoedigen bij alle bouw locaties.
Voor alle bouwlocaties kijk op:
www.rapenruig.nl. Of kom gezellig
op zondag 4 Juli vanaf 12:00 uur
kijken naar de race met een hapje
en een drankje.
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AUTO&MOTOR
Rij-impressie Ducati ST4 Best Buy Bikes

'Bella Fantastico'
Deze week rijdt Patrick Hesse een Ducati ST4 uit 1999 van Best Buy
Bikes uit Mijdrecht.
Met Ed Heining van Best Buy Bikes
ben ik in conclaaf over sport en dan
natuurlijk niet het WK voetballen,
maar de sport waar wij beiden ons
hart aan hebben verpand, namelijk
de MotoGP. We hebben het over
mijn grote idool, die een paar weken
geleden zo onfortuinlijk ten val kwam
tijdens de vrije trainingen op nota
bene zijn thuisbasis: de Grand Prix
van Valencia. Inderdaad: 'il dottore'
(de dokter) Valentino Rossi, de negenvoudig wereldkampioen wegrace, die
dit jaar geen tiende titel kan binnenslepen omdat hij voor het eerst in
zijn nu al 15-jarige racecarrière een
wedstrijd moet missen. Sterker nog:
het zullen er een paar zijn. En tijdens
zijn afwezigheid, zo speculeren Ed en
ik, zal zijn teamgenoot Jorge Lorenzo
met 'twee vingers in zijn neus' de
titel pakken. Ik geloof dan ook de
geruchten dat Rossi volgend jaar
voor de tifosi iets ultiems gaat doen,
namelijk uitkomen voor Ducati. Dus
een Italiaan op een Italiaanse motor.
Ik denk dat ze daar in de 'laars' gek
zullen worden.

Nadat ik mijn ideeën met Ed gedeeld
heb, zorgt hij voor een mooi bruggetje: “Dat komt mooi uit, dan mag
jij alvast voor Rossi een Dikke Duc
gaan testen.” Ik kan een glimlach niet
onderdrukken. Want Ed heeft in zijn
showroom een Ducati ST4 uit 1999
staan in het donkerblauw.
Toch ben ik een beetje teleurgesteld,
want net als een Ferrari vind ik dat
een Ducati rood behoort zijn, maar
wanneer Ed de motor start en de bullebak tot leven komt, ben ik dat weer
snel vergeten. Het feest kan beginnen.
Veel soepeler dan ik verwacht had,
ronkt de Dikke Italiaan de straat uit
en na rustig op de bedrijfstemperatuur van 80 graden te zijn gekomen
kan het gas erop. Met grote passen
gaat de Ducati er vandoor. De motor
schreeuwt het uit van plezier en dat
maakt de snelheidsbeleving nog een
stuk heftiger. Wanneer ik de rijbewijsinvorderings-grens voorbij ben, vind ik
het mooi geweest; ik zit tenslotte al
bijna in Woerden. Tja, de tijd vliegt als
je het naar de zin hebt. De Duc moet

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

nog gepoetst worden, maar ondanks
dat deze fiets al 11 jaar oud is, ziet hij
er nog uitstekend uit. Hij is door zijn
vorige baasje goed verzorgd en gezien
de kilometerstand uitsluitend zomers
bereden. Bij het bestuderen van het
kentekenbewijs, blijkt de fiets grijs
geïmporteerd te zijn, want de afgifte
van het Nederlands kenteken staat op
2004. Niets mis mee, volgens mij. Het
is een echte sportieve motor waarmee
ook goed getoerd kan worden. De
dikke twin heeft altijd vermogen genoeg, lekker op snelheid kan je lekker
schakellui rijden, maar als je in de stad
rijdt en je zit een versnelling te hoog,
dan wordt dit onmiddellijk afgestraft
door een bokkig motorblok. En in de

remmerij heeft Ducati zoals altijd de
Brembo’s opgesteld (om toch maar
even in voetbaltermen te blijven), en
dat zijn dan ook zo'n beetje de beste
die er te koop zijn. Alleen moet je ze
bij ST4 wel flink aanspreken, maar
dan is het ook vertragen op een ongelofelijke manier. Dit is geen allemansvriend, maar àls je bevriend met hem
raakt, heeft hij je heel wat te bieden.
Gewoon een echte liefhebbersmotor.
Hij is te koop bij Best Buy Bikes voor
€ 4250,00 exclusief €199,00 rijklaar
maken, maar met 3 maanden garantie
plus grote beurt.

Best Buy Bikes
Handelsweg 2b
3641 RC Mijdrecht
Tel:
0297-255076
Fax:
0297-255077
E-mail: info@bestbuybikes.nl

Zaterdag 3 juli om 19.30 uur tijdens Rap en Ruigrace opbouw optreden van Shantykoor bij Kazerne

65-jarige Brandweervereniging Vinkeveen wil nog lang
niet met pensioen
door paul bosman

foto peter bakker

Geheel volgens de wens van demissionair minister-president Jan Peter Balkenende gaat de 65-jarige Brandweervereniging Vinkeveen nog een flink aantal jaartjes door. Met de ogen gericht op de toekomst vieren de
mannen het jubileum, een flink aantal jonge spuitgasten zorgt voor het wel en wee in het Vinkeveense. Als het
nodig is steken ze een hulpvaardig handje bij in de regio. Kees de Kuijer, zelf al 25 jaar actief als brandweerman en op dit moment voorzitter van de vereniging, kan er smaakvol over vertellen.
De tijd dat de bakker, de slager en de
groenteboer zich bij brandgerucht in
de handen wreven en zich vol goede
moed naar de kazerne spoedden is
voorbij. Een steen door de ruit en
spuiten maar, heeft plaats gemaakt
voor een team goed opgeleide brandweerlieden die hun mannetje staan.
Op de plek des onheils aangekomen
wordt de situatie beoordeeld om vervolgens effectief op te kunnen treden.
“Brandweerman zijn is een roeping,”
vertelt Kees. “Zodra de pieper gaat,
stijgt de adrealine in je bloed en ben
je als team zo snel mogelijk onderweg om hulp te bieden. We vertrouwen elkaar als team blindelings. Gaat
er iets mis, dan moet je op elkaar
kunnen rekenen. Ik denk daarbij aan
het voorval dat we vanuit een huis
een achtergelegen schuur moesten
blussen. We konden, vanwege een
grote ruit, niet bij de vuurhaard
komen.
Toen de ruit onverwacht in diggelen
ging, kwam er een flash over en dan
moet je elkaar als team bijstaan.
Neemt er dan iemand de benen, dan
ben je met je hele team zuur. Het is
dan ook daarom dat er, wanneer zich
iemand aanmeldt, een voorstelrondje

wordt gedaan. Even aan elkaar snuffelen kun je dat noemen.”
Het gebied dat wordt bestreken is divers. Kees: “In de winterperiode waken we over 11.000 inwoners, in de
zomermaanden komen daar zo maar
40.000 tijdelijke inwoners bij. Dan
zijn we dus ook actief op de plassen,
waar toch regelmatig wat gebeurt.
Ieder voorjaar krijgen we wel te
maken met een brandje op een boot.
De koelkast gaat weer aan, de kachel
en voor je het weet is het boem.
Voor deze klussen hebben we een
speciaal team dat in speciale pakken
aan boord stapt van onze blus- en
hulpverleningsboot. Met die pakken
blijven de mannen drijven en zijn ze
toch beschermd tegen de gevolgen
van het vuur. Aan boord hebben we
een flinke pomp die het benodigde
water levert. Het bemannen van
deze boot vraagt om specialisme, niet
iedereen mag varen met de boot die
een motor heeft waarmee we snel
kunnen opereren. ”
De snelweg Amsterdam-Utrecht
vraagt regelmatig de zorg van het
team. “In combinatie met de

N 201 maken we hier nogal eens wat
mee. Zo kwamen we juist van een
oefening terug toen we op het viaduct
een vrachtauto zagen crashen, die
vervolgens in de berm terecht kwam.
Op het moment dat 112 werd gebeld
stonden wij er al naast. En niet voor
niets. Onder de vrachtauto lag een
personenauto waarvan de bestuurder
inmiddels was overleden. Dat zijn
zaken die je bijblijven. Zoals die van
een Duitse personenauto, waarvan
de bestuurder de gehele tijd dat we
bezig waren luidkeels gilde. De man
was in shock, en dat maakt ons werk
er niet makkelijker op. Het is goed
dat er, als er dit soort zaken voorvallen, naderhand door een speciaal
team gesprekken worden gevoerd
waarin je je verhaal kwijt kunt.”
“Bijzondere branden, die hebben we
zeker ook gehad. In Mijdrechts zijn
we de afgelopen jaren in touw geweest ter ondersteuning bij de bestrijding van diverse grote branden. Dat
zijn fikkies geweest waarbij gelukkig
geen gewonden vielen, maar wel heel
wat vlammen waren te bestrijden.
Spectaculair, dat zeker, maar voor de
betrokken bedrijven toch altijd een

drama. Het zal je bedrijf maar zijn,
toch? Ik zie me ook nog bij een brand
aan de Demmerik met een bijl een
bijt hakken in metersdik ijs. Ik geloof
dat ik de hele sloot had gehad, maar
geen bijt. Dat ik m’n tenen nog had
was me achteraf een kompleet raadsel. Dan die kat uit de boom halen die
er al drie dagen in zat. Toen iedereen
het gemiauw zat was stond ik op de
ladder. Als dank beet het beest me in
mijn duim en zat ik een uurtje later
bij de huisarts om een prik te halen.”
Het jubileum wordt op een leuke
manier gevierd. “In juni organiseerden we al brandweerwedstrijden.
Tijdens de Rap en Ruigrace varen we
mee om de prijzen tijdens de opbouw
van de boot in de brandweerkazerne.
Op zaterdag 3 juli 19.30 uur zingt
er speciaal voor ons en de toeschouwers een Shantykoor. In september
maken we een wereldreis: we gaan
dan met aanhang en ereleden naar

Terschelling. Dat is overigens een
reis waar we al vijf jaar voor sparen
en afhankelijk van de inhoud van de
pot een reisbestemming uitkiezen.
Overigens is dit ook een hele goede
gelegenheid om de saamhorigheid
onderling te ver-groten. Dat komt ons
korps dus ten goede. Onze vereniging
draait op donateurs die jaarlijks een
bijdrage leveren. Ten onrechte wordt
er wel eens gedacht dat we deze
bedragen in bier omzetten. Dat is niet
zo. We organiseren en bekostiging
de opleiding van de jeugdbrandweer.
Een garantie voor de toekomst zou je
kunnen zeggen.”
Die toekomst zien ze zonnig tegemoet. Vinkeveen mag best wel weten
dat er een grote groep goed opgeleide mannen over hen waakt. Dat
doen ze met plezier. Dat mag je een
roeping noemen, toch?

DE GROENE VENEN 		

21

AUTO&MOTOR
Autonieuws

Abarth ook aan de
slag voor Alfa?

En Route met Reuling

Rijtest Fiat 500C

Vooruit, één keertje nog
Alweer een Fiat 500 op de autopagina? Ja, alweer een Fiat 500. Maar dit is voorlopig de laatste, aangezien
we nu alle 500-modellen uitgeprobeerd hebben. Maak kennis met de nieuwste telg van de familie 500, de
500C. De cabrio-uitvoering van Fiats kleinste.
tekst en foto's michael reuling

De 500-kenners (en dan richt ik me
even op het oude type 500) zullen
meteen zien dat Fiat ook bij het
nieuwe model gekozen heeft voor een
dak dat helemaal wegschuift naar
achteren. De kap, die in drie kleuren
verkrijgbaar is (beige, zwart en rood)
opent in 3 verschillende standen.
Doordat niet het hele dak wegklapt,
maar wegschuift tussen de twee
dakranden, is de 500C net zo stijf
afgesteld als de normale 500. Onder
deze 500C zijn mooie 16 inch spaakvelgen gemonteerd. Ze staan niet
alleen goed, de wegligging is hierdoor
ook iets stugger. Waar de Abarth 500
erg fel was afgesteld, lijkt deze 500C
een goede middenweg te zijn tussen
een standaard 500 en de Abarth. Met
geopend dak heb je weinig last van
windgeruis, bij hogere snelheden zul
je wel iets gaan merken. De wind
komt wel binnen, maar is op geen
enkel moment hinderlijk.
Onder de motorkap vinden we de 1.2
benzinemotor met start-stop-systeem.
Dankzij deze automaat profiteer je
van een BPM-vrijstelling en de 14%
bijtellings-regeling als je de 500C
zakelijk gaat rijden. Het start-stopsysteem zorgt ervoor dat op plekken
waar de 500C stil staat, bijvoorbeeld
voor een stoplicht, de motor afslaat.

Door het rempedaal even los te laten
komt de motor pijlsnel weer tot
leven, waarna je verder kunt toeren.
Overigens is de start-stop-functie uit
te schakelen met een simpele druk
op de knop. Extra voordelig is het
feit dat je over de opties geen BPM
hoeft te betalen. Die set lichtmetalen
wielen kost dus niet € 200,- extra,
maar € 163,-. Alle opties bij elkaar
opgeteld scheelt dat aanzienlijk in de
portemonnee.
Voor mensen die niet wakker liggen
van veel of weinig bijtelling, wel of
geen BPM, zijn er uiteraard ook nog
andere motoren leverbaar voor de
500C. Denk hierbij aan een 1.4 met
100 pk (met of zonder start-stop)
en een 1.3 multi-jet dieselmotor
(95pk). Met de automaat en de 1.2
motor kun je lekker relaxt achterover
leunen en toeren door kleine dorpjes,
de stad of over de boulevard. Deze
500C was daarbij voorzien van een
optionele middenarmsteun, waardoor
je nog meer gaat genieten van het
rondtoeren met open dak. Daarbij is
het zo dat een normale Fiat 500 al
opvalt in het verkeer, maar de 500C
met open dak is een echte blikvanger.
Dat bleek ook wel bij het maken van
de foto’s, waarbij meerdere fietsers
en overige voorbijgangers enthousiast
de duim op staken. En ook op ter-

rasjes keek menigeen op om de 500C
eens goed in zich op te nemen. Het is
en blijft een eyecatcher.
Het nadeel van de meeste cabrio’s is
dat de bagageruimte te wensen over
laat. Bij de 500C is dat niet het geval.
Althans, een normale 500 heeft natuurlijk een nette bagageruimte, niet
meer of minder dan een andere auto
van klein formaat. De 500C heeft
een vergelijkbare bagageruimte, wat
te danken is aan de dakconstructie.
Het dak vouwt zich op boven de
achterklep, waardoor er geen ruimte
wordt weggesnoept voor alle boodschappentassen. Is de kap helemaal
naar achteren weggevouwen, dan is
de achterklep niet te openen. Een
simpele druk op de knop doet het
dak naar boven schuiven, waarna de
achterklep opent.
Goed, er zullen ongetwijfeld diverse
meningen zijn over of deze 500C
nou schattig of juist stoer is. In deze
uitvoering, met donkergrijze lak
(Electroclash Grey metallic lak, maar
ook leverbaar met de stoere Tech
House Grey pastellak), donkerrood
dak en dikke velgen is het zeker een
stoer exemplaar. Ga je voor baby-blue
(Cha Cha Cha Azur) dan wordt het
alweer snel een ‘schattig’ autootje.

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

De grote baas van Abarth, Antonio
Labate, kondigde vorige week al aan
dat Abarth hoogstwaarschijnlijk met
een eigen sportwagen komt, nu heeft
hij ook laten blijken graag aan Alfa's
te willen sleutelen in de toekomst.
Dit is te lezen in het Engelse automagzine Autocar. De Mito wordt niet
onder handen genomen, aangezien
Alfa daar al een speciale QV versie
van heeft ontwikkeld.

Let dus goed op met welke keuzes
je maakt. Overigens is de keuze
sinds een aantal weken nog lastiger
gemaakt. Zoals ik al zei: de 500C
rijdt erg goed, maar de ingenieurs
van Abarth konden het niet laten het
motorblok en onderstel te kietelen.
En ja hoor, daar is hij dan, de Abarth
500C. Een bruut monster, voorzien
van bi-colore lakwerk, diverse spoilers, dikke velgen en een behoorlijke
harde afstelling. In tegenstelling tot
de Fiat, is de Abarth te verkrijgen
(vanaf 26 mille) met een zwarte en
titaniumgrijs kleurige kap. Onder
de motorkap van de Abarth ligt een
1.4 turbo motor met 140 pk. Met
deze 140pk zit je in 8,1 seconden op
de 100km/u en haal je een top van
205km/u. Uiteraard zal deze motor
verder te tunen zijn naar 160 pk. De
Abarth is overigens leverbaar met
de ‘Abarth Competizione’ zesversnellingsbak. Een gerobotiseerde
handbak met paddles achter het stuur,
waarmee je, al dus de Italianen,
supersnel kunt schakelen. Overigens
zou het zo maar kunnen zijn dat Fiat
deze versnellingsbak, met vijf of zes
versnellingen, ook overneemt voor de
'normale' 500's.

Een effect van open rijden is dat je
rustiger gaat rijden. Je hebt meer
snelheidsbeleving door de wind die
langs je heen raast. Dan is snel rijden
af en toe ook leuk, maar hé, de 500C
kan als het moet ook makkelijk 140
km/u over snelweg (ik zeg niet dat je
dat moet doen, maar het zou kunnen).
De extremiteit van de Abarth 500C
zal ongetwijfeld een hoop mensen
aanspreken. Maar daar hangt wel
een prijskaartje aan, waardoor, net
als de dichte versie van de Abarth, de
Abarth 500C een echt nicheproduct
is.

Maar goed, de vraag is of je een
dergelijke, sportieve auto wilt. In
mijn ogen is de Fiat 500C ontwikkeld
voor je rust, daar wil je niet schreeuwerig mee de bocht door gaan. De
500C doet verlangen naar de NoordItaliaanse meren om daar te flaneren
en te genieten van het open rijden.

www.autobedrijfkooyman.nl

Nu het goede weer echt zijn intrede
heeft gemaakt, sluiten wij de cabriotests af. Volgende week daarom de
laatste, zeer bijzondere cabrio. Niet
missen dus!
Fiat Vermeij Uithoorn
Anton Philipsweg 13
1422 AL Uithoorn
Telefoon: 0297-562020

www.fiat-vermeij.nl
Autobedrijf Kooyman
Demmerik 26
3645 EC Vinkeveen
Telefoon: 0297-261285

Fiat 500
Gereden versie:
Fiat 500 1.2 Dualogic Start&Stop
Lounge
Vermogen: 69 pk
0-100: 12,9 s
Top: 160 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 20,8 / 4,8 l/100km
BPM: geen
Prijs gereden model (Incl.
opties): € 18.536,00
Alternatieven:
Mini Convertible, Mitsubishi Colt
CZC, Renault Wind
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Vrijdag 9 juli
Feestavond
20.30 uur: 3J’s
22.00 uur: Tribute to Jan Smit
23.30 uur: Muzikale surprise-act
Muzikale omlijsting door Discotheek
Fresh.
Tent open van 19.30 tot 01.00 uur.
Entree: € 15,- (voorverkoop)

Volendams Weekend in Zevenhoven
9 en 10 juli 2010

Zaterdag 10 juli

16.00 uur:

SVZ 1e elftal - FC Volendam 1e elftal

Wedstrijden

Vanaf 12.00 uur:

Entree: € 2,50 (t/m 12 jaar)
€ 7,50 (vanaf 12 jaar)

jeugdelftallen SVZ - FC Volendam

www.volendamsweekend.svzevenhoven.nl

Zweedse

Locatie:
Sportcomplex van Sportvereniging Zevenhoven, Stationsweg 23

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar
balk. Daar verschijnt d

Voorverkoopadressen feestavond:
Kees en Dirk’s Dagwinkel - Zevenhoven
Bakkerij De Kruyf - Nieuwkoop en Nieuwveen
Café ‘t Leeuwtje - Noorden
Damesmode Silvana’s - Ter Aar (nabij de Digros)

musiCienne

beamen
uit de
hoogte

Chinees
gereCht

uitbouw

gestippeld

united
nations

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
1

zijde

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

Kruiswoordraadsel

Kruiswoordpuzzel week 26

15 Hongaars

d 21 insnijding

aansporing

2

3

11

4

5

55 beminde

24

20

21

22

25

29

26

30

36

Duitse keizer

rondstof voor

27
32

31

37

58

33

40

44
48

50

53

41

45

47
49

een lied

23
28

39

43

tenboek 30 op-

53 eenkleurig

38

46

52

14

35

42

ijk kind 37 sta-

10

18

34

w 5 hoofdstad

9

16
17

19

8

13

15

46 inval 47 land

7

12

hoorzaal

he taal 62 over

6

51

54

55

56

57

59

60

61

62

60

26

7

16

20

41

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

neon

gebakken
stukje vet

Sudoku week 26

Sudoku

beroep

Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom e
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t
indiaas
per jaar
en met
Vulgewaad
het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom
en 9 precies één keer voorkomen.
grove den
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot
kortsChrift
bevel
en met 9 precies één keer voorkomen.

Sudoku

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

1

plaats in
limburg

Horizontaal: 1 gezwam 6 slijmdiertje 11 biersoort 12 rijtoer 13 jaartelling 15 Hongaars gerecht 16 van zeker materiaal 17 Bijbelse figuur
19 familielid 21 insnijding 22 kortom 24 voorzetsel 26 een en ander (afk.) 28 uitroep ter
aansporing 29 door het genoemde 32 overspannenheid 34 waarde 35 gehoorzaal
36 boel, zootje 39 luchtbol 42 lidwoord
43 soort 45 papegaai 46 inval 47 land in Azië
48 slag 50 Spaanse uitroep 52 deel van Denemarken 55 beminde 58 een zekere 59 werkschema 60 doortochtgeld 61 Aziatische taal
62 over het genoemde.
Verticaal: 1 beschroomd 2 grappenmaker
3 voordeel 4 slag in een touw 5 hoofdstad van
Griekenland 6 grote oorlogsvloot 7 Chinese
deegwaar 8 Duitse keizer 9 toezegging
10 roem 11 vertegenwoordigster 14 vrucht
18 grondstof voor turf 20 respect 23 wintersport 25 mohamm. geschrift 27 kaartenboek
30 opmerking 31 vermogend 32 onder (Latijn)
33 vogel 36 vrouwelijk kind 37 stapelgek
38 spoorstaaf 40 achterste 41 instrumentaal
slot van een lied 43 Grieks eiland 44 snelheid
49 Bijbelse figuur 51 wreedaard 53 eenkleurig
54 kloosterlinge 56 Europeaan 57 insect.

tijdsaanduiding

6
9
3
2 6
6
5 5 4 7 3
8
1
5
8
6
8 2
5
2
1
4
1 3
5 9
4 1
5
4 7 3
5 1
3
5
2
4
4
6
8
4
7
2
6 14 3
9 5
8
© DENKSPORT PUZZELBLADE
klanknabootsing

verbruikt

aard

uitroep van
vreugde

nuttigen
vanaf

telwoord

opmerking

waalse stad

1
2
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

3

4

Oplossing puzzels week 25
; B; E ; ; G; G; P ; Z; S
N E E R B U I G E N D; I E T
; V; K A N T; N E; B E D E
P O
E K E R
R E6K1
EM
7
2; 5A8
4T9H 3
; S A R I ; R; P J ; K E L K
9
2
8
7
3
4
1
5
6
S T A; ; G I S T E R E N; ;
;5 I4N3
BO
T ;7S8E 2
NA A T
1 R9S6
; G; O P E T E N; ; D U P E
1
3
2
8
6
5
9
7
4
L E V E ; E E N; A S; T I N
;8 N5A9
; 3
; 1
M4
E N7
O2
P M6
BON T
674 912 538
badmat
316 547 829
487 329 615
295 681 347

564 798 321
719 342 658
283 165 497
846 537 912
951 284 763
327 619 845
478 951 236
695 823 174
132 476 589

5

6
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VACATURES

gezocht:

KAPPER m/v
2 dagen (17 uur) per week

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: Caravanwasser gezocht m/v
Organisatie: Marsman Caravans
Plaats: Mijdrecht
Functie: Reachtruck chauffeur met ervaring opzetten
van magazijn
Organisatie: Uitzendburo Most Wanted
Plaats: Mijdrecht
Functie: Algemeen Medewerker voor zomermaanden
Organisatie: Autoverhuur Blauw
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Planning Regio Breukelen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Plaats: Mijdrecht
Functie: .NET Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Controller
Organisatie: Panta Holdings B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Administratief Medewerker (M/V)
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Jonge enthousiaste medewerker logistiek
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Stanser / productiemedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Baliemedewerker / chauffeur m/v (fulltime)
Organisatie: Van Walraven Bouw/ Installatiematerialen
Plaats: MIJDRECHT

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

Functie: Diverse schoonmaakmedewerkers
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Van Kouwen Opel Hoofddorp zoekt diverse
medewerkers
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Hoofddorp

Functie: Inpakker (oproepbasis)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker papiermagazijn
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker klantrelaties
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Sales support medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Met een grote zelfstandigheid behandel je onze bestaande en
nieuwe klanten. Door middel van een goed advies en de juiste
service ben je in staat klanten aan je te binden.
Voor deze functie zoeken wij een kandidaat met een plezierige en
sterke persoonlijkheid. Een representatief voorkomen, goede contactuele vaardigheden en een uitgesproken gevoel voor service zijn de
basisvoorwaarden.
Wij bieden een goed pakket arbeidsvoorwaarden, aan de hand van
de cao voor kappers, maar bovenal een prettige werksfeer en solide
en groeiende kapsalon.
Sollicitaties, bij voorkeur voorzien van een pasfoto en cv richten aan
Haarmode Lydia, t.a.v. Esther Nederhof, Dorpsstraat 63, 3648 AG,
Wilnis, e-mail: haarmodelydia@hetnet.nl.

Functie: Bandleider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Hoofduitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik Infra B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik Infra B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: onderhoudsmonteur
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Functie: Boekhouder M/V 24 uur (verantwoordelijk voor
de financiële administratie)
Organisatie: Life & Garden (www.lifeandgarden.com)
Plaats: Regio Mijdrecht

Functie: Vrachtwagenchuffeur winkeldistributie
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Functie: Administratief medewerker in- en verkoop
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Havenmeester echtpaar
Organisatie: Jachthaven Omtzigt BV
Plaats: Vinkeveen

Functie: Melker voor de avonden.
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht.

Functie: Verkoop Binnendienst Medewerker (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions

Haarmode Lydia is een begrip in Wilnis en omgeving, voor onze
gezellige salon zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker.

www.haarmodelydia.nl
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