DE

va w
n ee
De ke
Ro nd
ndekr
a
Ve nt
ne
n

DE GROENE VENEN 		

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

De Groene Venen
Rendementsweg 24, 3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen
Verschijnt wekelijks
0plage 18.200 exemplaren
Lezersbereik 45.000 inwoners
Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 16 – Nummer 19 – 13 mei 2011

Agenda Kort

De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3

Agenda Kort

Met de juiste

Spinning Marathon in Mijdrecht dit jaar op zaterdag 28 mei
Op 28 mei a.s. wordt op het Raadhuisplein in Mijdrecht voor de tweede keer Spinning4Life gehouden, een uniek spinning
evenement voor het goede doel. Om 12 uur starten bijna 200 deelnemers aan een spinning marathon van vier uur.
Onder leiding van ervaren spinning instructeurs van Beuving Sport, Optisport, PK Sport en Amstelhof Health Club, gaan de
deelnemers de strijd aan met zichzelf en voor een ander. Want dankzij de opbrengst van de Spinning4life marathon worden de
leefomstandig-heden van kwetsbare vrouwen en kinderen in de sloppenwijken van Nairobi structureel verbeterd. Spinning4life is voor iedereen: voor ervaren spinners of voor beginners die als team eens willen spinnen voor het goede doel.
Alle deelnemers ontvangen broodjes, hapjes en drankjes tijdens het evenement. Rond de spinning marathon vinden tal van
activiteiten plaats met standjes, een springkussen, knutseltafel en stoelmassages. Zie ook pag. 13
foto rob isaacs

Mijdrechtse tweede bij Miss Utrecht 2011 verkiezing
van de sterren, RAAK Amsterdam)
velden hun oordeel.
Halverwege de avond werd duidelijk
dat Alexandra bij de laatste vijf zat.
Uiteindelijk eindigde ze als tweede.
De 19-jarige Mariah Petersen uit
Veenendaal kreeg de titel Miss
Utrecht 2011 en zal in juli van dit
jaar gaan strijden voor de titel van
Miss Nederland 2011.

De 18-jarige scholiere Alexandra
Oudshoorn uit Mijdrecht is afgelopen dinsdag tweede geworden
bij de finaleverkiezing van Miss
Utrecht. Twaalf kandidaat-Miss'en
streden in Amersfoort om de
felbegeerde provincietitel.
De avond werd geopend door
zangeres Esmée Dekker, met een
lied dat speciaal was gecomponeerd
voor deze finale.
Hierna presenteerde Anouk
Smulders de twaalf finalisten met
respectievelijk een voorstelronde,
bikinironde en galaronde. In de jury
zaten Rossana Kluivert (stylist en
voormalig jurylid Miss Nederland),
Euvgenia Parakhina (choreografe en ervaren jurylid), Marc van
Toren (Managing Director Farouk
Systems Europe), Kim Kötter (Miss
Nederland 2002 / organisator Miss
Nederland) en Desiree van den
Berg (Miss Nederland 2010).

Alexandra Oudshoorn is o.a. bekend
als lokaal talent bij de dansschool
en als presentatrice bij Midpoint
FM&TV. Burgemeester Burgman van
De Ronde Venen wenste haar vooraf
succes via Twitter; ook na afloop
ontving Alexandra een tweetje dat
zij zich 'fantastisch in ‘the picture’ '
gespeeld had.
Ook Annette Barlo (presentatrice
RTV Utrecht), Yvonne van der Kroft
(etiquette expert, eigenaresse
Etiquette a la Carte) en Jos van
Raak (eigenaar van dé kledingwinkel

adieu, cheese heads
bonne retraite
voor websites met cms
www.caransa.nl bijvoorbeeld

les hommes de

hans winter brillen

kijk voor meer voorbeelden op:

www.pprzz.nl

bootverzekering
is vaarplezier
verzekerd

ascol.nl

1

HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN
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Ringdijk 29, Vinkeveen
In een rustige, doodlopende straat in Vinkeveen, ligt de ruime twee-onder-een
kapwoning die ik vandaag ga bezoeken. De woning ligt langs de Ringvaart waar
je vanuit de woning een mooi zicht op hebt. Erg leuk nu met het mooie weer
veel mensen de boot pakken om er op uit te gaan. Er is altijd wel wat te zien.
En het mooie is dat je zelf ook een ligplaats voor een boot hebt hier, waardoor
je in 10 minuten varen zo lekker op de Vinkeveense Plassen zit. Een groot
pluspunt voor deze woning. Ik parkeer mijn fiets op de grote oprit, waar je met
gemak twee auto’s kwijt kunt, om de woning van binnen te bekijken.
Ik wordt door de bewoners gastvrij
ontvangen in de ruime hal. Vanuit
de hal heb je toegang tot twee grote
slaapkamers en de hobbykamer. Een
kamer is nu in gebruik als kantoorruimte en heeft een schuifpui naar
de tuin, waardoor je zo het terras op
stapt.
De hobbykamer is de voormalige
garage welke is omgebouwd en die je
naar eigen idee zou kunnen inrichten.
Je kunt hier een slaapkamer, kantoorruimte of een praktijkruimte van
maken. Ideaal natuurlijk.
Op de begane grond is ook nog een
badkamer met douche en wastafelmeubel geplaatst, en een apart toilet.
Kinderen of logees kunnen zo lekker
hun eigen gang gaan op de begane
grond.
De trap naar de eerste verdieping is
erg opvallend doordat er een grote
raampartij is van de begane grond
tot bovenaan de eerste verdieping.
Dit geeft de woning enorm veel extra
licht, en toch heb je geen inkijk van
de buren.
Op de eerste verdieping komen we in

de woonkamer met half open keuken.
De woonkamer is heel erg ruim en
heeft aan de voor- en de achterkant
een balkon. De bewoners vertellen
me dat vooral het balkon aan de
voorzijde erg veel gebruikt wordt
omdat je vandaar zo op de Ringvaart
kijkt en heerlijk in de zon kunt zitten.
De zon draait om de woning heen dus
de hele dag kun je op verschillende
plekken van de zon genieten. Alle ramen zijn wel voorzien van zonwering
zodat het binnen lekker koel blijft. De
woonkamer is zo ruim dat je deze op
verschillende manieren kunt inrichten, een eetgedeelte, een loungegedeelte en eventueel een werkplek.
Leuk om zelf eens te komen kijken
wat de mogelijkheden zijn.
De keuken is echt van alle gemakken
voorzien. Alle mogelijke huishoudelijke apparatuur is aanwezig, er is veel
kastruimte en het werkblad is ook
lekker lang. Een ideale keuken voor
de echte keukenprins of prinses.
Op de tweede verdieping, waar je
vanaf de overloop zo op de woonkamer kijkt, vind je de master bedroom
met een aangrenzende badkamer met
een wastafelmeubel, een ligbad en
een tweede toilet.
In deze slaapkamer is een aparte
bergruimte gecreëerd waar ook de

Facts & Figures

Casa di Carin

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

Ringdijk 29, Vinkeveen
Vraagprijs € 499.000,- k.k
Perceelsoppervlakte 329 m2
Inhoud 580 m3
5 kamers (3 slaapkamers)
Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl

cv-ketel is
geplaatst.
Als laatst gaan we de tuin bekijken
die netjes is aangelegd en goed wordt
onderhouden.
Het terras aan de achterzijde is
onderheid en door de hoge afscheidingen heb je totaal geen last van
inkijk van de buren, dus volop privacy.
Het tuinhuis wat achterin de tuin
staat is handig voor de opslag van het
tuinmeubilair.
Deze woning heeft toch wel erg
veel pluspunten, zoals veel ruimte,
privacy, een ligplaats voor een boot
aan de overkant van de weg en rustig
gelegen aan een doodlopende straat.
En toch ligt de woning in het hart
van Vinkeveen, want veel voorzieningen zoals het winkelcentrum of een
school zijn te voet of met de fiets te
bereiken. Deze bijzondere woning
met vele mogelijkheden is echt een
bezoekje waard.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt			
Snelweg A2			
Bushalte			
Basisschool			
Sportcomplex			

1,8
6,5
1,8
1,5
2,1

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

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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Westhoek Wonen en gemeente starten woononderzoek onder inwoners De Ronde Venen

Samenwerken voor woningen op maat
Westhoek Wonen en gemeente De Ronde Venen zijn woensdag jl. een grootschalig onderzoek gestart naar
de woonwensen van inwoners van De Ronde Venen. “De tijd van ‘we bouwen wel wat’ is voorbij.”
door marlous van merkenstein

www.weerstationteraar.nl

Minder mooi weer
Een storing op grote hoogte boven
Bretagne en Engeland heeft
Nederland bereikt, waardoor wij
last krijgen van een golvende
stroming die de buienkans laat
toenemen. Voor het weekend betekent dat, dat er meer buien kansen
zijn en het frisser gaat worden.
Zaterdag is eigenlijk nog de beste
dag in het weekend.
Zaterdag is het wisselend. In
de loop van de dag neemt de
buienkans toe. De temperatuur
is meteen een stuk frisser dan de
afgelopen weekenden; overdag zo
rond de 16 graden en in de nacht
rond de 8 graden. Er is een matige westen tot noordwesten wind
rond windkracht 4.

Woont u het liefst dichtbij winkels,
of liever in een kindvriendelijke
wijk? Vindt u een grote tuin belangrijk, of heeft u liever een grotere
woning? Deze en andere vragen
komen aan bod in het woononderzoek waarmee Westhoek Wonen en
de gemeente meer inzicht willen
krijgen in de wensen van verschillende doelgroepen en dorpskernen.
“De tijd van ‘we bouwen wel wat’
en ‘het komt toch wel vol’ is voorbij.
Op basis van de woonvisie, een taak
van de gemeente, maken we een
actieplan,” legt Tom Burgers, directeur van Westhoek Wonen, uit. “De
uitslag van het onderzoek helpt ons
om een focus te leggen op de juiste
aandachtspunten.”
Aanpassingen in woningaanbod
Hij benadrukt dat het niet enkel

Zondag is de bewolking een stuk
dikker dan zaterdag, maar de zon
zal zeker een paar keer te zien
zijn. De buienkans is een stuk groter dan zaterdag. De temperatuur
komt overdag niet veel verder dan
een graad of 15 en in de nacht
rond de 5 graden. De westenwind
is matig tot krachtig; een windkracht 4/5.
Maandag is een bewolkte dag met
lokaal toch wat aardige regenbuien. De temperatuur ligt overdag
zo rond de 15 graden en in de
nacht rond de 5 graden. Er staat
een matige westenwind.
De dagen daarna zullen half tot
zwaar bewolkt verlopen en is de
buienkans groot. Dit komt door
dat er midden op de Atlantische
Oceaan een hogedrukgebied gaat
ontwikkelen, dat met een lagedrukgebied boven het Noordzeegebied bij ons een wisselvalliger
weertype brengt.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 14 mei 2011
• Tuinmarkt, Koopcentrum Mijdrecht
• Prijsuitreiking Foto Expo, Rabobank,
Mijdrecht
• Open Ochtend, Hockeyclub Abcoude
• Nationale Molendag, o.a. fietstocht
vanuit div. molens
• World Fair Trade Day, Wereldwinkels
Mijdrecht en Abcoude
• Rondleiding, Fort Abcoude
• Astronomiedag, De Meijert, Mijdrecht
• Lentefeest Hutsgeklutste Kliek, 		
Tienboerenweg 20b, Mijdrecht

Zondag 15 mei 2011
• Mini-trailwalk, Fysiotherapie Baambrugge
• Vinkeveen-Bosheim 1, Tennispark 		
Vinkeveen
• Argon - EVV, Sportpark Argon, Mijdrecht

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Tom Burgers (Westhoek Wonen).

om nieuwbouw gaat. De onderzoeksresultaten zijn ook belangrijk
bij de aanpassingen in het huidige
woningaanbod. “Bijvoorbeeld voor
een betere doorstroming op de
verstopte woningmarkt. Als we een
oudere kunnen verleiden om te
verhuizen naar een kleinere woning
met aangepaste voorzieningen, dan
kan een gezin doorstromen naar de
oude woning. Starters kunnen dan
weer in die voormalige woning en
zo zet je een verhuisketen in gang,”
legt Burgers uit. “Het is een gecompliceerd verhaal. Met de nieuwe
inzichten willen we het aanbod
per kern aanscherpen en het liefst
precies op maat maken.”
Doelgroepen
Ook bij de huidige sloop- en nieuwbouwprojecten zijn de resultaten
nuttig. Zoals bij het project Haitsmahof/Molenhof in het centrum van
Mijdrecht, waarbij appartementen
boven winkels worden gerealiseerd.
Wethouder Ingrid Lambregts
van Ruimtelijke Ordening: “Het
is belangrijk om te weten welke
doelgroep interesse heeft in de
woningen die daar komen.”
Basis voor woningen op maat
Het onderzoek wordt huis aan huis
verspreid in de gemeente, maar is
ook online in te vullen.
Westhoek Wonen en de gemeente
zullen het onderzoek de komende
tijd flink onder de aandacht brengen. Iedereen boven de achttien
kan deelnemen aan het onderzoek.

“We willen dat zoveel mogelijk
mensen meedoen, dus ook mensen
die tevreden zijn met hun huidige
woning of juist willen verhuizen
naar een andere gemeente. Ook dat
is voor ons belangrijke informatie,”
legt Lambregts uit. “Met dit onderzoek kunnen we woningen op maat
maken. Dit is een kans om je stem
te laten horen.”
De enquête is te vinden op

http://survey.adv-mr.nl/derondevenen
of via de gemeentelijke website
www.derondevenen.nl. Deelnemers
maken kans op een prijs, zoals een
iPod of een cadeaubon ter waarde
van honderdvijftig euro.
De resultaten van het onderzoek
worden rond de zomer bekend
gemaakt.

Wethouder Ingrid Lambregts

De Ronde Venen stopt met pendelbusdienst
Vanwege het geringe gebruik van de pendelbusdienst tussen Baambrugge-Abcoude-Mijdrecht en de
beschikbare alternatieven voor deze route, heeft het college van B&W dinsdag 26 april jl. besloten om het
contract met Connexxion niet te verlengen. Dat betekent dat inwoners nog tot en met 29 juni 2011 gebruik
kunnen maken van de pendeldienst.
Uit evaluatie van het gebruik van de
pendelbusdienst is gebleken dat er
geen noodzaak is om het contract
te verlengen. Met een totaal van 51
bezoekers in 14 weken, is het aantal
gebruikers gering te noemen. Rolstoelgebruikers hebben geen gebruik
gemaakt van de pendeldienst. Tevens
is er een dalende lijn te herkennen
in het aantal reizigers, waardoor de

kosten per reiziger relatief gezien
zijn opgelopen tot € 144,53. Aangezien er ook alternatieven zijn die de
bereikbaarheid garanderen vanuit
Baambrugge en Abcoude naar het
gemeentehuis in Mijdrecht, heeft
het college besloten om het contract
met Connexxion niet te verlengen.
Dit contract loopt af op 30 juni
2011.

Sinds 1 mei is er een rechtstreekse
buslijn (lijn 126) vanuit Abcoude
naar het gemeentehuis. Recentelijk
zijn de haltes ook aangepast voor
rolstoelgebruik. Vanuit Baambrugge
is er de mogelijkheid om via Abcoude te reizen met lijn 120 en lijn
126, maar is er tevens een route via
Loenen aan de Vecht, met lijn 120
en lijn 121.
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Luistervink
Narren
Er zijn momenten waarop gezagsdragers in ons land zich tooien met
versierselen die vaak al eeuwenlang aan de functie verbonden zijn,
die men in de samenleving inneemt.
Willem Alexander bijvoorbeeld,
draagt op 4 mei een functioneel
uniform. Onze Koningin draagt
op Prinsjesdag een kroon en een
bijpassende sjerp. Niet dat onze gezagsdragers versierselen nodig hebben om hun charisma te bevestigen,
maar zodra zij of hij zich op deze
manier kleedt staat er iemand, een
gezagsdrager die je met eerbied
benadert. Dat is ons geleerd en
heeft heel veel te maken met
normen, waarden en tradities die
we zouden moeten koesteren.
Vooraanstaande families hebben
veelal een wapen. Ook steden en
dorpen hebben zo hun eigen wapen,
waardoor het overgrote deel van de
bevolking zich verbonden voelt met
de plek waar men leeft. Het zorgt
voor een binding, wij horen bij elkaar, al ervaar je dat niet dagelijks
aan den lijve.
Ook een burgemeester is een
ambtsdrager, met wie je als het zo
uitkomt gezellig kunt praten, maar
zeker ook een vertegenwoordiger
van het gezag, die als het er op
aankomt zijn of haar mannetje
staat. Er zijn momenten waarop
een ambtsketen wordt gedragen.
Onlangs nog maakte ik de uitreiking van een aantal Koninklijke
onderscheidingen mee. Uit eigen
ervaring mag ik u zeggen dat het
indrukwekkend is als de burgemeester, de ambtsketen dragend,
je toespreekt en de versierselen
opspeldt. Dat doet nogal wat met
een mens.
Een aantal narren in onze
gemeenteraad heeft het doen
bestaan dat het wapen van onze
gemeente en dat van Abcoude en
Baambrugge en daarbij behorende
ambtsketenen als clownesk werden
getypeerd. Drie uur lang heeft men,
tijdens een raadsvergadering over
dit onderwerp, over een ‘grap’
gedebatteerd en daarmee normen
en waarden overschreden. Hoe
dúrf je als volksvertegenwoordiger
voorbij te gaan aan eeuwenlange
tradities? Hoe dúrf je een initiatief
om binnen een toch al moeilijk liggende samenvoeging een optimale
kans binding te creëren door middel van een nieuw gemeentewapen
te torpederen. Normen en waarden
behoren overigens niet op gemeentelijk narrenniveau te worden
besproken. Laat dat alsjeblieft aan
mensen over die daar echt verstand
van hebben. Die hebben het al
moeilijk genoeg. Die vijfduizend
euro die het ontwerp gekost zou
hebben, verdien je zo terug door
het jaarlijkse uitstapje van de raad
maar eens over te slaan. Benut
die dag maar eens door gezellig
met z’n allen te gaan brainstormen
over het nieuwe ontwerp. De raad
inschattend, zou die discussie zo
maar jaren kunnen duren. Als ik
een voorzet zou mogen geven, kies
voor een nar, makkelijk te ontwerpen en op het lijf geschreven.
		
Luistervink
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Juf Jacqueline van De Schakel trouwt in
Franeker

De Ronde Venen

Horizon over het
Christendom
Op zondag 15 mei zendt Horizon
het derde deel uit van een serie
van zes gesprekken over het
thema: Het hart van het christendom. Deze uitzending gaat over
God. Volgens het christelijk geloof
is geloven in God niet vrijblijvend
en kan het leven niet werkelijk
begrepen worden buiten God om.
Wat God uiteindelijk ook is, onze
relatie met hem is persoonlijk.
Aan de discussie nemen deel:
Wim Bos, Protestantse Gemeente,
Mijdrecht; Ds. Gerda Jongsma,
Protestantse Gemeente, Wilnis;
Prof. dr. Jaap Klapwijk, Protestantse Gemeente, Mijdrecht en
Pastor Wim Vernooij, parochie St.
Jan de Doper, geloofsgemeenschap
H. Hart van Jezus, Vinkeveen.
Presentatie: Cobie Oudshoorn.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur via
Midpoint FM.

Abcoude

De leerlingen van groep 6/7a van
juf Jacqueline van De Schakel zijn
in de meivakantie afgereisd naar
Friesland. In het mooie plaatsje
Franeker trouwde op woensdag
28 april de juf met haar geliefde
Szabolcs Kelemen. In hun mooiste
kleding en de haren strak in de gel
of in mooie vlechten kwamen de
leerlingen dit feest meevieren. Ook
het team van De Schakel was bij
deze bijzondere dag aanwezig. De
bruid zag er prachtig uit in haar
taupekleurige jurk. Na de plechtigheid was er tijd voor bruidsgebakjes en felicitaties. De leerlingen
brachten ook een mooi Roemeens

lied ten gehore. De aanwezige familieleden uit Roemenië bleken dit
lied ook te kennen en zij zongen uit
volle borst mee. Als cadeau had de
groep een speciaal voor het bruidspaar gemaakt Ganzenbordspel. Met
daarop in het geheim gemaakte
foto’s en allerlei opdrachten voor de
juf en Szabolcs. Ook kreeg het stel
een ouderwetse koffer met daarin
een bon voor een reis naar Londen
aangeboden. Voordat de kinderen en hun ouders weer richting
Vinkeveen reden kregen ze nog wat
lekkers te eten. In augustus zullen
Jacqueline en Szabolcs in Roemenië voor de kerk trouwen.

Gevulde koeken actie
zwemvereniging AZ &
PC De Meerkoeten
Rondleidingen op Fort Abcoude
Maandag 16 en dinsdag 17 mei
vindt e jaarlijkse gevulde koekenactie van de Abcouder Zwem- en
Poloclub De Meerkoeten plaats.
Leden van de Meerkoeten zullen
in Abcoude en Baambrugge langs
de deuren gaan om heerlijk verse
gevulde koeken te verkopen. De
zwemmers komen vanaf een uur
of 6 met deze heerlijke versnaperingen langs de deuren. Het
verkopen van de gevulde koeken
maakt het voor de meerkoeten
niet alleen mogelijk om zwemlessen, wedstrijdzwem- en waterpolotrainingen aan te kunnen blijven
bieden in Abcoude, maar ook om
bijvoorbeeld de zwemvierdaagse
te organiseren die dit jaar op 20
t/m 24 juni gehouden wordt.

Vinkeveen

Weer snelheidsduivel
op A2 gepakt
Een bestuurder van een bestelbus
raakte op maandagmiddag 9 mei
zijn rijbewijs kwijt omdat hij meer
dan 50 km/u te hard reed.
Rond 15.15 uur reden agenten in
een onopvallend videovoertuig op
de Rijksweg A2. Zij zagen dat de
bestuurder van een bestelbus zich
niet veel aantrok van de maximumsnelheid van 100 km/u. Zij
gingen achter hem aan en klokten
hem ter hoogte van Vinkeveen op
160 km/u.
De man, 33 jaar oud en afkomstig
uit Den Bosch, werd aan de kant
gezet. Hij moest zijn rijbewijs
inleveren en kreeg een procesverbaal.

Meimaand Fietsmaand
In heel Nederland kan in de meimaand gefietst worden: van korte
routes voor als de (klein) kinderen
meegaan, stevige toertochten voor
de doorgewinterde fietser en veel
bijzondere ritten langs bezienswaardigheden. In De Ronde Venen
is de meimaand het startsein voor
Fiets & Geniet. Fiets & Geniet
richt zich op de recreatieve fietser
die op een stadsfiets tochten in
de omgeving maakt. Het genieten
van het landschap en de natuur
gecombineerd met het actief bezig
zijn met de gezondheid staat hierbij centraal.
Gezelligheid en nieuwe routes
Kenmerk van Fiets & Geniet is het
ontspannen karakter. Doordat men
er in groepsverband op uit gaat worden nieuwe plekjes uit de omgeving
ontdekt. Er wordt een tocht van
ongeveer dertig kilometer op een
rustig tempo gefietst met onderweg
een pauze voor koffie of thee. Door
het toegankelijke tempo en de pauze
is er voldoende gelegenheid om
rustig gesprekstof uit te wisselen.
Alle deelnemers krijgen ook gratis
de Fietsmeerdaagse kalender en het
Fiets & Geniet Bewegingshandboek.
Ervaren begeleiding
De routes tijdens Fiets & Geniet
staan onder begeleiding van ervaren

fietsers van Tour Trim Club De
Merel. Dankzij de begeleiding kan
elke keer een nieuwe route worden
gefietst die past binnen de gewenste
afstand. Voordeel van fietsen in
groepsverband is ook dat bij materiaalpech snel een oplossing gevonden
kan worden.
Data en aanmelden
Start van de eerste tocht is op 17
mei. Iedere tocht start vanaf het
Driehuisplein (kruising Herenweg /
Bozenhoven) in Mijdrecht om 13.00
uur. De tweede tocht wordt verreden
op dinsdag 7 juni en de derde tocht
op dinsdag 21 juni. Alle tochten starten op het Driehuisplein om 13.00
uur. Deelname aan Fiets & Geniet
is helemaal gratis. U kunt zich aanmelden voor deelname bij Erik Leus,
sportconsulent ‘Sport in De Ronde
Venen’, met een mailtje aan: info@
sportinderondevenen.nl of te bellen
naar 06 43093929. Kijk ook op:

www.sportinderondevenen.nl.

Doe mee aan World Fair Trade Day
en win een Fairtrade Ontbijtpakket
Op 14 mei is het World Fair Trade
Day. Op en rond die dag organiseren
mensen over de hele wereld een
Fairtrade Ontbijt. Zo laten ze zien
dat het heel makkelijk is om iedere
dag fairtrade producten te gebruiken. Bijvoorbeeld aan de ontbijttafel.
Kijk op www.fairtradeontbijt.nl bij
welke wereldwinkels en waar nog
meer het Fairtrade ontbijt wordt
geserveerd

Op zaterdag 14 mei 2011 start het
excursieseizoen op Fort Abcoude. Het
aan de Molenweg 19 te Abcoude gelegen fort is dan open voor bezoekers
vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. De
laatste rondleiding is om 16.00 uur.
Tijdens de rondleiding worden onder
andere de kruitmagazijnen, de expositieruimte en het gerenoveerde oostelijk oreillon bezocht. De rondleiders
besteden tijdens de rondleidingen ook
aandacht aan de op het fort aanwezige bijzondere fauna en flora.
Tevens wordt bezocht tijdens de
rondleiding een uitkijkplatform,
waarmee men het inundatiegebied
van het Fort Abcoude ten oosten van
Abcoude tot aan Fort Nigtevecht kan
overzien. De Saluutbatterij Amsterdam is op 14 mei aanwezig en zal
tijdens de rondleidingen elk heel uur

een demonstatie met het kanon van
de batterij geven.
Het Fort Abcoude is een van de tweeënveertig forten van de Stelling van
Amsterdam en staat als monument
op de lijst van het Werelderfgoed van
UNESCO. Het fort is in de maanden
juni, juli en augustus elke tweede
zaterdagmiddag van de maand open
voor bezoekers vanaf 13.00 uur tot
17.00 uur. Voorts is op het buitenfort de in de genieloods gevestigde
kantine van het viscentrum open voor
de bezoekers van het fort.
In de maand september is het fort
open voor bezoekers op zaterdag en
zondag 10 en 11 september 2011
(Open Monumentendagen) en zondag
25 september 2011 (Fortendag)
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.

Alle organisatoren zorgen er samen
voor dat er rond en na World Fair
Trade Day meer fairtrade (ontbijt)
producten worden gebruikt en
verkocht. Dit komt ten goede aan
boeren en producenten in ontwikkelingslanden. En bij de wereldwinkels in Abcoude en Mijdrecht is een
proeverij van heerlijke brownies en
muffins, jam en tropische honing op
rijstwafels.
Bovendien kun je door producten
van Fair Tade Original te kopen in
een wereldwinkel of WAAR-winkel
een ontbijtpakket ter waarde van €
20,- winnen. Als je een bedrag van
vijf euro hebt besteed en op een
actiekaartje hebt ingevuld met wie

je graag een Fairtrade ontbijt zou
willen gebruiken, dan ding je mee.
Bovendien kun je ook nog extra boffen als de hoofdprijs ter waarde van
€ 275,- op jouw actiekaartje valt.
Kom dus op World Fair Trade Day
naar de wereldwinkel.bij jou in de
buurt. Koop ontbijtproducten, doe
mee aan de actie en ding mee naar
een ontbijtpakket.

Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9
www.wereldwinkel-abcoude.nl
Wereldwinkel in Mijdrecht, Passage 14
www.derondevenen.wereldwinkels.nl

foto marco carels

Brand verwoest kassencomplex in De Kwakel
Een grote brand heeft woensdagavond een kassencomplex in De Kwakel
verwoest. De oorzaak van de brand, waarbij geen gewonden vielen, is nog
onbekend. Omstreek 21.30 uur brak de brand uit in het kassencomplex, dat
zo'n 6000 m2 beslaat. De brand ontwikkelde zich razendsnel en ging gepaard met enorme rookontwikkeling die tot in de wijde omgeving zichtbaar
was. De bewoners van de woning die aan de kassen grenst wisten zichzelf
snel in veiligheid te brengen. De brandweer heeft door snel optreden kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar deze woning. Het vuur was na
een uur onder controle, het nablussen heeft tot in de nacht geduurd.
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Passionkoor vernieuwd en inspirerend

CSW D1 sluit seizoen internationaal af
De D1 selectie van CSW heeft het seizoen 2010-2011 op een mooie
manier kunnen afsluiten met een wedstrijd tegen de D pupillen van de
Oostenrijkse profclub Red Bull Salzburg. In de Nederlandse competitie
speelde de D1 in de eerste klasse en werd in de laatste wedstrijd van
het seizoen verdiend gewonnen van BFC. Daarmee werd de 5e plaats
veilig gesteld en een prima seizoen afgerond.

Na het concert "Pieces of passion" en het optreden in Paradiso
heeft het Passionkoor veel nieuwe
zangers en zangeressen mogen verwelkomen. We mochten zelfs een
Franse en Finse zangeres verwelkomen. We zijn er daarom trots op om
jullie een vernieuwd Passionkoor te
presenteren! We presenteren ons
o.a. op zaterdagmiddag 21 mei a.s.
in Uithoorn ter gelegenheid van de
Week van de Amateurkunst en op
18 juni a.s. op het Straatfestival in
Mijdrecht.
Passion staat voor wereldmuziek
in verschillende stijlen. Ingetogen,
temperamentvol,vol emotie en passie.Passion heeft het allemaal.

Songs uit Afrika, Roemenie, Frankrijk, Portugal, enz. wisselen elkaar
in een indrukwekkend tempo af.
De arrangementen worden speciaal
voor ons gecomponeerd, ondersteunende choreografie maakt het
visueel aantrekkelijk en bovenal
staat het geheel onder de bezielende leiding van dirigent Rutger van
Leyden. Een inspirerende groep uit
de regio met passie voor wereldmuziek!
Voor een impressie, meezingen
tijdens de koorrepetitie in Uithoorn
en het boeken van een optreden
in groot of klein formaat, kunt u
terecht op onze website

Het Paasweekeinde werd gebruikt
om een voorjaarstrainingskamp te
beleggen in het Zuidduitse Inzell.
Het spelershotel tegenover de
gloednieuwe ijshal was een prima
keuze, vooral om op het ernaast
gelegen kunstgrasveldje te trainen
en plezier te maken. Deze voorbereiding bleek hard nodig want
op hoogte voetballen vergt veel
van het uithoudingsvermogen en al
op de eerste dag stond de wedstrijd tegen RBS under-12 op het
programma. Een technisch vaardige ploeg die onder Nederlandse
technische leiding veel aandacht
schenkt aan positiespel en het
trainen van basistechnieken. Mooi
om te zien dat hier bij de jeugd al
veel aandacht aan wordt besteed.
De wedstrijd ging gelijk op waarbij
beide ploegen over en weer kansen
wisten te creëren. Na een paar

snelle uitvallen scoorde RBS als
eerste. De tweede helft ging ook
gelijk op en aan het einde werd
het verschil wat duidelijker in het
voordeel van RBS. Uiteindelijk
won RBS verdiend met 3-0. Na
de hartelijke ontvangst werd er de
volgende dag ook nog getraind op
het jeugdcomplex. De dag werd
afgesloten met een rondleiding door
het prachtige stadion en werd er
een belangrijke wedstrijd in de Oostenrijkse Bundesliga bijgewoond.
Helaas speelde het eerste van RBS
niet zo bevlogen als de jeugd en
ging de wedstrijd tegen Wacker
Innsbruck vrij onnodig verloren.
Op de terugreis werd ook nog een
stadionbezoek gebracht aan de
Allianz Arena van Bayern München.
Hierna werden de jongens vermoeid
maar zeer voldaan weer in Wilnis
afgeleverd.

www.passionkoor.nl.

Geslaagde boeken- en plantenmarkt
in Baambrugge
Zaterdagmiddag jl. maakte de organisatie van de boeken- en plantenmarkt in Baambrugge de balans op: twee zonovergoten succesvolle
marktdagen, met veel inzet van vrijwilligers, met een kopers publiek uit
de hele regio en van ver daarbuiten naar Baambrugge was gekomen.
De opbrengst over twee dagen markt was 7.800 euro. Het Restauratiefonds Dorpskerk Baambrugge was in haar nopjes met dit succes.

OBS De Pijlstaart herdenkt met
veel leerlingen de oorlog
Lisa, Leanne en Noa uit groep
zeven van OBS De Pijlstaart uit
Vinkeveen mochten namens alle
leerlingen een krans leggen tijdens
dodenherdenking. De drie meiden
vonden het helemaal niet eng,
sterker nog, ze vonden het leuk
om te doen. En heel erg belangrijk
uiteraard!

‘Boeken per kilo voor de restauratie van de Baambrugse dorpskerk’.
Naast een tevreden organisatie
waren ook de bezoekers tevreden
geweest. In de Baambrugse Dorpskerk maar ook op het Dorpsplein
en gebouw Torenzicht troffen ze
de keurig gesorteerd een bonte
verzameling van boeken, cd's platen
en zelfs oude video's en cassettebandjes aan. Zo lagen er meer
dan zevenduizend romans in de
kerkbanken. Voor de kerk was er
de verkoop van zomerplanten. Al de
ingeleverde boeken waren door de
vrijwilligers afgelopen dagen in de
dorpskerk gebracht en daar keurig
op rubriek gesorteerd neergelegd.
Op de eerste dag van de markt
was er weer de klassieke run op de
boeken. Al voor acht uur melde zich
de eerste kopers om geduldig tot
halftien te wachten. Na de opening
was het direct een drukte van be-

lang. Vakmensen, maar ook tal van
lokale en regionale boekenliefhebbers begonnen direct te snuffelen.
Voor de kerk was toen de zomerplanten markt al lang aan de gang.
Voor de vrijwilligers buiten was
het zowel vrijdag als zaterdag een
zeer zonnige boel, het was aangenaam vertoeven op het Baambrugse
dorpsplein. Dat hadden ook de vele
passanten in de gaten en genoten
met volle teugen van het dorpse
gebeuren. De drukte op de markt
bleef tot de sluitingstijd zaterdagmiddag rond de klok van drie uur.
Toen werd de dorpskerk en omgeving weer keurig schoongemaakt.
De bloemen en plantenmarkt 2011
zat er op met heel veel dank aan
boekenschenkers, vrijwilligers en
het kopend publiek. Op naar de
markt van 2012 op 11 en 12 mei.

Lisa: "Het is belangrijk dat we
denken aan alle slachtoffers die zijn
gevallen in de Tweede Wereldoorlog." Leanne is het daar helemaal
mee eens. "Ik vind ook dat we dit
moeten blijven doen. Op school hebben we een boekje over de oorlog
gelezen en daar stonden hele hef-

tige verhalen in van mensen die de
oorlog hebben meegemaakt." Het
lijkt wel alsof er ieder jaar meer
kinderen bij het monument komen
om stil te staan bij de oorlog. Noa:
"Ook van de Pijlstaart zijn er meer
kinderen dan vorig jaar. Ik ben er
volgend jaar weer bij. " Irma van
der Molen, van de ouderraad van
school: "We hebben dit jaar een
e-mail aan alle ouders gestuurd met
een uitnodiging om ook te komen.
Daar hebben velen gehoor aan
gegeven. Het is fijn te merken dat
veel ouders het belangrijk vinden
dat hun kinderen bij de herdenking
aanwezig zijn en we hopen dat dat
aantal volgend jaar nog groter is."

Kort Nieuws
Abcoude

Astronomiedag in
De Meijert

Zaterdag 14 mei is Partycentrum De
Meijert omgetoverd tot astronomielocatie. Op deze dag is vanaf 10.00
uur iedereen welkom die meer wil
weten over astronomie met een
professioneel karakter. Amateurastronomen uit heel Nederland en
België komen dan naar Mijdrecht
om interessante lezingen te beluisteren en de meegenomen opnames van
amateur astronomen te bekijken.
In 2008 is de werkgroep astrofotografie ook al eens geweest en na
aanleiding van dit succes heeft de
voorzitter weer contact opgenomen
met de Astrovereniging Omega Centauri om deze schitterende locatie
weer te gebruiken. Deze dag is voor
iedereen gratis toegankelijk. Koffie
en thee is voor eigen rekening. Kijk
voor het volledige programma op:

http://a-url.nl/Ukcj.

Vinkeveen

Hoofdklasse tennis
De vierde speeldag van het
Vinkeveense heren tennisteam,
uitkomend in de hoogste regionen,
werd wel zeer spannend. Aan een
gezellig gevuld terras werd het een
bloedstollend spannende ontmoeting
met koploper Badhoevedorp 1, die
vooraf door middenmoter Vinkeveen zeer gevreesd werd. Hoewel
met 4-2 verloren werd is er volop
optimisme, dat eerste klasse tennis
zich in Vinkeveen zal weten te handhaven. Aanstaande zondag 15 mei
wordt wederom thuis gespeeld en
dan tegen hekkensluiter Bosheim 1.
Dit spektakel is vanaf 11.00 uur bij
te wonen op het Vinkeveense tennispark, dat haar terras altijd gastvrij
voor iedereen opent.

Mijdrecht

Open Dag bij nieuwe
dansschool Enjoy's

Op zaterdag 21 mei a.s. organiseert
de nieuwe dansschool Enjoy's een
Open Dag. De dansschool is een
initiatief van Joyce Aarsman.
Zij gaat zich richten op een combinatie van zang- en danslessen voor
drie verschillende leeftijdsgroepen:
3 t/m 6 jaar, 7 t/m 10jaar en 11 t/m
15 jaar. Plezier beleven met Jazz en
Streetdance staan voorop, maar ook
een musicalvoorstelling ligt in het
verschiet. Joyce Aarsman volgde op
jonge leeftijd de vierjarige vooropleiding van Lucia Marthas in Amsterdam en studeert nu zelf nog aan
de dansacademie in Utrecht. Haar
liefde voor muziek, zang en dans wil
zij graag op kinderen overbrengen.
De Open Dag op zaterdag 21 mei
vindt plaats in twee gedeelten; van
14 tot 15 uur en van 15 tot 16 uur
's middags op de locatie Sporthal de
Brug, aan de Van Wassenaerstraat
9 in Mijdrecht. De lessen vinden
plaats op de zaterdag. De eerste
(proef)les is gratis. De maand juni
is een oriëntatiemaand; de kosten
bedragen dan 15 euro per kind.
Vanaf september starten de officiële
lessen. Bel voor meer informatie
naar tel. 0297-288106 of mail naar
joyceaarsman1@hotmail.com
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De vakbeurs voor de professional !

Dinsdag 17 mei 2011 • 14.00 - 19.00 uur

GEREEDSCHAPSDAG

Kom langs voor • Interessante productinformatie • Demonstraties van topleveranciers
• Speciale beursaanbiedingen • Een leuke attentie • Hapje, drankje en muziek

Groot Mijdrechtstraat 37 A / B • Mijdrecht
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DE WEEK IN BEELD
De mannen van Argon D2 zijn
kampioen geworden door
het laatste punt dat hiervoor
nodig was te verdienen en
dat nog wel tegen medetitelkandidaat Hilversum D1.
Spannend dus en dat was ook
voelbaar. Klasse jongens (en
begeleiders).
Morgen, zaterdag 14 mei, ook
nog de finale om de beker. De
vergelijking met die andere
twee topploegen FC Twente en
Ajax werd dan ook regelmatig
gemaakt.

De leerlingen van groep zes van OBS De Pijlstaart waren er druk mee: het
maken van bordjes die hondenpoep op het grasveldje voor hun school
moesten tegengaan. En het leek te werken. Bijna niemand durfde zijn hond
meer voor de school uit te laten en als er al werd gepoept, werd het keurig
opgeruimd. De bordjes waren duidelijk: dit is geen uitlaatplek! Maar… de
twee weken vakantie hebben de actie geen goed gedaan. Vandalen hebben
gemeend de bordjes te moeten slopen en gooiden de resten over het hek
van de school. Hopelijk vinden de leerlingen van groep zes tussen het leren
door nog tijd om nieuwe bordjes te maken. En zo niet; dan is het te hopen
dat de boodschap in de korte tijd dat de bordjes er hebben gestaan bij de
hondenbezitters is overgekomen!

Maandag jl. is spreekstalmeester Myra Fictoor-de Groot op pad gegaan om een
aantal deelnemende bedrijven aan de beursvloer te verrassen met een bezoek. Zij
bedankte deze op geheel eigen wijze met hun besluit om mee te doen en reikte
raamstickers van de beursvloer uit. Zo kunnen de bedrijven laten zien dat ze meedoen aan de beursvloer. Ook andere bedrijven in de regio bezocht ze, om hun te
vertellen over deze leuke vorm van maatschappelijk ondernemen, en uit te nodigen
om ook mee te doen. Ze werd door de bedrijven met veel enthousiasme ontvangen. Als spreekstalmeester zal Myra tijdens de beursvloer zorgen voor enkele
gezellige handelsuren! De beursvloer, die al voor de vierde keer wordt gehouden,
vindt plaats op donderdag 19 mei in Partycentrum De Meijert. Op de foto plakken
Youri Lieberton van A-side en Myra Fictoor de raamsticker. foto andras fictoor

Buurtbusvrijwilliger chauffeur Co Hottentot heeft afgelopen dinsdagmiddag
zijn laatste rit als buurtbuschauffeur gereden. Na een dienstverband van
15 jaar moet hij nu verplicht met pensioen. Co heeft zich, toen hij 15 jaar
geleden in De Hoef kwam wonen, direct aangemeld als vrijwilliger op de
buurtbus. Zo kon hij snel de mensen in de buurt en de regio leren kennen. Al
die jaren heeft Co zijn werk als chauffeur op de buurtbus graag gedaan en
vindt het erg jammer dat hij vanwege zijn leeftijd hiermee moet stoppen.
Later dit jaar neemt hij ook van zijn collega’s afscheid. Hij gaat zich nu meer
richten op de sport voor ouderen, waar hij al jaren enthousiast mee aan het
werk is.

Op de foto v.l.n.r. buurtbuscoördinator Wim Bos, in het midden mw. Boertje,
de vrouw van Co, en uiterst rechts, met bloemen, Co zelf.

In de meivakantie heeft Sportways op Hockeyvereniging Mijdrecht een kamp georganiseerd. Kids in de
leeftijd van 6 tot 13 jaar hebben zich drie dagen lang kunnen uitleven op het hockeyveld. Het hockeyprogramma werd afgewisseld met leuke spelletjes buiten, disco of een quiz binnen of een toernooitje.
Kortom de kinderen hebben zich prima kunnen vermaken, onder begeleiding van eigen trainers van HVM
(in de oranje shirts). Een zeer jonge groep die het toch maar voor elkaar heeft gekregen deze kids drie
onvergetelijke dagen te bezorgen. Klasse!!
Van 1 tot 3 Augustus organiseert sportways opnieuw zo’n kamp op HVM. Dus mocht je het nou ontzettend leuk vinden om ook eens zo’n kamp mee te maken, of denk je ‘’Hé dat wil ik nog wel een keer’’,
meld je dan snel aan op de sportways site! Dan zorgt de staff er in augustus weer voor dat het een
geweldig kamp wordt.

Woensdagmiddag rond 13.30 uur is er wederom een ongeluk gebeurt op
de N201 in Vinkeveen. De afgelopen weken zijn er al vele ongelukken gebeurt. Een automobilist stond stil in een file tussen de Vinkeveense Plassen vanwege de werkzaamheden ter hoogte van de A2. Een automobilist
die ook richting de A2 reed zag dit niet en reed met hoge snelheid in op
de stilstaande bestelbus. Ook een Audi kon niet op tijd remmen en reed in
op het ongeluk. De bestuurder van de middelste auto raakte gewond en
is overgebracht naar het ziekenhuis.		
foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten

8		

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
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Hoe vind je de weg in het zorgdoolhof?

Alzheimercafé Abcoude 25 mei 2011
U hebt hulp in huis of zorg nodig. Waar
begint u? WMO-loket, CIZ-indicatie …
Wanneer vraagt u hulp? Wat is gratis en
wat moet u zelf betalen?
Ook als u nog niet direct hulp nodig hebt
is het verstandig om de weg te kennen,
want vaak zit er tussen de aanvraag en de
uiteindelijke uitvoering enige tijd.
Dit onderwerp staat centraal tijdens het
Alzheimercafé Abcoude, m.m.v. zorgbemiddeling Zuwe en het WMO-loket. Voor
iedereen vrij toegankelijk, in het bijzonder
geschikt voor wie met geheugenproblemen

te maken heeft (zoals bij dementie, Parkinson, herseninfarct), voor hun familie en
andere verzorgers. U ontmoet zorgprofessionals waarmee u op ongedwongen wijze
kunt praten en andere mensen waarmee u
ervaringen kunt delen. Deze bijeenkomst
vindt plaats op woensdagmiddag 25 mei
a.s. van 14.00 tot 15.30 uur, Dorpszicht 22,
Abcoude.
Voor meer informatie of vragen over vervoer kunt u bellen met Steunpunt Mantelzorg van Tympaan, tel. 06–45103660.

Loopbaancoaching, ook voor particulieren

Johanna geeft op 18 mei een informatieavond in De Boei
Stel dat je je niet meer prettig voelt op je huidige werkplek. Of er is een reorganisatie
op komst en je moet op zoek naar een andere baan. Of misschien ben je blijven hangen in een baan waar je toevallig in gerold bent maar wilde je eigenlijk iets anders
doen. Dan wordt het tijd om na te denken over je toekomst, je loopbaan, een carrièreswitch.
Leuk werk is belangrijk. Je bent er iedere
week weer uren druk mee. Op het werk
zelf, maar je neemt het ook mee naar huis.
Natuurlijk heeft iedereen wel een dag dat
het werk minder leuk is. Maar als je daar
iedere dag mee te maken hebt wordt het
tijd om er iets aan te doen. Om te zorgen
dat je wel op de goede plek zit. Een loopbaancoach kan helpen om helder te krijgen
wat je dwarszit, welke loopbaan bij je past.
Hoe je met jouw specifieke kwaliteiten,
je opleiding en ervaring verder kunt. Gun
jezelf de tijd om te onderzoeken wat je nu
eigenlijk echt wilt. En ga op zoek naar de
baan die bij je past.
Loopbaancoaching wordt vaak aangeboden
door werkgevers om een gemotiveerd team
te houden of als onderdeel van een sociaal
plan.
Maar ook voor particulieren kan een
coachingstraject lonend zijn. Bijvoorbeeld
omdat de werkgever deze investering niet
wil doen, maar er kan ook bewust buiten de
werkgever om coaching worden gezocht.
Zelf een coach betalen lijkt kostbaar maar
veelal de investering dubbel en dwars

waard. Goed om te weten is dat loopbaancoaching fiscaal aftrekbaar is.
Na werkzaam te zijn geweest bij onder
andere Nijenrode University en het AMC is
Anja Brakenhoff onder de naam ‘Johanna’
haar eigen loopbaancoachingpraktijk
begonnen.
Johanna wil zich op een informele manier
voorstellen aan iedereen die wel eens
nadenkt over een stap in de loopbaan maar
deze (nog) niet durft te zetten.
Kom langs op voorlichtingsavond op
woensdag 18 mei in De Boei in Vinkeveen,
aanvang 20.00 uur. Meer informatie:
www.johannawerkt.nl. Aanmelden kan via
info@johannawerkt.nl

Swing en Sport nieuw bij Spel en Sport
Binnenkort start gemeente De Ronde Venen weer met het project Juni Beweegt.
Hierin worden 50 plussers uitgenodigd om zich te oriënteren in verschillende takken
van sport. De hele maand juni staat in het teken van bewegen, individueel maar nog
leuker: met elkaar. De mogelijkheid bestaat zelfs om gekoppeld te worden aan een
beweegmaatje. Samen ergens op af stappen is vaak gemakkelijker.
Ook Spel en Sport brengt weer verschillende sportieve uurtjes in. Nieuw dit jaar is
Swing en Sport. Geïnspireerd door trends
uit Amerika, brengt zij een geheel eigen
programma op de markt.
We hebben de docente Joke van Diemen
gevraagd, wat wij kunnen verwachten in
deze les.
“Het wordt een herkenbare mix van
bijvoorbeeld Rock en Roll uit de jaren 60,
Disco op jaren 70 muziek en zwoele latinmoves” . Op de vraag of de deelname erg
moeilijk is, antwoordde Joke: “Nee,
iedereen moet er aan mee kunnen doen.
We maken een vrolijke happening van
bewegen op muziek.”

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

Dat Swing een Sport is, zult u ervaren.
Deze lessen worden op maandagochtend
gegeven in de spiegelzaal van het Dorpscentrum de Willisstee in Wilnis. Is dit
dansante niks voor u of uw partner dan
bestaat de mogelijkheid om op hetzelfde
tijdstip in de sporthal mee te doen met het
sportcircuit. Of lekker mee naar buiten met
de Sportief wandel groep. Dus blijf niet zitten op je krent , als je 50 plusser bent.
Meer informatie over Juni Beweegt kunt u
vinden op de sites www.sportinderondevenen.
nl en www.spelensport55plus.nl (klik op de
NIEUWS button).

DEZE KRANT IS OOK 24 UUR PER DAG ONLINE TE LEZEN OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL

Familieberichten
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Hizi Hair en Stichting Haarwensen

Kapsalon Hizi Hair aan de Dorpsstraat in Mijdrecht draagt Stichting Haarwensen een
warm hart toe. Deze stichting voorziet kinderen die door een medische behandeling of
een ziekte als Alopecia (kaalhoofdigheid) kaal zijn geworden van een passende pruik.
De kosten van een pruik voor een kind zijn erg hoog en de verzekering vergoedt maximaal € 386,50. Dit is niet genoeg!

Tim de Bruin

Daarom heeft Hizi Hair voor de periode van
16 mei t/m 4 juni een leuke actie bedacht.
Laat uzelf en uw kinderen knippen
bij Hizi Hair en zij zorgen er
voor dat de afgeknipte lokken bij Stichting Haarwensen
terecht komen. Men
vult een kaartje in met
daarop naam, adres en
telefoonnummer, en
aan het einde van deze
actie verloot Hizi Hair een
mooie prijs! Een heerlijke
relax haartreatment behandeling,
inclusief een gratis knip/föhn
behandeling t.w.v. 55 euro.
Voor kinderen is de prijs het
knippen/drogen/stylen van het
haar (als het weer is aangegroeid!), inclusief de pop
Saartje, de leuke mascotte
van Stichting Haarwensen.

Van harte
gefeliciteerd!

We wensen je een

dol-fijne
verjaardag!

Spelregels
Haar moet aan enkele voorwaarden
voldoen om er pruiken van te maken:
het moet in een vlecht min 25 cm lang

Aline de Groot
25 jaar

Oxfam-Novib centraal bij 30-jarig bestaan
Fysiotherapie Baambrugge

ter te sponsoren. Er is keuze uit 3 km (start
15.00-15.30 uur), 9 km (start 14.00-14.30
uur) en 13 km (start 13.00-13.30 uur). De
sponsoropbrengst gaat volledig naar OxfamNovib. Na afloop is er, tussen 16.00 en 18.00
uur, de gelegenheid, ook voor degenen die
niet meelopen, met Gerard en Lilian het glas
te heffen op 30 jaar Fysiotherapie
Baambrugge.

Mini-trailwalk op 15 mei
De deelname van Gerard en Lilian aan de
Trailwalker 2011 sponsorloop staat centraal in de viering van 30 jaar Fysiotherapie
Baambrugge.
Daarom wordt op zondag 15 mei in Baambrugge een mini-trailwalk georganiseerd. Het
is dan mogelijk om verschillende afstanden te
lopen en het goede doel per gelopen kilome-

Gerard en Lilian hopen op een grote opkomst
van mensen die, of Fysiotherapie Baambrugge een warm hart toedragen, of het goede
doel willen steunen, of lekker sportief willen
wandelen of alle drie de redenen kunnen
onderschrijven. Iedereen is dus van harte
welkom in Baambrugge. Voor informatie kunt
u bellen met 0294-291715 of de website
raadplegen: www.fysiobb.nl.

www.haarwensen.nl
Hizi Hair werkt zonder
afspraak en is 6 dagen per
week geopend. Momenteel
loopt er nog een grandioze actie:
wassen, knippen en föhnen voor
maar € 35,95 i.p.v € 40,95
(prijzen excl. toeslag bij lang
haar). Wie een Hizi Hair
Card heeft, ontvangt op de
€ 35,95 nog eens 10%
korting!
De gezellige kapsalon van
Hizi Hair is te vinden aan
Dorpsstraat 46 in Mijdrecht (t.o
Zeeman), tel; 0297-281192.
Kijk ook op www.hizihair.nl.

Begraven
of
cremeren?

In 1981 streken Lilian en Gerard Barsingerhorn in Baambrugge neer, om daar te starten
met een fysiotherapiepraktijk. Gerard, daarvoor al werkzaam als leraar lichamelijke opvoeding in Maarssen en als fysiotherapeut in Abcoude, besloot om zich als zelfstandig
fysiotherapeut in Baambrugge te vestigen. Gerard en Lilian hebben, samen met hun
deskundige personeel, van Fysiotherapie Baambrugge een multidisciplinair paramedisch
centrum gemaakt, waar diverse specialisaties een plaats hebben gekregen.
Een van die specialisaties is de podologie.
Gerard is sinds enkele jaren als registerpodoloog gekwalificeerd en aangesloten
bij de overkoepelende brancheorganisatie
Stichting LOOP. Deze stichting doet dit jaar
mee aan een sponsorloop, Trailwalker 2011,
ten behoeve van Oxfam-Novib. Met drie
teams van vier personen wordt er meegelopen in een 100 km loop op 25 en 26 juni
op de Veluwe in de omgeving van Ede. Deze
afstand moet al wandelend binnen 30 uur
volbracht worden door het hele team van vier
personen. De opbrengst van deze Trailwalk,
waar 110 teams aan deelnemen, gaat dit
jaar naar onderwijsprojecten in Myanmar. De
bedoeling is om 30.000 kinderen aan goed
onderwijs te helpen.
In het kader hiervan organiseert Fysiotherapie Baambrugge een aantal activiteiten.

zijn, het haar mag gekleurd zijn en de haarkleur is niet belangrijk. Overigens kun je ook
bij Hizi Hair terecht om pop Saartje te
kopen voor € 7,95. De volledige
opbrengst van deze leuke pop is
voor deze geweldige stichting.
Meer informatie over Haarwensen is te vinden op:

Dat was geen moeilijke keuze,
mijn man en ik hadden daar
uitgebreid over gesproken.
Uitvaartcentrum Finnema regelde de
uitvaart, heel zorgvuldig en persoonlijk,
zoals mijn man dat heeft gewenst.

Duinwandeling op 19 mei
Op donderdag 19 mei wordt een duinwandeling van 12 km in de Duinen van Schoorl
gehouden. Verzamelen om 08.45 bij Fysiotherapie Baambrugge. Daarnaast zal er in de
oefenzaal een estafetteloop op de loopbanden
worden georganiseerd voor de deelnemers
aan de FysioSport- en FysioRevalidatietrainingen.

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

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 3
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Foto Expo Publieksprijs naar Leo Honkoop

Interkerkelijk Overleg (IKO) De Ronde Venen presenteert:

Ter gelegenheid van haar 12,5 jarig bestaan hield Fotoworkshop De
Ronde Venen van 1 t/m 8 mei jl. een Foto Expo. De opkomst was groot.
Tijdens deze Foto Expo was er de gelegenheid om een persoonlijke top
drie te selecteren voor de publieksprijs. Leo Honkoop mag zich winnaar noemen en neemt morgen, zaterdag 14 mei, zijn prijs in ontvangst
bij de Rabobank in Mijdrecht.

Op zaterdagavond 28 mei aanstaande voert Gospelkoor Rejoice uit
Zuidhorn (nabij Groningen) in de RK-kerk van H. Johannes de Doper in
Mijdrecht het project 'Torens' uit. Dit gebeurt op uitnodiging van het
Interkerkelijk Overleg (IKO) De Ronde Venen.

Ruim 200 bezoekers hebben hun
stem laten horen. Populaire foto´s
waren ondere andere de Amsterdamse gracht en de Leidsestraat
van voorzitter Karim Kat en het uitzicht op het strand van Wim van der
Zwam. Ook de schapen van Kees
Duijn en het edelhert van Wim Stolwerk werden uiteraard niet over
het hoofd gezien. Verder waren de
Kinderdijk van Laurette Toonen en
de paddestoel van Annelies Dinkla
erg geliefd bij het publiek. Maar
er was één foto die er tussenuit
sprong, genaamd "Expansie" van
Leo Honkoop. Zaterdag 14 mei om
12.30 uur vindt de prijsuitreiking
plaats bij de Rabobank in Mijdrecht
en mag Leo Honkoop zijn prijs in
ontvangst nemen. Maar er zijn ook

drie gelukkige winnaars geloot
uit alle mensen die juist hebben
gestemd. Verder worden deze dag
de beste foto's overgebracht naar
de Rabobank en zijn daar nog een
tijdje te bezichtigen. Wie nieuwsgierig is geworden, is zaterdag
welkom tijdens de prijsuitreiking of
loop een dezer dagen eens binnen
bij de Rabobank.

Open avond bij
Creatoonkoor
Abcoude op 18 mei

Zaterdag 21 mei, 20.00 uur:

Ook Abcoude besteedt aandacht
aan de Week van de AmateurKunst, de week waarin iedereen
kennis kan maken met allerlei
vormen van vrijetijdsbesteding.
Daarom stelt het Creatoonkoor
op woensdagavond 18 mei haar
deuren open. Iedereen (jong en
oud, man of vrouw!) mag komen
luisteren of meezingen!
We laten u iets horen uit ons
vaste repertoire, maar ook zullen we met elkaar een aantal
canons instuderen en een, tweeof driestemmig lied zingen. U
zult verbaasd zijn hoe mooi dat
klinkt met z’n allen! De inloop is
vanaf 19.45 uur met iets lekkers.
Om 20.00 uur starten we in de
bovenzaal van het Piet Mondriaan gebouw, Broekzijdselaan 46,
Abcoude en om 21.45 uur sluiten
we de avond af.
Het Creatoonkoor, onder leiding
van dirigent Liesbeth Hengeveld,
is een groep enthousiast zingende
vrouwen uit Abcoude en omgeving
die al meer dan 25 jaar bij speciale gelegenheden optreedt. Het
repertoire is gevarieerd: vrolijk,
mooi, in alle talen, klassiek, pop,
wereldmuziek. Ook heeft het koor
een reputatie met sfeervolle en
ludieke projecten (zoals Peter en
de Wolf, Japan in het VOC jaar,
Ja zuster, nee zuster). Er is altijd
plaats voor nieuwe leden, die zich
ook op deze avond kunnen melden.
Dat mogen ook mannen zijn,
want als er genoeg aanmeldingen
zijn, willen we best weer een
gemengd koor worden! Welkom!
Meer informatie via telefoonnr
(0294)283291 of

http://creatoonkoor.blogspot.com
De Week van de Amateurkunst
vindt plaats van 14 t/m 21 mei.
Zie voor alle activiteiten in
De Ronde Venen de agenda op

www.kunstfactor.nl.

Het jubileum van Fotoworkshop
De Ronde Venen was niet de enige
reden van de Foto Expo. Die werd
namelijk opgedragen aan het Rode
Kruis om geld op te halen voor
de slachtofferhulp in Japan. Ook
heeft de Fotoworkshop enorm veel
ondersteuning gehad van bedrijven
uit De Ronde Venen, zoals het Rabo

'Torens' van Gospelkoor Rejoice (Zuidhorn)

Dichtbijfonds, SC Johnson, A-Side
websites en drukwerk, Way Ahead
Consultancy, Camex, Autobedrijf
Rovemij, Ton van Vliet Bouw, Stichting Paraplu, ABC Displays, Van der
Laan Architecten, Feka ict & office
en niet te vergeten Graphix design.
Meer informatie op

www.fotoworkshop.nl.

Willeke Smits op orgel Janskerk
Willeke Smits uit Maarssen geeft op
zaterdag 21 mei een orgelconcert in
de Janskerk in Mijdrecht. Een gebeuren om met spanning naar uit te
zien. Willeke Smits studeerde orgel,
koordirectie, kerkmuziek en piano in
Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Ze
heeft een uitgebreide concertpraktijk,
waarin uitdagende programmering
centraal staat en concerteert zowel
solistisch als in ensemble verband.
Willeke is cantor-organist van
De Rank in Nieuwegein-Zuid en
vaste organist van het monumentale
Ruprecht-orgel van de Tuindorpkerk
in Utrecht. Ze is vaste dirigent van
het Toonkunst Dameskoor EigenWijs
in Amersfoort en het Nieuwegeins
Kamerkoor. Zij heeft een uitgebreide
privé lespraktijk voor piano en orgel
in Maarssen en werkt als docent
piano bij de Scherpenzeelse Muziekschool SMS. Ook is zij cultureel advi-

seur van de zondagmiddagconcerten
in de St Willibrordkerk in Utrecht.
Het programma is specifiek afgestemd op de mogelijkheden van
dit prachtige Bätz-orgel en omvat
werken van Bach, Böhm, Bruhns,
Mendelssohn Bartholdy, Reger en
Walther. Wilt u meer weten?
Kijk op www.willekesmits.nl.

Zonnebloem op kastelentour
Zonnebloem afd. Abcoude-Baambrugge trok op 5 mei jl. met een
bus vol enthousiaste ouderen naar
Scherpenzeel. Na een heerlijke
warme lunch aldaar werd een tocht
gemaakt langs diverse landhuizen en
kastelen in de plaatsen Langbroek,
Leersum, Amerongen en Doorn, het
gebied van de Utrechtse heuvelrug
en Gelderse vallei. Een gids vertelde
wetenswaardigheden en geschiedenissen over de diverse rijke en adellijke families, die hier hun domicilie
hadden: Huis Scherpenzeel, Kasteel
Broekhuisen, de kastelen Hindersteyn, Lunenburg en Walenburg in
Langbroek. Een bijzonder kasteel is
het suikerwitte Sandenburg (foto)
van graaf van Lynden van Sandenburg. Verder langs Huis Doorn, waar
de laatste Duitse keizer Wilhelm II
tot zijn overlijden gewoond heeft. In
Maarsbergen nog het prachtige Huis
Maarsbergen van de familie Godin
de Beaufort.
Iedereen genoot van deze prachtige
route, bij fantastisch weer!

Het koor verzorgde al eerder een
succesvol themaconcert in Mijdrecht
rond de persoon van Johannes de
Doper, tijdens het 150-jarig jubileum
van de Janskerk te Mijdrecht in
2009. Dit jaar vertelt Rejoice het
verhaal van de torenbouw van Babel,
te lezen in het bijbelboek Genesis,
hoofdstuk 9 vers 1-11. De bewoners
van Babel besluiten een toren te
bouwen, zodat ze altijd bij elkaar blijven en samen sterk en machtig zijn.
Maar God wil het anders: men moet
verspreid over de aarde gaan wonen.
Daarom laat Hij mensen allemaal
verschillende talen spreken zodat ze
elkaar niet meer verstaan. Men geeft
de bouw op en verspreidt zich over de
hele aarde. In het Nieuwe Testament
gebeurt precies het omgekeerde: het
is Pinksteren en de Heilige Geest
wordt uitgestort. Daardoor kunnen
mensen uit allerlei landen, die in Jeruzalem zijn, de leerlingen van Jezus
in hun eigen taal verstaan! Een soort
omgekeerde Babel dus… God is onze
sterke Toren, bij Hem zijn we veilig!
Alleen beseffen we dat nog niet altijd.
We zoeken ons heil vaak bij andere
aardse dingen. Maar waarom is God
nou onze sterke en veilige Toren? De
buurmannen Joost en Theo vertellen
in een 2 uur durende voorstelling de

Open les toneellessen ’Durven & Doen‘
Op woensdagmiddag 18 mei om
16.00 uur is er in het kader van
de Week van de Amateurkunst
een open les van de (toneel)lessen
Durven & Doen. Alle kinderen van
8 t/m 12 jaar zijn welkom, maar
speciaal de kinderen die meer
zelfvertrouwen kunnen gebruiken
of wat stil en verlegen zijn. De
open les is van 16.00 tot 17.000
uur in het speellokaal van OBS De

Trekvogel in Mijdrecht. De open les
is gratis; aanmelden mag maar is
niet verplicht.
We gaan veel leuke toneelspelletjes doen en andere oefeningen.
Zo ontdekken kinderen meer over
zichzelf en wat ze allemaal kunnen.
We geven geen uitvoering dus je
hoeft niet het podium op. Durven
& Doen is speciaal voor kinderen
uit groepen 5 t/m 8 en kan op een

Bijbelse boodschap in een notendop
aan de hand van toneel, film en…
natuurlijk véél sprankelende muziek!
Torens is dus een concert om niet
te missen. En neem vooral je buren
mee! Bekijk ook de trailer van dit
concert op www.youtube.com (zoek op:
Torens Mijdrecht). We nodigen u en
jou van harte uit om dit themaconcert
bij te wonen. Het is beslist de moeite
waard!
Plaats: RK-Kerk van H. Johannes de
Doper, Driehuisplein 1 te Mijdrecht.
Datum: Zaterdagavond 28 mei 2011.
Tijd: 19.30 uur
Entree: Volwassenen: € 7,50.
Kinderen t/m 12 jaar: € 5,Voorverkoop: Volwassenen: € 6,50.
Kinderen t/m 12 jaar: € 4,Kaarten zijn in de voorverkoop te
verkrijgen via de deelnemende kerken van het Interkerkelijk Overleg De
Ronde Venen en via de website van
het gospelkoor:

www.rejoice-zuidhorn.nl.
Ter voorbereiding hierop organiseert het IKO een themabijeenkomst, babbelen over Babbel met
kunst en Bijbel, in de pastorie van
R.K. Kerk te Vinkeveen op donderdag 19 mei 2011, aanvang 20.00
uur.

laagdrempelige manier kinderen
een steuntje in de rug bieden. Bij
voldoende belangstelling bestaat
de mogelijkheid om na de open
les deel te nemen aan een korte
lessenserie tot aan de zomervakantie. De lessen worden gegeven
door Astrid Millenaar. Voor meer
informatie en/of overige activiteiten
van De Speltuin: kijk op
www.despeltuin.nl of bel met
06-40977903
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Bram van der Linden maakt tiffany kunstwerken

Kort nieuws

“Glas leeft”

Mijdrecht

Veel politie op de
been in centrum

Al vijftien jaar heeft Bram van der Linden in het maken van tiffany
kunstwerken zijn hobby gevonden. Geboortekaartjes, Disneyfiguren,
striptekeningen, de natuur en borduurboeken. In opdracht of op eigen
initiatief. Overal vindt de 67-jarige Mijdrechtenaar inspiratie voor zijn
glaswerken. Inmiddels heeft hij al honderden werken gemaakt. Bram:
“Mijn huis hoeft er niet vol mee te hangen. Zelf heb ik ook maar twee
van mijn eigengemaakte lampen hier hangen, maar zo’n glaswerk
brengt wel sfeer. Mijn vrouw vindt zelfs dat we snel weer een glaswerk
voor het raam moeten hangen, want dat is met het binnenkomende
licht de beste plek hè? Voor het raam.”
door valerie sambrink sanderink
foto patrick hesse

Workshops en braderieën
Bram begint enthousiast te vertellen:
“Het begon allemaal zo’n vijftien
jaar geleden. De school waar ik als
conciërge werkte, sloot haar deuren.
Als snel kon ik bij een andere school
aan de slag, maar ik besloot er een uitdaging bij te zoeken. Toen zag ik in de
krant een advertentie voor een cursus
tiffany staan. Ik was enthousiast en
schreef me in. Na de eerste les dacht
ik: Bram, waar ben je aan begonnen?
Maar met de lessen die volgden kreeg
ik steeds meer de smaak te pakken.
Uiteindelijk ben ik twee jaar lang
één keer per week naar Noordwijk
gereden om de workshops te volgen.
In die twee jaar had ik genoeg geleerd
om zelf als hobbyist aan de slag te
gaan. Eerst maakte ik vooral zelf
werken, daarna ben ik ook workshops
gaan geven. Zo heb ik onder meer aan
de Volksuniversiteit in Bodegraven,
bij Groei en Bloei in Aalsmeer en bij
Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht les
gegeven. Telkens had ik een kleine
groep van maximaal 8 man. Dan kun
je de cursisten tenminste echt wat
leren. Daarnaast sta ik regelmatig
op een braderie of hobbydag om mijn
hobby te promoten en om mijn werken
te verkopen. Ik hoef niet alle werken
zelf te houden en kan niet bij elke
verjaardag een tiffanywerk cadeau
geven. Daarom verkoop ik mijn werk

ook aan geïnteresseerden. Dan maak
ik anderen blij zonder het werk op te
dringen. Dit jaar sta ik op zaterdag 21
mei voor de tweede keer op de Hoefse
Hobbydag. Daar ga ik ook aan het
werk dus bezoekers kunnen daar zien
hoe zo’n tiffany kunstwerk tot stand
komt. ”
Soorten glas
Hoe komt zo’n werk tot stand? Bram:
“Elke keer begin je met het bepalen
van het ontwerp. Hiervoor maak
je een tekening. Bij deze tekening
bedenk je welke stukken welke
kleuren moeten krijgen. Je geeft dus
meteen aan waar de grenzen van de
verschillende kleuren glas komen.
Deze tekening maak je in tweevoud.
Eén blad houd je heel, terwijl je het
andere langs de lijnen in stukjes knipt.
Zo is het net een puzzel. Vervolgens
leg je de afzonderlijke stukjes één
voor één op een stuk glas. Je snijdt het
glas in de vorm van het stukje papier
uit en slijpt vervolgens de randen glad.
Daarna doe ik wat koperfolie om de
randen en soldeer ik alle afzonderlijke
stukjes aan elkaar. Tot slot doe ik er
wat patineer overheen en dan is het
werk af. Vooral als het ontwerp uit
veel kleine onderdelen bestaat, kost
deze hobby veel tijd. Eén keer heb ik
een lamp van 2.400 stukjes glas gemaakt. Hier ben ik wel 350 uur mee
bezig geweest.” Naast tijd investeert
Bram ook geld in zijn hobby. “Glas

Expositie in het Viscentrum Gehandicapten bij
Fort Abcoude
Frank Janssen en Wil van der Zee exposeren eigen werk in het Viscentrum
Gehandicapten bij Fort Abcoude.
Na kunstopleidingen in Delft,
Maastricht en Enschede en verschillende creatieve beroepen in mode,
reclame en publiciteit, houdt Frank
Janssen zich de laatste tien jaar met
keramiek en grafiek bezig. Op deze
expositie echter is uitsluitend grafisch
werk te zien.
Wil van der Zee heeft al vijf keer in

Wil van der Zee

Bram van der Linden: “Glas leeft! Als de zon erop schijnt, ziet het er heel anders uit
dan wanneer het licht van een lamp er doorheen schijnt. Bij bewolking is het weer
anders. Juist dat veranderlijke maakt het glas en daarmee mijn hobby zo bijzonder.”
is een mooi, maar duur materiaal.
Binnen de verschillende soorten glas
zitten grote prijsverschillen. Zo is
baroque glas een stuk duurder dan
effenkleurig glas. In baroque glas
zitten reliëf en lijnen in verschillende
kleuren. Dit is vooral mooi als je grote
stukken in je werk gebruikt. Een ander
soort glas is iriserend glas. Hierbij lijkt
het net alsof er een olielaagje op zit.
Dit is vooral in Amerika erg populair.
Ook is de ene kleur duurder dan de
andere. Rood, geel, oranje en hard
roze zijn een stuk duurder dan bijvoorbeeld blauw en groen. Daarvoor zijn
duurdere grondstoffen gebruikt. Naast
de platte glasplaten kun je ook andere
materialen gebruiken. Zo gebruik ik
wel eens knikkers en agaat. Dat geeft
het werk net iets extra’s.”
Mappen vol
Omdat Bram veel van zijn werken
weggeeft of verkoopt, maakt hij van
elk werk een foto. Inmiddels heeft
hij al drie mappen vol foto’s. Deze
mappen fungeren als catalogi voor
zijn klanten, maar ook als herinneringsmiddel. Bram: “Zo kan ik elk
werk nog eens terugkijken. Ik maak
verschillende soorten werken van

Derde AJOC Festivaldier gevonden

het Viscentrum geëxposeerd en verrast steeds met nieuw werk in diverse
vormen van keramiek. De ene keer
kleurrijker dan de andere. Momenteel werkt ze met minder kleur en is
de vorm belangrijker.

Het AJOC Festivalvarken liet zich
moeilijk vinden. Pas dinsdag jl.
vond Dorien Verbruggen het varken die de vrijwilligers van het
AJOC Festival op vrijdag 6 mei
hadden verstopt.

De werken zijn te zien in het Viscentrum Gehandicapten, Fort bij Abcoude,
Molenweg 19 in Abcoude.
Openingstijden: zaterdag en zondag
11.00 – 17.00 uur; maandag t/m vrijdag
11.00 – 18.00 uur

Het varken hield zich goed verstopt
in het slootje voor het Veenlanden
College in Vinkeveen. Hier vond
Dorien Verbruggen het varken.
Zij heeft hiermee twee kaartjes
gewonnen voor het AJOC Festival
op zondag 12 juni a.s. Op deze
avond treden de 3JS en Jan Smit
op. Daarnaast staan de bands No
Comment, Chaoz, Elfish and the
Coversolution, Mindspin en Dicky
Curtis op het Buitenpodium.
Volgende week wordt het laatste
AJOC Festivaldier verstopt. Dus
houd deze krant en www.ajoc.nl in de
gaten. Wie weet vind jij de volgende keer het AJOC Festivaldier
en win je 2 kaarten voor het AJOC
Festival.

Frank Janssen

lampenkappen tot raamversieringen
en van Disneyfiguren tot auto’s en
bloemen. Zelf vind ik vooral Jugendstil
erg mooi. Dat is een stijl waarbij veel
sierlijke lijnen worden gebruikt. De
grootste opdracht die ik ooit heb gehad was die van het bowlingcentrum
Party Plaza in Mijdrecht. Toen heb ik
negen grote glazen wandplaten gemaakt en zo’n twintig pilaren van glaswerk voorzien. Daar ben ik maanden
mee bezig geweest, maar het resultaat
mocht er zijn. Een paar jaar geleden is
dit bowlingcentrum afgebrand, maar
gelukkig heb ik de foto’s nog. Telkens
als ik door de mappen blader, zie ik
hoe mooi glas is. Glas leeft! Als de zon
erop schijnt, ziet het er heel anders uit
dan wanneer het licht van een lamp er
doorheen schijnt. Bij bewolking is het
weer anders. Juist dat veranderlijke
maakt het glas en daarmee mijn hobby
zo bijzonder.”
Heeft u interesse in Brams werken,
kom dan op 21 mei naar De Hoefde
Hobbydag. Dit evenement wordt gehouden in De Springbok op Oostzijde
61a in De Hoef. Meer inlichtingen via
e-mailadres bramkeizer@planet.nl of
via tel. 0297-593835.

AJOC Festival 2011
Het AJOC Festival vindt plaats op
10 t/m 13 juni bij Mijdrecht. Zowel
in de feesttent als buiten op het
terrein vinden optredens plaats

van diverse bands van Nederlandse bodem. O.a. Racoon, Alain
Clark, Waylon, Party Animals, Ben
Liebrand, Jan Smit, 3JS en BZB
maken dit jaar hun opwachting op
het AJOC Festival.
De Spektakeldag op maandag 13
juni biedt in en rondom de tent
plaats aan allerlei activiteiten en
optredens voor kinderen en (oudere) jongeren. Voor de kinderen
zijn er bijvoorbeeld een koekjesbakkerij, diverse springkussens en

Bezoekers van het centrum van
Mijdrecht werden woensdagochtend jl. verrast door de
aanwezigheid van ongewoon veel
politie-agenten. Diezelfde middag verklaarde de politie dat er
informatie was binnen gekomen
over een mogelijke overval in
het centrum. Op welke winkel de
overvallers het voorzien hadden,
is niet bekend gemaakt. De politie zal mogelijk ook de komende
week vaker aanwezig zijn in het
dorp. Vorige maand werden een
19- en 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor de
overval op een juwelier in Mijdrecht in 2010. Zij blijken deel uit
te maken van een overvalbende,
die het voorzien had op banken
en juweliers. Behalve de twee
Amsterdammers werden nog zes
mannen opgepakt op verdenking
van het plegen van overvallen.
De acht, in de leeftijd van 17
tot 32 jaar, zouden de overvallen hebben gepleegd in wisselende samenstelling. De politie
verklaarde tegenover Peter's
Hotnews dat deze groep niets te
maken heeft met de verscherpte
politie-inzet van woensdag in
Mijdrecht.

Mijdrecht

Poging tot inbraak
Op woensdagavond rond 22.45
uur kreeg de politie de melding
dat ruim een uur eerder was
geprobeerd in te breken in een
kelderbox aan de Drossaardstraat
in Mijdrecht. Een agent ging ter
plaatse en sprak met een omwonende. Zij vertelde dat een haar
onbekende buurman rond 21.30
uur een inbreker had betrapt bij
een poging een kelderbox open te
breken. De buurman had iets naar
de verdachte geschreeuwd, waarop
de verdachte ervandoor ging. De
verdachte was een jongen met een
getinte huidskleur, 14-15 jaar oud,
fors postuur, blauw/zwarte pet en
hij droeg een blauw trainingsjack
met grijze strepen en een capuchon. Hij had een koevoet bij zich.
Aan getuigen van de poging tot
inbraak, waaronder de onbekende
buurman, wordt verzocht contact
op te nemen met de politie van
district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844.
Tevens wil de politie graag benadrukken dat in dergelijke situaties
een getuige direct 1-1-2 kan bellen.

een goochelaar. Daarnaast zijn er
allerlei uitdagende attracties en demonstraties en natuurlijk heel veel
gezelligheid. Kaarten kosten 8 euro
en kinderen t/m 12 jaar mogen op
de Spektakeldag weer gratis naar
binnen.
De kaartverkoop is inmiddels al
van start gegaan. Wil jij ook naar
het AJOC Festival? Koop dan je
kaarten via www.ajoc.nl of via de
verschillende verkooppunten (zie
www.ajoc.nl).
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21 wereldattracties voor jong en oud bij City of Fun

Mobiel pretpark bij ArenA op 27 mei open
Naar een pretpark en geen zin in lange afstanden in de auto en hoge brandstofkosten?
Dan is er goed nieuws: vanaf 27 mei staat het grootste mobiele pretpark van Europa in
Amsterdam bij de ArenA. Tot en met 19 juni kunnen jong en oud in het pretpark ‘City of
Fun’ van een groot aantal attracties genieten. Deze pretstad doet niet onder voor de bestaande conventionele attractieparken in Nederland. Sterker nog, nooit eerder heeft een
pretpark zijn deuren geopend in het metropool van Amsterdam!
door rob isaacs

City of Fun zal het gehele parkeerterrein P2
naast de Amsterdam ArenA in beslag gaan
nemen en biedt 21 attracties. Direct nadat
de kruitdampen zijn opgetrokken van de
wedstrijd tussen Ajax en FC Twente zullen
de eerste vrachtwagens vanuit Duitsland
arriveren om op P2 dit ultieme evenement
in Amsterdam op te gaan bouwen. Alleen al
de wildwaterbaan komt dit weekend via het
spoor met 66 treinwagons richting Amsterdam!
City of Fun biedt een aantal spectaculaire
attracties, waaronder:
De Höllenblitz. Deze grootste mobiele overdekte achtbaan ter wereld is voor het eerst in
Nederland. Met een snelheid van 90 kilometer per uur racen drie treinen, bestaande
uit elf ronddraaiende gondels voor twee
personen door een ‘oude mijn’.
Deamonium; het grootste mobiele spookhuis
van Europa, was ook nooit eerder in ons land.
Het spookhuis heeft een capaciteit van 2.000
personen per uur. Draaiende wagonnetjes
rijden door dit hightech spookhuis van vier
verdiepingen. Zo beleeft de bezoeker alle effecten en griezelscenario’s van alle kanten.
Dan is er de Löwenthal wildwaterbaan, 30
meter hoog. Dit is de grootste mobiele wildwaterbaan ter wereld,
met een vermelding in
het Guinness Book of
Records, waarin een rit 6
minuten duurt.
Overige attracties zijn De
Star Flyer, een gigantische zweefmolen met een
hoogte van 55 meter, en
de 35 meter hoge Event
Tower heeft op de 9e verdieping een Panoramisch
terras met een groots
uitzicht, een Skyline bar,
Lounge en een Actieruimte waar voor kinderen
heel veel funelementen
zijn te beleven.
Voor de kids zijn er speciale kinderattracties, zoals
een draaimolen, minicars
en – scooters en trampolines. Nieuw voor de

kinderen zijn de enorme waterballen, waarin
kinderen over het water kunnen lopen.
City of Fun is daarom een ervaring voor het
hele gezin. Naast de verschillende attracties
is er een uitgebreid aanbod aan culinaire
eetgelegenheden. Ook de veiligheid in en
rondom het park, de centrale ligging en
de prijs van het entree maken de beleving
compleet.
Gereduceerde toegangsprijzen
Van maandag tot en met donderdag kan men
voor de lage entreeprijs van € 14,50 onbeperkt in al deze attracties. Van vrijdag tot en
met zondag bedraagt de entreeprijs € 17,50.
Maar wie voor 27 mei de toegangskaarten
bestelt via de website www.cityoffun.nl, maakt
gebruik van gereduceerde tarieven van €
10 voor maandag t/m donderdag en € 12,50
voor vrijdag t/m zondag (incl. Hemelvaart
en Pinksteren). Kinderen t/m 3 jaar hebben
gratis toegang.
City of Fun is van 27 mei tot en met 19 juni
in Amsterdam en is geopend:
Maandag tot en met zaterdag 13.00 tot
23.00 uur
Zondag 11.00 tot 23.00 uur
Hemelvaart / Pinksteren 11.00 tot 23.00 uur

www.cityoffun.nl

Watermeters isoleren
We zien heel vaak dat watermeters in de zomer condenseren. Dat kan
zo erg kan zijn, dat er een behoorlijke hoeveelheid water op de vloer
stroomt, waardoor er schade kan ontstaan. Ook kan in de meterkast
een muffe lucht ontstaan. Door de leidingen en meter met een afneembare isolatie te bedekken, is dit vaak verdwenen. Let er wel op dat u
een watervaste isolatie neemt.
Deze tip wordt u aangeboden door
de duizendpoot in
De Ronde Venen

www.ronaldvaneijk.nl
Tel. 0297 - 25 38 00.
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St. Buurtconciërgewerk De Ronde Venen organiseert speeldag op 8 juni a.s.
Dit jaar wordt deze speeldag in
De Ronde Venen op 8 juni a.s.
georganiseerd door Stichting
Buurtconciërgewerk De Ronde
Venen voor alle kinderen uit de
leeftijdsgroep van het basisonderwijs. De locatie is in de straten
Walstro, Korenbloem en Bolderik
van Wickelhof.
Er worden tussen 13.00 en 17.00
uur ruim 1.000 kinderen verwacht.
Als speciale attractie zal de
bedrijfsbrandweer van SCJohnson,
onder deskundige begeleiding, de
kinderen laten deelnemen aan een
spuitdemonstratie. Ook mogen de
kinderen, onder toezicht van vol-

wassenen, een rondrit maken op
een antieke brandweerauto.
Voor het eerst zijn ook de leerlingen
van het basisonderwijs van Abcoude
en Baambrugge uitgenodigd. De
persoonlijke uitnodigingen worden
vanaf 1 juni a.s. via de basisscholen
aan hun leerlingen uitgereikt.
Het is de bedoeling dat de kinderen
of hun ouders/verzorgers aan de
achterkant ervan de naam van het
kind, de school en de leeftijd invullen. Daarmee wordt de uitnodiging
hun eigen entreebewijs.
Bij de ingang van het speelterrein
krijgt elk uitgenodigd kind een
consumptiekaart uitgereikt.

De speelstraten worden met vlaggenlijnen versierd.
Op www.buurtconciergewerk-drv.net
staat meer informatie over dit evenement, via de link naar web-krant
“Bewoners Wel & Wee in DRV”.
De Stichting is nog op zoek naar
vrijwilligers en stagiaires voor het
begeleiden van de speelactiviteiten
en voor het maken van (digitale)
foto's van de spelende kinderen.
Aan alle medewerkers wordt een
lunch aangeboden.
De volgende activiteiten en attracties zijn geprogrammeerd:
Zaklopen; Steltlopen; Stoepkrijten
(vrij tekenen per leeftijdsgroep);

Stichting Tympaan sluit 100ste klant Personenalarmering aan
De Stichting Tympaan is met de
Werkgroep Alarmering Abcoude/
Baambrugge actief om alle mensen
die persoonlijke alarmering willen
hebben te bedienen. De huidige werkgroep alarmering telt momenteel
tien mensen en staat bekend om haar
snelheid, zorgvuldigheid en deskundigheid. Zij plaatsen apparatuur, controleren deze regelmatig en zorgen
ervoor dat er tijdig vernieuwd wordt
om aan alle wettelijke eisen te kunnen voldoen. Abonnees met vragen of
wensen krijgen altijd een luisterend
oor en een deskundig antwoord.
De Werkgroep Personenalarmering
van Stichting Tympaan Abcoude heeft
in de loop van haar bestaan, nu bijna
30 jaar, al 412 aansluitingen bij even-

zoveel klanten gerealiseerd. Maandag
jl. was er een mijlpaal: er werd een
apparaat bij een klant op Dorpszicht
geplaatst, waarmee er 100 apparaten
tegelijkertijd aangesloten waren, iets
wat nog niet eerder is voorgekomen.
Ter ere hiervan overhandigde de
stichting Tympaan dan ook een bos
bloemen aan de nieuwe abonnee.
Personenalarmering kan op wens,
advies of noodzaak worden geplaatst.
Diegene die bij alarm gebruik wil
maken van mantelzorgers (buren of
familie met toegang tot het huis), kan
bij de Stichting Tympaan Abcoude
een abonnement afsluiten, waarna de
apparatuur wordt geplaatst.
Wil men alarmopvolging uitgevoerd
door professionele verpleegkundigen,

dan kan een abonnement bij Zuwe
Zorg worden afgesloten.
Ook dan wordt de apparatuur geplaatst door Tympaan.
Diegenen die graag langer zelfstandig willen blijven wonen en het een
veilig idee vinden om personenalarmering in huis te hebben, kunnen
contact opnemen met serviceloket
YourHome, Kerkgaarde 5, Abcoude,
telefoon 280990 voor aanmelding.
Voor meer informatie over personenalarmering kunt u de Stichting
Tympaan raadplegen, telefoon 0294284824, of kijken op de website:

www.stichtingtympaan.nl.

Dinsdag 24 mei a.s.:

Informatieavond over borstkanker bij Inloophuis ’t Anker
Inloophuis 't Anker organiseert op dinsdagavond 24 mei a.s. een themabijeenkomst over borstkanker. De
avond, die gratis toegankelijk is, wordt gehouden in samenwerking met borstkankervereniging nederland, de
patiëntenvereniging voor mensen die te maken hebben met borstkanker en erfelijk belasten, en vindt plaats
in de kantine van SV Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Medewerksters/vrijwilligsters van
deze patiëntenvereniging zullen
voorlichting geven en vragen van
aanwezigen beantwoorden. Tevens
zal er een kleine demonstratie zijn
van middelen die voor betrokkenen
van belang kunnen zijn.
De thema-avond wordt gehouden
in de kantine van sportvereniging
Argon aan de Hoofdweg 85a te
Mijdrecht. De inloop met koffie
en thee is vanaf 19.30 uur. Het

programma start om 20.00 uur.
De toegang is gratis; allen die zich
rechtstreeks of indirect betrokken
voelen bij dit thema zijn van harte
uitgenodigd, men hoeft geen vaste
gast van 't Anker te zijn.
Over Inloophuis 't Anker
Regionaal Inloophuis ’t Anker biedt
een open huis aan mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden,
waar zij alleen of met anderen in
een rustige sfeer kunnen ontspan-

nen, contacten met lotgenoten
kunnen hebben, informatie kunnen
uitwisselen en aan activiteiten kunnen deelnemen. Regelmatig worden
er ook thema-avonden georganiseerd. Elke dinsdag van 10-16 uur
en donderdags van 10-15.30 uur
kunt u terecht.
Kijk voor actuele informatie op

www.inloophuishetanker.nl.

Skilopen per trio; Spijkers slaan
(*); Skippyballen; Schminken (ten
bate van het Lilianefonds); Korfbal
(*); Straatschaak (spelend leren);
Blikjes gooien; Snoepjes-aantal
raden; Springkussen; Optreden van
een heel bijzondere gast; Trapautootje rijden (*); Touwtrekken;
Zeepbaan glijden; Straat-ganzebord
spelen; Limonade drinken; Poffertjes eten; Ballon oplaten (met naamkaartje van de afzender); Foto's van
eigen en/of andere spelende kinderen (door vrijwilligers) & Professionele foto-reportage & opname van
videofilm (filmkopie te reserveren a
€2 p.stuk.

(*) = onder begeleiding!

Wie meer wil weten of wellicht suggesties of aanbod van speelvoorzieningen wil melden: neemt contact op per
e-mail: buurtconcierge@gmail.com
of belt met tel. 0297-287475
www.buurtconciergewerk-drv.net

Tuinmarkt op het Raadhuisplein

Fleurige en geurige
zaterdag in Mijdrecht
Morgen, zaterdag 14 mei, zal het Raadhuisplein in Mijdrecht geheel
gevuld zijn met fleur, geur en kleur voor uw tuin. Een flink aantal
ondernemers zet die dag de bloemetjes buiten. Vanaf 9.30 tot 16.30
uur bent u van harte welkom om lekker rond te neuzen of er bloemen en planten zijn die uw tuin nog mooier kunnen maken dan die
nu al is. Maar ook voor uw balkon zijn er tal van fraaie planten en
bloemen die het uitzicht een stuk leuker maken.
Het is zaterdag een beetje feest
in Mijdrecht. De zomer wordt ingeluid met een grootse tuinmarkt,
waar ondernemers u op weg
gaan helpen de zomer tegemoet.
Juist nu is het tijd om accenten
in uw tuin of op uw balkon aan
te brengen. Kijk maar eens terug
op de afgelopen zonnige weken.
Tel maar eens de uurtjes op die
u in uw tuin heeft doorgebracht,
genietend van de zomerzon. Na
een paar dagen iets minder weer,
dat scheelt weer sproeien, ziet
het er naar uit dat de zomer weer
terugkeert. Is dat geen reden om
juist nu kleur en fleur in uw tuin
aan te brengen? U zult in Mijdrecht een keur aan hangplanten
vinden. Geraniums, margrietjes,
kruipers, kortom alles wat u in

tuincentra vindt staat zaterdag op
het Raadhuisplein.
Aan de kinderen is ook gedacht.
Maar liefst drie attracties staan
er opgesteld om de kinderen te
vermaken. Wilt u even ongestoord
genieten van alles, dat kan dat
terwijl zij lekker spelen of bijvoorbeeld smullen van een heerlijke
suikerspin. Koopcentrum Mijdrecht geeft 500 vrijkaartjes weg
aan de eerste kopers van dat alles
wat groeit en bloeit. Ook staat er
een stand waar u kennis kunt maken met echte degelijke blokhutten. Er is ruime parkeergelegenheid aan de Rondweg, dus niets
staat u in de weg zaterdag naar
het Mijdrechtse Koopcentrum te
komen. Gastvrij en gezellig!!

Spinning Marathon in Mijdrecht op 28 mei
vervolg van voorpagina
Op 28 mei a.s. wordt op het Raadhuisplein in Mijdrecht voor de tweede
keer Spinning4Life gehouden, een uniek spinning evenement voor het
goede doel. Spinning4life is voor iedereen: voor ervaren spinners of voor
beginners die als team eens willen spinnen voor het goede doel.
Deelnemers en sponsors kunnen
kiezen uit de volgende pakketten:

drankjes. Sponsorvermelding op website en tijdens event. Prijs: 200 euro.

Pro spinning pakket: spinningfiets
voor 1 getrainde deelnemer. Goody
bag & T-shirt. Prijs: 50 euro.

Sponsoring: Bedrijven kunnen het
evenement vanaf 200 euro sponsors.

Duo spinning pakket: spinningfiets
voor 2 deelnemers. Twee goody
bags & T-shirts. Prijs: 60 euro.
Four spinning pakket: spinning fiets
voor 4 deelnemers. Goody bags &
T-shirts voor alle deelnemers.
Prijs: 80 euro.
Bedrijfspakket: spinning fiets voor
1,2 of 4 deelnemers. Goody bags
& T-shirts voor alle deelnemers. 2
Sponsorlounge vouchers voor hapjes &

Alle deelnemers ontvangen
broodjes, hapjes en drankjes tijdens
het evenement. Rond de spinning
marathon vinden tal van activiteiten
plaats met standjes, een springkussen, knutseltafel en stoelmassages.

Inschrijven kan via de website
www.spinningforlife.nl.
Bel voor meer informatie met Linda
Janssen, tel. 06 – 219 65 691.
Of e-mail naar Linda@stichting4life.nl.
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Vrijdag 20 mei van 18.00 tot 21.00 uur Open Huis

Van Asselen Verf & Wand
in nieuw jasje
Maar liefst anderhalf jaar heeft de grote verbouwing geduurd van het pand waar in Van
Asselen Verf & Wand, voorheen Decohome, is gevestigd. De winkel is fors uitgebreid, met
maar liefst 70 vierkante meter, waardoor het bedrijf ruimte heeft gekregen het assortiment aanzienlijk uit te breiden. “We willen ons meten met de grote verfspeciaalzaken.
Dit gegeven, in combinatie met onze gratis en vakbekwame adviezen, maakt dat we klaar
zijn voor de toekomst. Als derde generatie Van Asselen geeft ons dat alle vertrouwen dat
we onze klanten profesioneel van dienst kunnen zijn,” aldus Van Asselen.
door paul bosman

Het oude vertrouwde winkeltje gelegen aan
de Herenweg in Vinkeveen heeft een totale
verandering ondergaan. De gangpaden zijn
breed geworden. Het assortiment staat overzichtelijk opgesteld en een ruime balie nodigt
uit tot het uitgebreid beoordelen van behangsoorten en raamdecoraties. Bij binnenkomst
waan je je in een grote speciaalzaak, waar
vakmanschap de boventoon voert. Het schildersbedrijf dat al jaren aan de weg schildert,
vormt de basis van de adviezen die gratis en
voor niets worden gegeven. Als geen ander
kennen de mannen de producten en de toepassingen die voor jarenlang plezier zorgen.
Heb je een vraag over hoe je houtsoorten zou
kunnen behandelen, dan weet je zeker dat
die bij Van Asselen goed wordt beantwoord.
Samen met de klant kijken ze bij Van Asselen
naar de beste oplossing, zodat teleurstelling
achteraf wordt voorkomen. “We zijn blij dat
we nu de ruimte hebben gecreëerd waarmee
we ons assortiment binnen- en buitenbeits
enorm hebben kunnen uitbreiden. Ook op het
gebied van binnenverven hebben we voor
aanvulling op ons assortiment gezorgd. We
willen ons graag onderscheiden van de standaard verfwinkel, dat doen we dus door een
groot assortiment te combineren met een
gedegen advies. Belangrijk vinden we dat de
klanten nu ruimte hebben onze producten
rustig te bekijken. De winkel is overzichtelijker geworden waardoor de klant een goed
beeld krijgt van wat er zoal verkrijgbaar is.
Als dat nodig is voorzien wij ze van de extra
informatie die tot een juiste aankoop leidt.
Een speciale wand geeft een goede indruk
wat wij kunnen bieden op het gebied van
raamdecoraties. Wat op dit moment erg in is
zijn de shutters, houten jalouzieën, die in tal

van varianten verkrijgbaar zijn. Onze behang
collectie is zo uitgebreid dat die vrijwel
iedereen een juiste keuze biedt. Om te vieren
dat we vernieuwd zijn bieden we vanaf 20
mei, vier weken lang, onze binnen zonwering
van het merk Dimago met een korting aan
van 15%.”
Tot slot, wat bijna niemand weet is dat we
inlijstwerk kunnen uitvoeren. Schilderijen,
bijzondere foto’s, oorkondes, borduurwerken
kortom alles wat een lijst verdient maken we
op die manier extra mooi.”

Van Asselen Verf & Wand vindt u op de Herenweg
132 in Vinkeveen. Telefonisch is men bereikbaar
op nummer 0297-261218.

Tennis introductielessen bij TV Wilnis
Drie tennislessen van bijna een uur voor maar 25 euro. Het kan nu bij Tennisvereniging
Wilnis. Zonder de verplichting lid te zijn of te worden kan iedereen nu een keer kennismaken met deze sport en de tennisvereniging in Wilnis. Voor mensen die nog nooit een
bal hebben geraakt is het een uitgelezen kans om te kijken of tennis leuk is zonder direct een jaar lid te worden. Ook als u wel al kunt tennissen en de sfeer bij TV Wilnis wilt
proeven dan kan dat nu!
Bij de Introductielessen wordt iedere persoon gekoppeld aan een zogenaamde buddy.
Deze buddy verwelkomt de nieuwe persoon
op het park en legt even kort het reilen en
zeilen binnen de vereniging uit. Voor vragen
of opmerkingen kan de introducé dan ook
direct bij de buddy terecht.
De eerste introducé is inmiddels al volop aan
het spelen. Dennis had vroeger al eens getennist, maar kreeg sinds kort weer de kriebels
om het spelletje op te pakken. Of hij het nu
ook weer zo leuk zou vinden als vroeger?
Dat viel niet tegen! De introductielessen zijn
hem in ieder geval ontzettend goed bevallen! Mochten de lessen goed zijn bevallen
en wil de introducé doorgaan met tennissen,
dan heeft TV Wilnis een eenmalige aanbieding. Dit houdt in: géén inschrijfgeld en
een gestaffelde contributie (een contributie
berekend op het aantal resterende maanden
van dat jaar).

Kijk voor meer informatie op
www.tvwilnis.nl of neem contact op met Ron
Sabbé, tel. 0297 250165.
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IN VOL BEDRIJF
Body Square en Trendlounge Abcoude

Eén concept voor
haarverzorging en beauty
Schuin tegenover elkaar aan het rustieke Kerkplein in Abcoude bevinden zich de haarstudio en de schoonheidssalon van Ineke Melissen. In
2003 ging ze van start met een geheel nieuwe aanpak. Of het nu gaat
om het verzorgen van het kapsel of om een schoonheidsbehandeling,
elk bezoek is voor het team van Ineke een nieuwe mogelijkheid om
het voor de klant tot een belevenis te maken.
door piet van buul

Wanneer je de haarverzorgingsalon van Trendlounge binnenstapt, merk je al meteen dat
het geen gewone kapsalon is. Geen
groot naambord op de gevel maar
een uitnodigende raampartij laat
van buiten al zien dat het er gezellig uit ziet. “Je vindt dat ook terug
in onze naam,” laat Ineke weten.
“Met ‘Trend’ bedoelen we dat we
op een moderne en professionele
manier de haarmode volgen en met
‘Lounge’ willen we een sfeer van
rust en ontspanning aangeven. Dat
zie je ook terug in de inrichting
waar we een huiselijke warmte
willen uitstralen. Het gebeurt nog
wel eens dat mensen passeren en
naar binnen kijkend, denken dat
het een gezellig restaurant is. Wij
streven er naar dat het voor de
klanten een belevenis is bij ons te
zijn.” Ze nemen er bij Trendlounge
dan ook wel even de tijd voor.
Eerst maar eens een kopje thee of
koffie en even rustig praten. “Het
is een soort verkenning. De personificatie van de klant. Met wat
voor persoonlijkheid hebben we
te maken, wat is de gezichtsvorm,
de huidskleur en het soort haar.

foto patrick hesse

Zo proberen we te ontdekken wat
de klant graag wil en kunnen wij
adviseren welk kapsel het best bij
de persoon past. Ook gaan we na of
de betrokken klant in is voor een
ander kapsel. Dat geldt ook voor de
vaste klanten. De kreet: ‘hetzelfde
als de vorige keer’ is ons wat te
makkelijk. Wij volgen de ontwikkelingen in het vak nauwgezet. We
gaan onder meer twee keer per
jaar naar de Fashion Week en worden getraind in Londen bij Vidal
Sassoon. Overigens zijn we steeds
op zoek naar gepassioneerde medewerkers om het concept verder
uit te breiden.”
Topmerken
Bij Trendlounge wordt gewerkt
met topmerken. Het merendeel
van de producten zijn van L’Oréal.
De haarkleurproducten zijn van
L’Oréal Professional en van het
Japanse merk Shu Uemura. “De
Bentley onder de haarverzorgingsproducten. De meeste klanten
willen daarna niks anders meer.”
Ineke vindt het ook belangrijk dat
haar medewerksters plezier en
passie voor hun werk uitstralen.

Filippo, Gerritse en Van Vliet organiseren voor de
vijfde keer een Open Dag op dinsdag 17 mei a.s.
voornamelijk richt op de professionele bouwmarkt. Zij bieden een
groot assortiment bouwmaterialen.
Alles wat nodig is voor bouw of
verbouw, zowel binnens- als buitenshuis. Op de BouwCenter Vakbeurs
kunt u terecht voor demonstraties
en interessante productinformatie
van leveranciers. Tevens kunt u,
vanaf maandag 16 mei a.s., kortin-

De drie ondernemingen slaan
wederom de handen in één, voor
de regionale Open Dag voor de
professionals en ZZP-ers in de
bouw en aannemers van klein tot
groot. Van 14.00 – 19.00 uur wordt
u bijgepraat door leveranciers over
bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, gereedschappen en mogelijkheden om afval op te ruimen.
BouwCenter Filippo is een groothandel in bouwmaterialen, die zich

Ineke Melissen: “We streven ernaar dat het voor de klanten een belevenis is bij ons te zijn. Alle aandacht voor de klant,
lekker in de watten gelegd worden en we geven ze de aandacht die ze verdienen.”
Het goed verwerken van haar
beschouwt ze als een kunstvorm.
Ze is zelf al jarenlang trainster en
leidt ook zelf mensen op. Er werken momenteel negen kappers en
kapsters in de zaak. Enkelen zitten
al 20 tot 25 jaar in het vak. Voor de
benadering van de klanten hanteert
men het begrip ‘beleving’. “Mensen
willen graag in de watten gelegd
worden. We geven ze de aandacht
die ze verdienen en dat leidt er
toe dat men hier ook even tot rust
komt en blij en opgewekt het pand
verlaat.”
Body Square
Wanneer men toe is aan een complete lichaamsverzorging dan hoeft
men maar de straat over te steken
naar Beautysalon Bodysquare.
“We noemen het een dorpsspa en
beautyshop. Het is een combinatie
van winkel en schoonheidssalon.
In de winkel verkopen we bekende
merken schoonheidsproducten zoals
Sensai, Clarins en OPI en ook tal
van modeaccessoires, tassen, brillen, parfums en bijouterieën. Alles
wat leuk is voor lijf en leden.”
Op het gebied van lichaamsverzorging biedt Body Square een
compleet pakket aan behandelingen. Dat loopt van gezichts- en
lichaamsbehandelingen, ontharen,
gen bouwen op het gehele shopassortiment bij BouwCenter Filippo.
Dit is zeker een bezoek waard.
Bent u op zoek naar gereedschappen, bouwbeslag of bevestigingsmiddelen? Dan bent u bij Gerritse
IJzerwaren aan het goede adres.
Bezoek de vele stands op de Gerritse Gereedschapsdag voor leuke
aanbiedingen en productdemonstraties. Bij de Van Vliet groep wordt u
onder het genot van een hapje en
drankje geïnformeerd over de vele

cosmetische pedicure, hand- en
voetverzorging en manicure tot
massages en visagie. Opvallend is
de inrichting van de salon, waar de
afdeling voor de voetbehandeling
meteen in het oog springt. Op een
verhoging is een gezellige bank
met daarvoor een viertal voetbaden. Men kan dus met een aantal
mensen tegelijk de voeten laten
behandelen, terwijl men gezellig met elkaar kletst. Ook in de
beautysalon is de bedrijfsfilosofie
doorgetrokken. Alle aandacht voor
de klant, een behandeling moet een
belevenis zijn. Er zijn uiteraard ook
aparte kamers waar men zich in
alle privacy kan laten behandelen.
Daarnaast is er ook een ‘dubbelroom’. “Dat is een behandelkamer
voor twee personen. Die wordt ook
veel gebruikt en is ideaal wanneer
twee vriendinnen of moeder en
dochter samen komen. Het is dan
altijd heel erg gezellig.”
Er is ook een zonnebank aanwezig.
Body Square organiseert regelmatig speciale evenementen. Men
kan er terecht voor een feestje of
een partijtje, waarbij alle gasten
gebruik kunnen maken van de wellness voorzieningen. Ook worden
er workshops georganiseerd. “Dat
maakt het werken hier ook wel

extra afwisselend en leuk,” merkt
een van de medewerksters op. In
de beautysalon zijn momenteel vier
medewerksters actief.
Steek de snelweg eens over
Hoewel de meeste klanten uit Abcoude en directe omgeving komen,
zijn er inmiddels ook al wel mensen
uit Vinkeveen, die zich in Abcoude
gemeld hebben. Reden voor Ineke
Melissen en haar staf om de dorpsgenoten van De Ronde Venen aan
de westkant van de A2 van harte
uit te nodigen om ook eens een
keer de snelweg over de steken en
de unieke salons aan het kerkplein
te bezoeken. “Het is wel nodig om
vooraf een afspraak te maken en er
wat tijd voor uit te trekken, maar
dan wordt een bezoek aan ons ook
een echte belevenis.”

Trendlounge (haarverzorging)
Kerkplein 22/23, Abcoude.
Telefoon 0294 283839.
www.trendlounge.nl.
Body Square (Beauty salon en shop):
Kerkplein 27, Abcoude.
Telefoon 0294 287500.
www.bodysquare.nl.

mogelijkheden van het
opruimen van afval.
Deze middag kunt u volop
genieten van muziek en
iets lekkers uit de befaamde snackkraam. De beurs
is op dinsdag 17 mei van
14.00 uur tot 19.00 uur op
de Groot Mijdrechtstraat
37 A/B. U bent van harte
welkom.

Proostdijstraat 40
3641 AV Mijdrecht

financiële en fiscale
dienstverlening

Financiële en fiscale dienstverlening
Salarisservice

Al 10 jaar actief op het gebied van salarisadministratie en
administratieve, fiscale en financiële dienstverlening voor het MKB.
Neem voor een persoonlijke kennismaking contact op
met Anita den Braber of Martin Meijer.
Telefoon: 0297 – 250191
E-mail: martin@mdbfinancieel.nl
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WAK...
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Morgen gaat de eerste WAK van
start, de Week van de Amateurkunst. Een nieuw initiatief in
Nederland, waaraan zo’n zestig
gemeenten, waaronder De Ronde
Venen, meedoen. Amateurkunstenaars laten in deze week, van 14
tot en met 21 mei, zien wat ze in
huis hebben. Het wordt een spektakel morgen op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Troupe A’dour
opent met de miniopera ‘Liefde
in de Venen.’ Verhalenvertellers
vertellen verhalen en er is een
leerlingenorkest van onder andere
Vios en Viribus Unitus. Een vrouwenprojectkoor treedt op en een
bigband van Kunstencentrum De
Hint, die tevens de grote trekker is
van WAK in De Ronde Venen.
Het hogere doel van de WAK is
om inwoners van deelnemende gemeenten te laten genieten van het
cultureel kapitaal dat zij rijk zijn;
fotografen, dansers, muzikanten,
zangers, theatermakers, beeldend
kunstenaars en verenigingen.
Mensen die niets met kunst doen,
kunnen tijdens de WAK proeven
van verschillende kunstvormen.
Nederland telt 8 miljoen actieve
kunstbeoefenaars. Het grootste
gedeelte hiervan is amateurkunstenaar, dus kan de helft van de
bevolking zich tot deze groep rekenen. Maar eigenlijk denk ik dat
in ieder mens een amateurkunstenaar schuilt. De één fanatieker
dan de ander.
Als kind kleurde ik koffiefilters
in met stiften. Dan knipte ik ze in
bloemvorm en liet ze in een vaasje
volzuigen met water, waardoor de
prachtige patronen ontstonden. Op
mijn negentiende beleefde ik een
korte graffititijd. Ik schilderde poëtische teksten van Ramses Shaffy
op bruggen, in de hoop dat mensen
van het lezen van de woorden net
zo gelukkig zouden worden als ik.
Winkelstraten en stationsingangen
vrolijkte ik op met gele kamelen.
Tegenwoordig beperken mijn
kunstuitingen zich tot het bemoeien met, schrijven over en het
genieten van kunst. Ik vind het
positief dat De Ronde Venen meedoet met de WAK, want op kunstgebied gebeurt er hier meer dan
de meeste mensen beseffen. Deze
week kruipen amateurkunstenaars
uit hun ateliertjes, muziekkamers
en oefenruimtes en presenteren
zij hun noeste arbeid. Als u deze
week door Mijdrecht loopt, let u
dan ook eens op de winkelruiten.
Dertig kunstenaars exposeren
hun werken in etalages in het
dorpscentrum. WAK laat zien dat
amateurkunst leeft en bloeit, ook
in De Ronde Venen!

marlous van merkenstein

De keuze van...

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

1
De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Een hele kunst...
Auteur: Arend van Dam en Alex
de Wolf
“Naast de boeken 'Lang geleden…', ' Overal en ergens…' en 'In
een land hier ver vandaan...', is er
nu een nieuw boek uit namelijk:
'Een hele kunst...' Dit leuke en
informatieve boek neemt kinderen mee langs vijftig verhalen
over verschillende Nederlandse
kunstenaars, zoals de schilderijen
van Rembrandt van Rijn en de gedichten van Joost van den Vondel,
maar ook de choreografieën van
Hans van Manen en de gebouwen
van Rem Koolhaas komen in deze
bundel aan de orde.
Ik vind dat dit boek kinderen op
een leuke manier informeert en
tegelijkertijd ook inspireert. De
verhalen die in dit boek geschreven
staan, gaan niet alleen over het
schilderen van schilderijen (beeldende kunst), maar laat kinderen
zien dat ook dans, architectuur en
fotografie tot kunst behoren. De
korte verhaaltjes zijn zo geschreven, dat ze voor kinderen vanaf
ongeveer een jaar of zeven,acht al
heel boeiend zijn, maar ook voor
volwassenen zijn ze leuk. Ik lees
ze graag voor in de klas, maar ook
voor thuis is dit een aanwinst!”
gelezen door wendy spaans

Bittere bloemen		
Jeroen Brouwers
Grijsaard
maakt
tegen zijn
zin een
cruise
over de
Middellandse
Zee. Als
ex-rechter, expoliticus
en ex-schrijver heeft hij voldoende
om op terug te zien, wat hij doet
met vrolijk cynisme en opgewekt
gekanker. Het voorbije leven was
allerminst zonder succes, maar wat
eraan ontbrak heeft zijn vereenzaamde nadagen bepaald. Aan
boord ontmoet hij een vroegere
leerlinge. Het eiland Corsica is het
decor van enkele gebeurtenissen,
die de oude man en de veel jongere vrouw een etmaal in elkaars
gezelschap houden.

2

Iedere dag, ieder uur 		
Nataša Dragnic
Op het moment dat de
driejarige
Dora de
crèche binnen stapt,
valt Luka
flauw. Dora
kust hem
wakker en
vanaf dan
zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme septemberdag met haar ouders naar
Parijs verhuist en Luka achterblijft
in Kroatië. Zestien jaar later
brengt het toeval hen opnieuw bij
elkaar. De drie prachtige maanden
die ze samen doorbrengen, lijken

Makelaardigheden
Dagdromen

Het is Moederdag; ik zit relaxed
in het zonnetje, in de tuin. Lekker
rustig met het gefluit van vogels,
ruisende bomen en in de verte het
geblaf van een hond. De kinderen
spelen op straat. Mijn gedachten
dwalen wat af… Iedereen weet
dat woningen steeds langer te
koop staan. Wat wil je met zoveel
aanbod!
Wat mij opvalt is dat de woningen
op dit moment of snel verkocht worden, zeg binnen zo’n drie maanden,
of echt lang te koop staan. Een jaar
is echt geen uitzondering. Dit heeft
naar mijn idee met diverse factoren
te maken: ligging van de woning,
staat van (buiten)onderhoud,
afwerking van binnen. Wat ik ook
zie, is dat woningen die up-to-date
zijn vaak meer aanspreken dan
woningen waar de afgelopen jaren
geen modernisering heeft plaatsgevonden of woningen die slordig

worden bewoond. Staat je huis
goed in verf, is je tuin op orde, heb
je vloer- en wandafwerking anno
nu, is het toch leuker bezichtigen
en heb je vaker snel beet. Even
terug, woningen staan langer te
koop en dat heeft toch in de meeste
gevallen gewoon te maken met de
prijs. Mooi, lelijk, groot, klein, je
moet alles zien in verhouding met
de juiste prijs. Ja en dat is het ‘m
nou; de hoge verkoopprijzen van
zo’n vier/vijf jaar geleden zijn echt
voorbij; dat ziet toch iedereen!
Waarom zijn de vraagprijzen van
woningen dan nog steeds zo hoog?
En waarom worden die vraagprijzen
niet wat reëler geformuleerd? Daar
liggen echt kansen! In de eerste 90
dagen is de kans maar liefst 30%
dat je verkoopt, daarna zakt die
kans behoorlijk af. Dus kom je direct
met een reële prijs de markt op,
maak je gewoon de meeste kans op
een snelle verkoop. Op dit moment
ligt de verkooptijd landelijk gezien

de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog
wat zaken afhandelen in Kroatië,
en belooft zo snel mogelijk weer
terug te komen. Maar dan hoort
Dora niets meer van hem…

3

De vrije wereld		
David Bezmozgis
Het is de
zomer
van 1978.
Brezjnev
is de leider
van de
SovjetUnie.
Israël en
Egypte
koersen
op vrede
af. En in de drukke straten van
Rome duikt een merkwaardige
groep migranten op: duizenden
Russische joden die vanachter het
IJzeren Gordijn tevoorschijn zijn
gekomen. Tussen deze immigranten
bevinden zich drie generaties van
de familie Krasnanski. Samuel,
oud-communist en oorlogsveteraan, heeft zijn geliefde vaderland
met tegenzin verlaten. Karl, zijn
oudste zoon, is vastberaden om alle
voordelen van het vrije Westen te
benutten. Alec, Karls broer, is een
zorgeloze playboy die het leven
als een spelletje ziet. En Polina,
Alecs vrouw, heeft alles opgegeven
om deze stap naar het Westen te
kunnen zetten. Samen brengt de
familie zes veelbewogen maanden
door in het 'tussenstation' Rome.
Ze krijgen te maken met het onnavolgbare immigratiecircus, met
opbloeiende liefdes, met gevoelens
van heimwee en nostalgie en,
uitendelijk, met de belofte van een
beter leven.

4

Nou, nog eentje dan		
Mariëtte Wijne
Schrijver en illustrator Mariëtte
Wijne dronk jarenlang te veel. In
oktober 2009 is ze met frisse tegenzin gestopt. In 'Nou, nog eentje dan'

op 145 dagen terwijl de woningen
die in verkoop blijven staan nu al
gemiddeld 268 te koop staan. En
dat loopt alleen maar verder op
zolang je niet verkoopt! Nu zitten
we met het punt dat we in De Ronde
Venen in de bestaande markt maar
liefst zo’n 570 (!) objecten hebben
waar het prijskaartje al aan hangt.
Hoe krijgen we daar nu beweging
in? We moeten allemaal weer met
beide benen op de grond, ook wij
makelaars! Als alle eigenhuisbezitters in De Ronde Venen die NU hun
huis in de verkoop hebben staan, de
vraagprijs met 10% verlagen dan
halen we de krant! (in ieder geval
de Groene Venen), verkopen we de
huizen sneller, geeft dat de burger
weer moed één van deze leuke
huizen of appartementen in ons
prachtige woon- en werkgebied De
Ronde Venen te kopen en hebben
we weer leuke verhalen met een
verjaardag over de huizenmarkt.
Kortom iedereen weer positief!
Als dat kettingslot op de woningmarkt in één keer door ons gezamenlijk kan wordt doorgeknipt…

beschrijft de auteur in dagboekvorm
haar belevenissen als beginnend
geheelonthouder en blikt ze terug op
een leven met alcohol. Wanneer begon ze te drinken? Op welk moment
veranderde een gezellig glaasje in
een drinkgelag? Waarom moest ze
stoppen? En: hoe is het haar gelukt?
De zoektocht naar haar gecompliceerde relatie met alcohol brengt
Mariëtte Wijne bij ex-drinkers en
bij ex-drinkers en bij mensen die
proberen te minderen of te stoppen,
bij diverse deskundigen en instanties;
van de AA en het Trimbos-instituut
tot een privékliniek.
'Nou, nog eentje dan', opgewekt
van toon en vrolijk geïllustreerd, is
een persoonlijk verhaal over een
probleem waar ruim een miljoen
Nederlanders mee worstelen. Een
bemoedigend boek voor iedereen die
wil stoppen met (te veel) drinken.

5

Herinner mij 		
Ann Brashare
De zeventienjarige
Lucy voelt
zich onverklaarbaar
sterk aangetrokken tot
haar klasgenoot Daniel,
maar zijn
bewering
dat hij haar al heel lang kent vindt
ze doodeng. Onsterfelijke zielen,
voorbestemming, eerdere levens;
ze wil er allemaal niks van weten.
Toch kennen de twee elkaar al ruim
1200 jaar en Daniel herinnert zich
elk afzonderlijk jaar. Hij heeft 'het
geheugen', de gave om vorige levens
te herinneren en de zielen van
dierbaren te herkennen. Maar zijn
gave is tevens een vloek. Want steeds
als hij en Lucy elkaar bijna vinden,
worden ze op pijnlijke wijze weer
van elkaar gescheiden.

wat zou dat geweldig zijn! Ik word
gestoord door mijn twee zoons die
ineens met eigengemaakte cappuccino en een heerlijk gebakje
voor mijn neus staan. Ja, aan het
dagdromen wordt abrupt een einde
gemaakt. Ach, dromen kan soms
heerlijk zijn en soms.. heel soms…
komen ze uit. Droomt u mee? Je
weet maar nooit! Groeten uit de
tuin, ik ga koffie drinken.
martine duchhart

- van acker

Vida makelaars og Fax. 0297 28 80 91
Dorpsstraat 14
info@vidamakelaars.nl
3641 EC Mijdrecht www.vidamakelaars.nl
Tel. 0297 21 29 87
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Mei in de Kweektuin
www.davidhague.nl

Meiraap
Wat hebben we tot nu toe toch
een geweldige lente gehad. De
vroege, sterke zon betekent dat
de kas omgetoverd is tot een
jungle en wat extra water nodig
heeft gehad. De tuinbonen en
tomatenplanten zijn ongeveer
60 cm lang en de bloemkool- en
komkommerplanten doen het
goed en zullen binnen een paar
weken rijp zijn. De kruidentuin is
helemaal vol en we eten er elke
dag van. Zoals ik in de apriluitgave al vertelde, is de sla nu op
zijn best, maar de absolute prins
van de kas is nu de meiraap.
Geschiedenis
Meiraap of knolraap of shaljam
of rutabaga (Brassica Rapa) is
een hele oude groente die in Europa en Azië al meer dan 4000
jaar wordt verbouwd. Er zijn vele
soorten meiraap en veel verschillende culturen hebben meerdere
manieren gevonden om van deze
gezonde groente te genieten, terwijl hij in Nederland grotendeels
genegeerd wordt.
De knolraap is een hele gulle
plant. Hij smaakt heerlijk, maar
voedt ook grond, waardoor het
vaak gebruikt werd in de rotatie
bij oogsten, zoals tarwe, en is dus
een prima groente om te planten.
Het is een plant die ang in de
grond kan blijven zonder te rotten en dus is het een vitale bron
van eten geweest in tijden van
hongersnood.
De wortels bevatten bijna geen
zetmeel en deze groente behoeft
dus niet te lang gekookt worden,

door david hague en patrick hesse

omdat hij anders zijn smaak
verliest. Deze eetbare bolachtige
wortel wordt beschermd door
een dunne laag vezelige huid die
verwijderd moet worden voor het
bereiden. Gebruik een aardappelschiller of een scherp groentemes
om de pure witte binnenkant tevoorschijn te toveren. Deze wortel is een rijke bron van vitamine
C. Door het rauw of kort gekookt
eten van deze wortel behoud
je dus de meeste vitaminen. De
bladeren van de plant bevatten
een nog uitgebreidere variëteit
van mineralen en vitaminen en
zijn een goede bron van vitamine
A, C, K en calcium.
Culinair
De knolraap komt in vele eetculturen voor. In Japan wordt de
groente ingemaakt en in China
wordt er zelfs cake van gemaakt.
In de zuidelijke staten van
Amerika worden voornamelijk de
groene bladeren gebruikt, terwijl
men in Duitsland en Engeland de
wortel zelfs gebruikt voor stoofpotten in combinatie met wortels
en aardappels. In Frankrijk wordt
de “navet” (zoals de knolraap
daar heet) geglazuurd in boter en
suiker en geroosterd in de oven
of gesauteerd in kippenbouillon
en besprenkeld met gesneden
peterselie. Tenslotte wordt het in
India gebruikt in de overheerlijke
Shajam Gosht curry.

bittere smaak neutraliseert. De
soort die wij verbouwen is de
kleine, zoete soort, die het beste
rauw gegeten kan worden. Alleen
de bladeren zijn wat dikker en
moeten dus wel verwijderd en
gekookt worden voor het eten. Dit
zou ongeveer 30 minuten moeten
kosten om de bladeren te smoren
voor het serveren. Dus als je ze
ziet, probeer ze. Want Mei is de
tijd voor raap, toch?

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

tip
David’s
Mosterd Vinaigrette
Ingrediënten
1 teen knoflook, geplet
2 eetlepels rode wijn azijn
1 theelepel Dijon mosterd
5-6 eetlepels olie (plantaardig,
rijst, olijf, of een combinatie)
een snuifje verse peterselie
een snuifje verse tijm
zout en vers gemalen peper om op
smaak te brengen

?
e koop
Waar t
Bereidingswijze
Voeg in een schone pot of kleine
schaal het azijn, de knoflook en
mosterd toe en meng goed. Voeg
langzaam de olie toe terwijl je
de gehele tijd snel klopt. Voeg de
peterselie en tijm toe en breng
tenslotte op smaak met zout en
peper.

De Kweektuin

Tuinderslaan 10
3641 PZ Mijdrecht
T 06 - 53 14 06 42
E wkoolhaas@dekweektuin.nl

www.dekweektuin.nl
Al deze gekookte gerechten
zijn vooral geschikt voor de
grote soorten knolraap, omdat
het koken de structuur verzacht
waardoor deze gemakkelijker
verteerbaar is en de lichte

Winkel open op:
ma t/m za, 13.00 – 18.00 uur
Wim Koolhaas staat iedere
donderdag op de markt in
Mijdrecht

Ook deze zomer weer unieke klassieke concerten op Kamerikse plas

Bijzondere zomeravondconcerten in het Groene Hart
Van 25 t/m 28 augustus vindt voor
de derde maal Kameryck Klassiek plaats in Kamerik, midden in
het Groene Hart. Op een drijvend
platform op de Kamerikse Plas, om-

N ZIEL
E
T
MET HAR

geven door weilanden met koeien
en brede sloten, wordt een toegankelijk klassiek concert op topniveau
georganiseerd met bijzondere
verrassingen. Naast het muzikale

genot zijn er diverse culinaire verwennerijen, die de avond compleet
maken.
Vier avonden op rij vindt hetzelfde
programma plaats met klassieke
muziek en verrassende wendingen.
In twee delen wordt een mooi klassiek programma verzorgd door het
zeer succesvolle Matangikwartet
en pianist Ivo Janssen. Zij zullen
onder andere het Romantische
pianokwintet van Robert Schumann
ten gehore brengen. Samen met
sopraan Francis van Broekhuizen
brengen zij daarnaast een swingende ode aan de jaren ’20/ ‘30, de
tijd van Kurt Weill.
Belangrijk elementen van Kameryck Klassiek zijn de link met
de prachtige omgeving met haar
wuivende riet en waterlelies en de
spectaculaire verassingen. Zo wordt
er dit jaar een bijzondere crossover

gemaakt met breakdance en is er
een feeëriek ‘ballet’ te water.
De presentatie van de avonden is
voor het derde jaar op rij in handen
van Bram van der Vlugt, bewoner
van het Groene Hart en al jaren enthousiast ambassadeur van Kameryck Klassiek. Kameryck Klassiek is
een all inclusive evenement waarbij
de gasten de keuze hebben uit diverse arrangementen met en zonder
diner. Welk arrangement er ook gekozen wordt, tijdens de hele avond
worden de gasten, zonder extra
kosten, uitgebreid culinair verwend
met talrijke hapjes en drankjes.
De combinatie van de bijzondere
programmering, de prachtige locatie en culinaire verwennerij maken
Kameryck Klassiek een evenement
voor zowel voor de doorgewinterde
klassieke luisteraar als degene op
zoek naar een bijzondere avond uit.
Meer informatie over deze klassieke concerten op een sprookjesachtige locatie is te vinden op

www.kameryckklassiek.nl.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER
DAG ONLINE OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL

18		

DE GROENE VENEN

Op zaterdag 4 juni door Tineke en Imke Bartels

Dressuurclinic bij manege/pensionstal
Lucky Stable in Mijdrecht
Paardenliefhebbers opgelet: op 4 juni a.s. presenteren twee ervaren amazones een dressuurclinic bij Lucky
Stable in Mijdrecht. Het zijn de dames Tineke en Imke Bartels, ervaren Grand Prix ruiters die aan meerdere
Olympische spelen hebben deelgenomen. Naast trainster van Imke, is Tineke bondscoach van de Junioren en
Young Riders, bestuurslid bij NOC*NSF en zet zij zich actief in voor bewuster paardrijden.
Imke Bartels, 33 jaar, staat midden in een succesvolle topsport carrière. Daarnaast runt zij samen met de
familie Bartels de veelzijdige Academy Bartels in Brabant.
door paul bosman

De clinic bestaat uit twee trainingssessies met drie deelnemers op
verschillende niveaus. Hierbij staat
het thema "De basis maakt het
verschil" centraal. Tineke en Imke
zullen op een interactieve wijze
het publiek een leerzame middag
bieden. Tevens zal Imke een demonstratie op het hoogste niveau geven,
die wordt voorzien van commentaar
door Tineke. Een mogelijkheid dus
om veel te leren van deze twee
topruiters en coaches!
Alleen in Mijdrecht
De clinic is uniek voor de paardensportliefhebber, want Tinke
en Imke geven in 2011 alleen in

Mijdrecht een clinic. Ze hebben
een uitzondering voor Mijdrecht
gemaakt, want verder is het alleen
mogelijk in 2011 een trainingsweek
à 1.100 euro p.p. bij hen te volgen.
Mede door de financiële hulp van
onze sponsoren is de toegangsprijs
laag. Er is nog een beperkt aantal
toegangskaarten à 17,50 euro
beschikbaar.
Tijdens de twee trainingssessies
krijgen een zestal reeds geselecteerde amazones uit de regio de
mogelijkheid om meer te leren van
deze toppers. Daarna gaat Imke
nog te paard om meer te vertellen
en voorbeelden te laten zien, en

voor een kür op muziek.
De dames Bartels zijn eerlijk,
rechtdoorzee, weten enorm veel
van de paardensport en zijn altijd
in voor een grapje. Het programma
ziet er als volgt uit: 14.15 uur bak
open, 15.00 uur aanvang instructie
met aansluitend een instructie op
B/L en M/Z niveau. 16.45 uur vindt
er een verloting plaats en wil je een
handtekening van deze amazones
kan dat vanaf 17.00 uur. Imke zal
om 17.30 uur te paard gaan en de
dag wordt afgelsoten met een verloting om 18.15 uur.
Meer info op

www.luckystable.nl/clinic.
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix

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

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

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

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

De Club van… Wil Merkus
Iedereen kan de bijen een goed leefklimaat bieden
Velen van ons zijn al op jonge leeftijd op de hoogte gesteld van de belangrijke rol die bijen spelen in de natuur. Voor veel schuchtere ouders vormden de bijtjes en de bloemetjes vaak de opmaat om hun kroost duidelijk
te maken waar kindjes nou eigenlijk vandaan komen, toen het verhaal
over de bloemkolen of de ooievaars niet langer houdbaar bleek. We kunnen er nu om lachen maar de rol van de bijen bij het in stand houden van
een gevarieerde flora en een gezonde leefomgeving is nog steeds evident.
Maar de bijen hebben het moeilijk. Hun natuurlijke leefomgeving wordt
steeds verder beperkt en hele bijenvolken sterven uit. Daar kunnen we met
z’n allen wat aan doen, zegt imker Wil Merkus uit Wilnis.
door piet van buul

De belangstelling voor bijen en voor
het imkeren zit Wil een beetje in het
bloed. “Ik heb een paar familieleden die ook imker zijn. Die traditie
gaat in onze familie wel 150 jaar
terug. Mijn overgrootouders, zowel
van vaders als van moeders kant,
hielden vroeger al bijen. Nou had dat
vroeger wel een andere functie dan
nu. Toen was het voor veel mensen
een echte bijverdienste en tegenwoordig is het veel meer een hobby
geworden. Je moet niet vergeten
dat er zo’n 150 jaar geleden nog

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dit weekend in 2ThePoint:
Rommelmarkt in Wilnis, Woonwensen onderzoek en Miss
Utrechtverkiezingen, elk heel
even uur.

Dit weekend in 2TheSport:
Stefan Baars over CSW- De
Merino’s, Argon 2 Basketbal
kampioen en Juni Beweegt, elk
oneven uur.
Tips? info@midpointlive.nl
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De Club van...
Elke sportclub of vereniging heeft
ze. Die stille krachten die bescheiden op de achtergrond een onmisbare schakel vormen bij het reilen
en zeilen van de club. Die er altijd
zijn en op wie je altijd een beroep
kunt doen. Piet van Buul zoekt ze
op en zet er wekelijks één in het
zonnetje. Want dat verdienen ze...

foto patrick hesse

geen sprake was van rietsuiker en
toen was honing eigenlijk de enige
grondstof voor zoetstof en conserveringsmiddel en werd bijenwas
gebruikt voor verlichting door
middel van kaarsen. Inmiddels is de
betekenis van bijen sterk veranderd.
Het belang is veel meer verschoven
naar het bestuiven. De bijen brengen
stuifmeel over van de ene plant
naar de andere en leveren daarmee
een belangrijke bijdrage aan het in
stand houden van het leefmilieu.
Want het zijn natuurlijk niet alleen
de bloemen maar ook het fruit en
de groenten, de aardbeien en de
tomaten en ga zo maar door. En
naast de productie van honing en
de bestuiving van de planten is er
nog een derde belang. Dat bestuiven zorgt voor zaadvorming, voor
besvorming en voor vruchtvorming.
En dat is weer van groot belang voor
de dierenwereld, de insecten en de
vogels. De bijen dragen dus niet alleen bij aan het in stand houden van
de plantenwereld, maar indirect ook
aan die van de dierenwereld. En dat
belang neemt eigenlijk alleen maar
toe. Overigens zijn het niet alleen de
bijen die voor het verstuiven zorgen,
Dat doen ook de wind, de wespen en
de vlinders.”
De imkers
Wil is voorzitter van de bijenhoudersvereniging Vechtstreek, een club met
25 leden uit het gebied van Abcoude

Spectaculaire Argon Jubileumveiling op 20 mei
Argon bestaat 40 jaar. Een respectabele leeftijd voor de bekende voetbalclub uit De Ronde Venen. En dat jubileum wordt groots gevierd met een
geweldige veiling. Dus iedereen die interesse heeft in een luxe lingerieset
van Marie Jo, een avondje bowlen voor vier personen, een meisjes kinderfiets van Gazelle of één van de overige 200 te veilen kavels, is die avond
van harte welkom. Uw komst is de moeite meer dan waard, want er zitten
echt heel wat bijzondere stukken bij.
De Spectaculaire Argon Jubileumveiling vindt plaats op vrijdag 20 mei
vanaf 20.00 uur in de kantine van SV
Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
De deuren gaan om 19.30 uur open.
Het wordt echt een bijzondere avond
met veel humor, gezellige mensen en
voor iedere beurs wat wils. Want er
zijn al leuke kavels vanaf € 10,De evenementen die Argon organiseert hebben altijd een speciaal tintje,
omdat er veel te beleven valt. En
omdat er in een plezierige ambiance
en een informele sfeer ook nog eens
interessante zakelijke contacten kunnen worden gelegd. Dus kom 20 mei
samen met zoveel mogelijk familie,
vrienden en kennissen. U profiteert
die avond overigens van 3 gratis
consumptiebonnen. Maar dan moet
u zich wel even aanmelden door een

e-mail te sturen aan sponsorcommissie@svargon.nl. Vergeet niet op te
geven met hoeveel personen u komt!
Meer informatie: Jan Faber,
tel. 06 - 13 48 69 17

Wil Merkus verkoopt zijn honing via de molen in Wilnis en via fruitkweker Ruizendaal
in Waverveen. Honing heeft ook een medicinale functie. “Hooikoortspatiënten hebben er vaak baat bij.”
tot Maarssen en van De Ronde
Venen tot Loenen. Wil: “Er wordt
al jarenlang aandacht besteed aan
het feit dat het voortbestaan van de
bijenvolken door allerlei oorzaken
gevaar liep. Veel bomen worden gekapt, zonder dat daar weer evenveel
bomen voor terug komen. Hier in
Wilnis zijn 36 lindebomen gekapt en
er zijn er maar zes voor terug gekomen. Het is zelfs zo dat ook sommige moderne bestrijdingsmiddelen
funest zijn voor de insecten en de
bijen. Nou kun je daar over blijven
zeuren, maar dat lost het probleem
niet op. Positieve effect van de sombere berichtgeving is in ieder geval
dat er groei zit in het aantal mensen
dat bijen gaat houden. Er worden
al drie jaar lang cursussen gegeven
waar telkens zo’n 200 mensen aan
meedoen. Ook bij onze vereniging
trekt het ledental weer wat aan.”
De vereniging organiseert tenminste
vijf keer per jaar een bijeenkomst.
Daar wordt informatie uitgewisseld.
Men helpt elkaar. Soms is er een
spreker over een relevant onderwerp. En imkers ontmoeten elkaar
ook op de vele bijenmarkten, waar
gehandeld wordt in bijenvolken. De
oudste bijenmarkt is in Veenendaal
en die bestaat al meer dan 700 jaar.
In Bussum en Driebergen is er ook
elk jaar zo’n markt. Er zijn maar
een paar echte beroepsimkers. Daarnaast zijn er een aantal die het doen
om de bijverdiensten. Bijvoorbeeld
de productie en verkoop van honing.
Sommigen verhuren ook bijenkasten
aan tuinders gedurende de bloeitijd.
Maar ongeveer 98% van de bijenhouders zijn pure liefhebbers.” Wil
Merkus verkoopt zijn honing via de
molen in Wilnis en via fruitkweker
Ruizendaal in Waverveen. Hij wijst
er op dat honing ook een medicinale
functie heeft. “Hooikoortspatiënten

hebben er vaak baat bij,” aldus Wil.
Bewust tuinieren
Er is al veel gezegd en geschreven
over de stijging van het sterftecijfer.
“Onder normale omstandigheden
sterft elk jaar vijf procent van de
bijen een natuurlijke dood. Nu ligt
dat sterftecijfer op 25 procent. De
natuurlijke leefomgeving verschraalt.
De weilanden hebben nog maar
twee soorten gras. Veel planten
zijn uitgestorven. Maar Wil is er de
man niet naar om in de zorgelijke
verhalen te blijven steken. “Je kunt
wel naar anderen wijzen. Maar we
kunnen er met zijn allen ook zelf
heel veel aan doen. We moeten weer
meer bewust gaan tuinieren. Opeens
gaat iedereen zijn tuin betegelen en
er een verlengde van de woonkamer
van maken. Het tuinonderhoud mag
ook niet teveel moeite kosten. Maar
zelfs met dat in je achterhoofd kan
men veel meer doen. Denk eens na
bij de inrichting van je tuin. Moet die
tuin wel helemaal vol met tegels of
kun je nog een plaatsje vrij houden
voor wat planten. En wanneer je
bewust nagaat welke planten goed
zijn voor de bijen, de vlinders, de
wespen en de hommels, dan zul je
merken dat dat nu juist planten zijn
die weinig onderhoud vragen. Denk
ook eens aan verticale beplanting.
Laat planten tegen de gevel van
je huis, tegen de garage of het
schuurtje groeien. Ook op die manier
biedt je de insecten en de vogels
leef en woonruimte. En uiteindelijk
zullen we daar weer allemaal van
profiteren,”verzekert Wil Merkus.
Meer informatie kan men vinden op
de website van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Daar
heeft elke vereniging, en dus ook die
van wil, een eigen plekje.
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MOTOR&AUTO
Piaggio Gilera GP 800, de snelste productiescooter ter wereld

Over the Top!
Deze week test Patrick Hesse een Piaggio Gilera GP 800 Motorscooter
occasion bij Roké Motors te Mijdrecht.
In mijn prille tienerjaren was ik gek
van twee dingen: motorfietsen en muziek (van het vrouwelijke geslacht wist
ik toen nog niet veel, maar dat is later
gelukkig goed gekomen). Wat muziek
betreft waren The Beatles reeds uit elkaar, maar er dook een nieuwe sensatie op onder noemer ‘Glamrock’. Deze
vooral Engelse muziekstroming met
veel stevige uptempo gitaarmuziek zei
het met wat mindere stevige teksten,
zoals ‘wig wam bam gonna make you
my man’. The Sweet wist de hitlijsten
te bestormen en vele bands volgden;
Gary Glitter, Slade, The Sparks, Mud,
Roxy Music, The Rubettes, Marc
Bolan & T–Rex maar ook de later
fenomenale supergroep Queen en
kameleon David Bowie behoorden tot
deze nieuwe muziekstroming. Zij waren het die de naam Glamrock eer aan
deden: hun uitdossing was zwaar over
the top, veel glitter, plateauschoenen
en felle kleuren, weet u het nog?
Sindsdien ben ik een liefhebber
geworden van zo een beetje alles
wat ‘over the top is’, gewoon om dat
het veelal pure fun is. Een Hummer bijvoorbeeld (u weet wel, zo'n
zeecontainer op wielen): totaal zinloos

maar ik vind het geweldig (sorry
milieuactivisten). Of wat dacht u van
de Amerikaanse auto’s met vinnen uit
de jaren vijftig: Geweldig! In dit licht
kan ik iemand zoals Lady Gaga uitstekend waarderen (over de muziek valt
natuurlijk te twisten). Maar ook op
motor gebied mag ik graag genieten
van fietsen die eigenlijk zinloos of
onpraktisch zijn maar daarom vaak zo
geliefd zijn. Zelf ben ik bijvoorbeeld
in het bezit geweest van een Honda
CBX. Een motorfiets met 6 cilinders.
Totaal overdreven, maar zo leuk om te
rijden. En de Triumph Rocket 2300cc,
helemaal niet nodig, maar zeer begerenswaardig.
Zo ook de Scooter die ik vandaag test.
Een Gilera GP 800 van de fameuze
Piaggio fabriek is met zijn 850cc, 75
pk, 7 versnellingen (automaat) en
220km per uur de snelste productiescooter ter wereld. Hij stond al een
tijd op mijn lijstje en gelukkig heeft
Aad er een ingeruild en kan ik eindelijk een straatje om met deze Yamaha
T-max killer. Laten we eerlijk zijn;
een scooter koop je voor het gebruiksgemak en vooral om door de files
heen te komen. Daar dachten ze bij

Gilera heel anders over en besloten in
2007 er een behoorlijk schep bovenop
te doen. Hij staat er in metallic zwart
zeer smetteloos bij, de kilometerstand
van 3.400 km doet vermoeden dat de
vorige eigenaar voor een iets praktische oplossing koos.
Als de dikke twin loopt, stap ik op.
Hij is laag, maar heeft een behoorlijk
gewicht (kan ook niet anders met zo'n
blok). Waarom ze bij Piaggio gekozen
hebben voor een ketting-aandrijving
snap ik niet helemaal, maar daar zullen ze ongetwijfeld een goede reden
voor hebben. Verder voelt hij aan als
een doorsnee motorscooter. Uiteraard
doe ik wat rustig aan, zodat we elkaar
wat beter leren kennen. Buiten de
bebouwde kom gaat het gas erop en
voel ik in eens die 75pk in mijn rug
duwen en stuwt de automaat fluitend
naar zeer hoge snelheden. Wàt een
kracht en wat een versnelling! Niet
normaal meer! Voor ik het weet zit
ik op achterlijk hoge snelheden, die
bij meting onmiddellijk invordering
rijbewijs tot gevolg zouden hebben.
Ik grijp de remmen stevig aan en ook
daarin is de Gilera ruim bemeten: drie
geperforeerde schijven doen zonder
blikken of blozen hun werk. En kunnen
afremmen van hoge snelheden dus
prima aan, ook de wegligging is voor
een scooter extreem goed.
De zit is niet slecht, maar een beetje
tuttig voor zo'n snelle machine, maar
dat maakt het ook wel weer leuk. Bij
het stoplicht op de N201 probeert een
baseballpetje met een golf GTI
partij te geven, maar dat is echt geen
uitdaging voor de Gilera en laat hem
met twee vingers in de neus gedesillusioneerd achter.

tekst en foto's patrick hesse

Daar zit ook meteen het gevaar van
deze krachtpatser: je bent geneigd alleen maar gas te geven, omdat het zo
leuk is. Na een half uurtje boenderen
besluit ik dat het genoeg is en breng ik
deze geweldenaar retour bij Roké Motors waar met Aad nog even napraat
over de Gilera. Wanneer ik weer naar
de auto loop werp ik nog een blik naar
Gilera en in de spiegels lees ik de
tekst: ‘objects in a mirror are closer
than they appear‘. Met Gilera??? Echt
niet!

Bouwjaar 2010.
Prijs € 8.690,00
Km-stand 3.473

Roké motors Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
E-mail: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl
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AUTO&MOTOR
Peugeot 508

Peugeots nieuwe verkooptopper?
De Fransen knalden flink met de Peugeot 407 en 407SW. Beide auto’s
waren razendpopulair als lease-auto’s. Een gewaagd design, met een
megagrote neus, optioneel panaromadak en redelijk wat van ruimte
waren enkele factoren die de auto tot een verkooptopper maakten.
Maar de concurrentie zit ook niet stil. De kwaliteiten van auto’s verbeteren nog dagelijks, dus mijn verwachtingen van de nieuwkomer, de
508, liggen hoog.
door michael reuling

508? Hoe komen ze nou weer op
508? Peugeot was het merk dat
nog een beetje logica in de typeaanduiding had, waarom is dit geen
408? Misschien ken je het slagschip
607 nog, een extreem luxe sedan,
vergelijkbaar met de Citroën C6.
Peugeot zag geen markt meer voor
de grote sedan en heeft ervoor
gekozen de 508 ook het gat op te
laten vullen dat de 607 achterliet.
Dat legt de lat alleen maar hoger.
Laten we starten met het design
van deze sedan (de 508 is ook
leverbaar als station, de SW). Mag
ik hier even kwijt dat ik blij ben dat
het formaat van de koplampen is
afgenomen bij dit model? Dit is een
veel gedistingeerder neus geworden, wat minder schreeuwerig, met
een wat luxere uitstraling. Wat
opvalt zijn de ‘schouders’, die je
ook ziet bij Volvo’s. Aan de achterkant vinden we een zeer moderne
interpretatie van Peugeots achterlichtunits. Druk je de 0 in van 508,
dan opent de kofferdeksel. En daar
vind je een zee van ruimte.
Binnen vind je ook een zee van
ruimte. Ten op zichte van de 407 is
de 508 op het gebied van afwerking jaren vooruit gesprongen. De
materialen die je in het interieur
vindt zijn zeer hoogwaardig, voelen
goed aan en sluiten ook nog eens
goed aan op de overige onderdelen.
Persoonlijk ben ik geen fan van
de rij-kwaliteiten van de 407. Het
was te onpersoonlijk, ongevoelig en
kwam niet al te direct over, maar
ook niet al te luxe. Waar ik bang
voor was, is dat deze nieuwe Peug
te soft geveerd zou zijn. Maar dat is

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

foto's patrick hesse

niet het geval. Zodra je de bocht in
stuurt, voel je ook wat de auto doet.
In tegenstelling tot wat je verwacht
van een zware en luxe auto, rolt
deze niet in de bochten. Nu we weten dat het met rij-eigenschappen
wel snor zit, komt het belangrijkste
punt aan de orde. Bijtelling. Het
magische woord in de leasewereld
van heden ten dage.
Je kunt diverse motoren bestellen
in de 508. Te weten twee benzinemotoren, beiden met 1.6 liter
en met vermogens variërend van
120 tot 156 pk. Dieselaars hebben keuze uit drie motoren, te
weten de 1.6, 2.0 en 2.2. De 1.6
is leverbaar als HDi en als e-HDi.
Die laatste moet je hebben. Met
een vermogen van 112 pk en 115
gram CO2 uitstoot kom je in het
rijk der belastingregels en kun je
profiteren van 20% bijtelling in
plaats van de gebruikelijke 25%.
En hoe komt deze motor tot deze
uitstoot? Jawel, het befaamde startstop-systeem. Anders dan andere
systemen, valt deze motor al uit
als je aan het afremmen bent en je
onder de 8 km/u komt. Ik heb dit
niet ervaren in deze demo, maar
ben zeer benieuwd of dit handig
werkt. Bij de e-HDi maak je ook
gebruik van een twee-weg-dynamo.
Dat betekent dat deze dynamo
ook dient als kleine elektromotor,
waardoor je dus over meer vermogen beschikt. Het model krijgt later
dit jaar nog wat aerodynamische
aanpassingen, waardoor de uitstoot
verder gereduceerd wordt tot 100
gram uitstoot per kilometer. Dat
merk je niet in de bijtelling, wel
aan de pomp. Wij reden met de
welbekende 1.6 THP benzinemotor,
voorzien van een turbo en 156pk.
Deze energiebron levert voldoende
kracht om vlot mee te komen met
de 508. Een prima keuze dus als je
de auto privé wilt aanschaffen.
Overigens maakt Peugeot leasen
extra interessant, zoals bij deze 1.6
THP Blue Lease Executive. Ondanks dat een aantal varianten nog
in de 25% bijtellingscategorie vallen, kun je toch voordeliger rijden
dan met bijvoorbeeld een Passat.
Let op, dit geldt alleen voor leaserijders, niet voor particulieren.
Een leasemaatschappij maakt zo'n
8 a 9 procent marge op een auto.
Peugeot heeft deze marge van de
prijs gehaald, waardoor je al gauw
zo'n € 3.000,- goedkoper uit bent.
De berijder heeft daar voordeel
van, omdat de bijtelling die hij moet
betalen, over een lagere catalogusprijs wordt berekend. Minder

bijtelling dus! De restwaarde blijft
op de lange duur ook sterker. Voel
je je toch nóg wat lekkerder in deze
Peugeot 508!
Peugeot Hans Lammers
Communicatieweg 25
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-272111
Website: www.hanslammers.nl

Peugeot 508
Gereden versie: 			
Peugeot 508 Blue Lease Executive 1.6 THP
Vermogen:
156 pk
0-100:
8,6 s
Top:
222 km/u
Gemiddeld verbruik: 		
1 op 15,6 / 6,4 l/100km
Prijs gereden model:
€ 31.400,Alternatieven:
Audi A4, Citroën C5, Ford
Mondeo, Opel Insignia, Renault
Laguna, Skoda Octavia, Volkswagen Passat

Auto nieuws
Van Rijn Racing aan
start met de Skoda
Fabia Super 1600
Het aankomende weekend komt
het Mijdrechtse team Van Rijn Racing aan de start met hun nieuwe
Skoda. Het debuut van de Fabia
Super 1600, waar al vanaf oktober
2010 aan werd gewerkt, zal tijdens de tweede wedstrijd voor het
NK op het Eurocircuit gaan plaatsvinden. Zaterdag 14 mei reist het
team al af naar Valkenswaard,
waar zondag de wedstrijd verreden
gaat worden voor het NK Rallyracing. Komend seizoen zal Van
Rijn Racing aantreden in zowel de
Nederlandse als enkele Belgische
Rallycross wedstrijden.
De wagen is door het team in
eigen beheer geprepareerd. Het
subframe, waarop de motor is

gemonteerd, is afkomstig van de
Cordoba waar het team de afgelopen jaren mee geracet heeft. Ook
de complete aandrijflijn, stuurhuis,
motor en versnellingsbak heeft het
team weten te gebruiken. Grote
problemen hoeft het team hiervan
niet te verwachten, omdat die
onderdelen hun betrouwbaarheid
reeds hebben bewezen.
Het team heeft de Skoda uitgebreid aan de
tand kunnen
voelen op het
bedrijfsterrein
van Van Schie
in Mijdrecht.
Alles lijkt goed
te functioneren
en coureur
Dennis van
Rijn heeft kunnen ‘proeven’
hoe de nieuwe
bolide pres-

teert. Er zijn vooral verbeteringen
getroffen in de ophanging en gewichtsverdeling. Komende zondag
is de krachtmeting met de concurrenten. Dan zal snel duidelijk worden of de inspanningen afgelopen
tijd hun vruchten afwerpen. Kijk op
de website van het team
www.vanrijnracing.nl
voor meer foto’s en informatie.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.

Functie: Back office medewerker
Organisatie: Motion 5
Plaats: Mijdrecht
Functie: DTP-er Inkoop
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Vakantiekracht financiële afdeling
voor juni, juli en aug.
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief Assistent Inkoop
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker customer services
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Zelfstandig Werkende Kok bij De
Veensteker Vinkeveen
Organisatie: Café-Restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

Functie: Parttime Verkoop/marketing
medewerker(ster)
Organisatie: ICAM BV
Plaats: Vinkeveen

Functie: Administratieve logistieke duizendpoot
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel Talent / Service Adviseur
Organisatie: Auto Berkelaar Mijdrecht B.V
Plaats: Mijdrecht / Amstelveen

Functie: REOB Servicemonteur M/V
Organisatie: Paraat Brandbeveiliging Aalsmeer
bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Diverse administratieve fulltime
vacatures!
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoopadviseur
Organisatie: The Phone House Uithoorn/
Mijdrecht
Plaats: Uithoorn

Functie: Bloemenverpakker/voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Selfstoragemedewerker m/v
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Service Medewerker Tankstation
fulltime
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Importmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Vakantiekrachten SC Johnson
Organisatie: Randstad Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Allround monteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Keukenhulp bij De Veensteker
Vinkeveen
Organisatie: Café-Restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

Functie: Amerpoort gaat een nieuwe woonlocatie openen in Vinkeveen en is op zoek naar
begeleiders!
Organisatie: Amerpoort Vinkeveen
Plaats: Baarn

Functie: Administrateur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Proces Controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Bedieningsmedewerkster s' Anders
eten en drinken
Organisatie: s’ Anders eten en drinken

Organisatie: De Klimboom
Plaats: Abcoude

Plaats: Vinkeveen
Functie: Medewerker Technische Dienst WTB
(m/v)
Organisatie: ALPLA Nederland BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verhuizer - Chauffeur
Organisatie: Verhuisbedrijf PA van Rooyen BV
Plaats: Uithoorn
Functie: Verhuizer
Organisatie: Verhuisbedrijf PA van Rooyen BV
Plaats: Uithoorn

Functie: bouwkundig werkvoorbereider /
calculator
Organisatie: Aann.mij. H.M. van Scheppingen
B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Schoonmaakmedewerkster (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Teamleider Zuwe Zorg
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen

Functie: Medewerk(st)er Catering & Showroom
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verpleegkundige palliatieve zorg
Organisatie: Johannes Hospitium Wilnis
Plaats: Wilnis

Functie: Ontbijt medewerker m/v
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: DTP-er/Grafisch Vormgever
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Receptioniste/Telefoniste Wifac
Mijdrecht
Organisatie: Wifac
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Housekeeping Hotel Mijdrecht
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pedagogisch Medewerker KDV de
Droomboom - Abcoude 2 tot 3 werkdagen

Functie: Implementatie Specialist MatchOnline (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

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

Kruiswoordpuzzel week 19
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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© Puzzelland
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HORIZONTAAL:
1. Vermakelijk; 5. plaats in Venezuela; 10.
vlekkenwater; 11. duw; 12. vrachtschip; 14.
speelkaart; 16. verlichtingsmiddel; 18. gissen; 20. aantekening; 22. oude vochtmaat;
23. halsbont; 24. cijfer; 25. god van de oorlog; 27. autopech; 29. houten gebouw; 30.
appelsoort; 32. bladvezels van de agave;
34. windvlaag; 35. hoofddeksel; 37. dunne
reep vlees of vis; 39. oud vrouwtje; 42.
brandstof; 44. deel van het bestek; 46.
geestdrift; 48. zeehond; 49. gestold vleesnat; 50. oude Franse munt; 51. smalle sloot;
53. strijkinstrument; 55. nakomeling; 56.
drukte maken; 58. gouden tiendollarstuk;
60. ontkenning; 61. mislukking; 62. afkoopsom; 63. echtgenote.
VERTICAAL:
1. Roofvogel; 2. punt; 3. woonboot; 4. inwendig orgaan; 6. zuurstofmodificatie; 7.
waterdoorlatend; 8. punt van een lijst; 9.
aanvulling van paarden; 12. vat met hengsel; 13. korting; 14. kledingstuk; 15. werkelijk; 17. bloeiwijze; 19. Spaanse eretitel; 21.
honingdrank; 26. reeks; 27. zoutoplossing;
28. boomvrucht; 29. eerste snee van een
brood; 31. cijfer; 33. schutsluis; 36. met
veel zorg; 37. vulcaniet; 38. fokken; 39.
wielerterm; 40. leerling (Fr.); 41. ronken;
43. tod; 45. dik boek; 47. tennisterm; 52.
angstig; 53. bewijsstuk; 54. vruchtbaar
oord; 55. Griekse letter; 57. groot water;
59. plaksel.

Sudoku week 19
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 18
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Voor brugbediening te Wilnis en/of Mijdrecht
zijn we met spoed op zoek naar een:

Brugwachter

m/v

parTTime of fullTime

voor het zomerseizoen t/m 15 oktober 2011
Functieomschrijving
Als brugwachter ben je verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorstroming
van het scheepvaartverkeer. Het bedienen van de brug dient op een veilige
manier te worden uitgevoerd waarbij er rekening gehouden wordt met
weggebruikers en vaarweggebruikers.
Functieprofiel
Affiniteit met de watersport is een pré.
Daarnaast ben je nauwkeurig, klantvriendelijk, stressbestendig, communicatief
vaardig en flexibel met werktijden en inzet.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Berend Venema,
tel. 06-53463611, e-mail berend.venema@swetsodv.com of kijk op
www.swetsodv.com.

BEDIENING

T +31 (0) 88 6191234

www.swetsodv.com

BINNENVAART

VEREN

NAUTISCH BEHEER
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