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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 19 juni 2010
•
•
•
•

Straattheaterfestival, centrum Mijdrecht
Vakantie Bijbel Werk, Waverveen
Nederland-Japan, WK-tent, Vinkeveen
TVM Vida open 2010, Mijdrecht

Zondag 20 juni 2010
• Clinic Sjeng Schalken bij TVM, Mijdrecht
• Vakantie Bijbel Werk, Waverveen
• Lotusbloem fietstocht, TTC De Merel
start Café De Schans, Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Elektrische laadpaal in gebruik genomen
Zondag jl. is de eerste laadpaal voor elektrische auto’s in De Ronde Venen in gebruik genomen. Dat gebeurde door Milieuwethouder Jacques Dekker, die tijdens een toertocht voor klassieke en sportieve auto’s een
elektrische sportauto aansloot op het laadpunt aan het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht.
“De elektrische auto’s stoten geen
CO2 en fijnstof uit, zijn minder schadelijk voor het milieu en veroorzaken
minder stank. Uit de laadpalen komt
groene stroom. Voor 12 euro heb je
een volgeladen tank, goed voor 200
km rijden en je hoeft bovendien geen

wegenbelasting en BPM te betalen,”
zo prees wethouder Dekker de nieuwe manier van rijden aan. De Ronde
Venen loopt voorop: er komen laadpunten in Mijdrecht (parkeerterrein
Haitsmaplein), Wilnis (parkeerterrein
C1000), Wilnis (in de Vossestaart bij

eigenaar Wienk van de groene Tesla,
rechts op bovenstaande foto in het
groengeruite shirt) en in Vinkeveen
(parkeerterrein Zuiderwaard).

   foto rob isaacs

Centrum Mijdrecht klaar voor Straattheaterfestival
Morgen, zaterdag 19 juni, is het dorpscentrum van Mijdrecht één groot
openluchttheater van zo’n 100 bij 400 m2, met zes podia waarop internationale topartiesten samen met talenten en gezelschappen uit de regio
hun kunsten vertonen. Ook tussen de podia komt u optredens tegen, en
met u nog zo’n 10.000 toeschouwers. Iedereen vindt er de warmte, de
gezelligheid en het vertier van straattheater, muziek, zang, eenakters,
straatgoochelaar, koorddans, streetdance, circus, poppentheater, levende
standbeelden, jongleurs, pantomimespelers, luchtacrobatiek, enz.
Dit jaar komen 19 gezelschappen met 50 professionele artiesten uit
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en
Australië. Veel van de professionele artiesten hebben prijzen gewonnen op
belangrijke straatfestivals in Edinburgh, Avignon, Iper, Gent, Singapore en
Sydney. Dit jaar dus veel prachtige optredens van hoge kwaliteit. Samen
met meer dan 450(!) mensen uit de regio, die individueel of in gezelschap
optredens verzorgen, wordt het weer een bont feest van straattheater en
cultuur zoals dat alleen in De Ronde Venen kan. Het belooft een grandioze
dag te worden. Vrij entree!

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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HUIZEN KIJKEN IN DE RONDE VENEN MET CARIN

Nieuwbouwproject ‘De Grutto’ Mijdrecht
Op de plek waar voorheen Party Plaza gevestigd was, is al jaren niets meer gebeurd. Totdat
het idee geboren werd, om hier een prachtig nieuwbouwcomplex neer te zetten. Dit idee is
uitgewerkt, en er worden nu 87 woningen gebouwd, met voor ieder wat wils. Zo komen er
kick-off appartementen, luxe appartementen, waterfrontwoningen en kubistische gezinswoningen. De woningen hebben allemaal hun eigen uitstraling maar vormen toch een mooi
geheel samen. Het project bestaat uit twee fases. Fase 1 is nagenoeg geheel verkocht, en
met fase 2 bestaande uit appartementen en penthouses wordt nu gestart. Het mooie is, dat
dit project geschikt is voor starters en doorstromers. De woningen zijn al vanaf € 219.000,v.o.n. te koop.
goed beeld krijgt
overzijde van de weg ligt een sportAls ik het plan zo zie, is er overal
van de te bouwen
aan gedacht. Er is een lift aanwezig, complex, dus je kijkt niet meteen
woningen. De
tegen andere huizen aan, wat altijd
en iedere woning krijgt één, of twee
makelaars kunwel een vrij gevoel geeft.
eigen parkeerplaats(en) en een
nen ook alles
ruime berging in de overdekte parvertellen over dit
Er zijn twee typen woningen die ik
keergarage, die alleen voor eigenaproject en weten
ren toegankelijk is. Rond ‘De Grutto’ uitgebreid heb bekeken. De eerste is precies wat er
een appartement type F, een hoekworden ook nog eens meer dan
nu gaat komen.
appartement waarvan het balkon
genoeg parkeerplaatsen voor bezoeHet is zeker
kers aangelegd. Er zullen fietsenrek- aan de waterzijde ligt en uitkijkt
de moeite waard om eens te
op de Hoofdweg en de sportvelden.
ken worden geplaatst en er wordt
gaan kijken of er iets voor je bij zit.
Doordat het balkon aan de voorzijde
een speelvoorziening aangelegd in
Fase 2 gaat 22 juni van start! Op 22
op het zuidoosten ligt, heb je de
de omliggende groenvoorziening.
juni a.s. zal er een informatieavond
gehele dag zon op je balkon, wat
plaatsvinden van 17.00 uur tot 21.00
natuurlijk altijd erg prettig is. Het
Om het complex heen wordt een
uur bij Vida makelaars og aan de
appartement heeft een lange hal,
brede waterpartij aangebracht met
Dorpsstraat 14 te Mijdrecht.
van waaruit je toegang hebt tot
verschillende loop/fietsbruggen. Wotwee slaapkamers, een berging een
nen aan het water is nou eenmaal
Afstand tot:
Aantal km:
erg aantrekkelijk, dus dat is wel leuk badkamer en een separaat toilet.
Supermarkt		 1,4
De woonkamer en de open keuken
gedaan vind ik. Tussen de woningen
Snelweg A2		10,8
grenzen aan het terras, waar je dus
wordt nog een gezellige binnentuin
Bushalte		 1
een vrij uitzicht hebt.
gecreëerd.
Basisschool		 1
Het complex ligt aan de Hoofdweg
Sportcomplex		 0,2
vanwaar je in no time te voet, of met Het type D (met groot terras) is ook
een appartement, maar met een
de fiets in het gezellige winkelcengroter terras dan het type F.
trum van Mijdrecht bent. Aan de
Deze appartementen (bijvoorbeeld
bouwnummer 22) beschikken over
Facts & Figures
twee slaapkamers, een badkamer,
een berging en een separaat toilet.
‘De Grutto’ type F, Mijdrecht
De open keuken en woonkamer
Koopsom vanaf € 235.000,- v.o.n.
kijken ook hier uit op het terras,
woonoppervlakte ca. 78 m²
dat echt behoorlijk groot is: een opTerras ca. 10 m²
pervlakte van bijna 40 m². Dit is op
3 kamers (2 slaapkamers)
het zuidwesten gelegen dus hier kun
je aardig wat zonuurtjes meepikken.
‘De Grutto’ type D, Mijdrecht
De koopsom van dit appartement is
Koopsom vanaf € 219.000,- v.o.n.
€ 325.000,- v.o.n.
Woonoppervlakte v.a. ca. 72 m²
Terras v.a. ca. 8 m² - ca. 40 m²
Het complex ziet er erg mooi uit
3 kamers (2 slaapkamers)
Carin van Tellingen werkte bij
en ligt ook op een centrale, en toch
een makelaar en kent deze regio
rustige plek in Mijdrecht. Er is al
Vida Makelaars
goed. In Casa di Carin bezoekt
een groot deel van dit complex
Dorpsstraat 14
zij interessante woningen in De
verkocht, maar er gaan nu nog 30
3641 EC Mijdrecht
appartementen
in
de
verkoop
(fase
Tel: 0297-212987
Ronde Venen die te koop staan
2).
Bij
Vida
Makelaars
in
Mijdrecht
info@vidamakelaars.nl
bij één van de plaatselijke
kun
je
duidelijke
tekeningen
en
een
www.vidamakelaars.nl
makelaars.
maquette bekijken waardoor je een

Casa di Carin
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Luistervink
Vaderlandsliefde

Mmmm...
Haal Hesse in huis..?
Dat Patrick Hesse van lekker
eten houdt, is inmiddels bekend.
Deze zomer verlegt hij zijn
werkterrein naar ùw keuken of
achtertuin. Om uw favoriete recepten en gerechten te proeven,
uw BBQ-tips te noteren en daarover te schrijven in de krant.
Een soort ‘Gast aan Tafel’ dus.
Dat levert ongetwijfeld leuke
verhalen op en beslist ook een
aantal heerlijke recepten.
Durft u de uitdaging aan? Haal
dan Hesse in huis, en meld u aan
op hesse@degroenevenen.nl

DEZE KRANT IS OOK
ONLINE TE LEZEN OP:

Evert van Beek koninklijk onderscheiden
De heer E.C. van Beek uit Mijdrecht is dinsdag jl. benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem door burgemeester Burgman opgespeld tijdens een feestelijke bijeenkomst in het
gemeentehuis van De Ronde Venen.
Evert van Beek zet zich al sinds
1965 binnen de Gereformeerde
Kerken in Hilversum, Woerden,
Maarssen en Mijdrecht in als organist, bestuurslid en ouderling. Naast
deze kerkelijke activiteiten heeft de
heer Van Beek zich zeer verdienstelijk gemaakt als voorzitter van de
medezeggenschapsraad (MR) van
de protestants-christelijke basisschool De Opdracht in Mijdrecht.
Als voorzitter van de Gymnastiekvereniging Mijdrecht heeft hij deze
gymnastiekvereniging van de grond
af aan helpen opbouwen.
In het verlengde van zijn kerkelijk

Kompastoren opent
voor publiek

werk was de heer Van Beek actief
binnen de EO Nazorg om bellers
te woord te staan na afloop van
verschillende radio- en televisieprogramma’s waarvoor nazorg
noodzakelijk werd geacht.
Als voorzitter van de ChristenUnie
kiesvereniging De Ronde Venen
heeft de Mijdrechtenaar de taak op
zich genomen de vereniging nieuw
leven in te blazen omdat de meeste
bestuursleden waren opgestapt.
Deze activiteit betreft veel thuiswerk en vergaderingen. Decorandus
wil dit zo lang als zijn lichamelijke
gesteldheid dit toelaat, blijven doen.

De watertoren van Mijdrecht krijgt
een bruisend tweede leven. Tenminste, als het aan Roland Borst
en Yourick Fokker ligt. Onder de
nieuwe naam Kompastoren werken
ze hard aan de plannen om dit 41
meter hoge monument uit 1937 voor
een breed publiek toegankelijk te
maken. De afgelopen dagen voegden
zij de daad bij het woord door de
toren open te stellen voor publiek en
genodigden. Ruim 500 nieuwsgierigen kwamen kijken naar de plannen
én het uitzicht. De klim naar boven
had iedereen graag over voor een
blik in het waterreservoir van 500m3
of het fraaie uitzicht.

foto peter bakker

foto rob isaacs

WWW.DEGROENEVENEN.NL

Raadsleden te gast in het Cultuurcafé

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Ontmoeting Politiek en Cultuur
levert al direct nieuwe projecten op
Vrijdag 11 juni j.l. was de plaatselijke politiek te gast in het Cultuurcafé, dat ditmaal in De Boei in Vinkeveen werd gehouden. Vrijwel alle raadsfracties uit de gemeente De Ronde Venen hadden gehoor gegeven
aan de uitnodiging. En de nieuwe gemeente wierp zijn schaduwen vooruit, want er waren ook uit Abcoude
enkele raadsleden en een aantal vertegenwoordigers van culturele instellingen aanwezig.
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door piet van buul

Omdat er in november verkiezingen plaats vinden voor de nieuwe
gemeente, was gekozen voor het
thema ‘Politiek en Cultuur’. Een
goed moment om de politieke partijen aan de tand te voelen en wellicht te inspireren met betrekking
tot hun ideeën over een gemeentelijk cultuurbeleid. Ondanks het feit
dat de opkomst vanuit de culturele
hoek wat aan de magere kant was,
ontspon zich al redelijk snel een
geanimeerde discussie over de
wenselijkheden en de (on)mogelijkheden van een gemeentelijk
cultuurbeleid. Van de kant van de
raadsleden werd duidelijk gemaakt
dat zij voor de gemeente slechts
een ondersteunende rol zien weggelegd. Het initiatief moet komen van
de culturele instellingen en verenigingen. Zij moeten plannen en activiteiten ontwikkelen en dan bij de
gemeente kunnen aankloppen voor
ondersteuning en faciliteiten. Op de
vraag of men daar dan ook budgetten voor wil reserveren reageerden
de politici wat terughoudend. En
ondanks het feit dat men zegt de
cultuur in de gemeente belangrijk
te vinden, was er vanuit de politiek
geen duidelijk beeld te schetsen van
wat men dan zo belangrijk vond.

Gaandeweg de gesprekken versmalde de discussie zich vooral tot
het accommodatiebeleid. Is er nu
wel of niet plaats voor een theaterzaal, kan het jongerencentrum
niet omgebouwd worden tot een
cultureel jongerencentrum, kan van
De Boei niet een centrum voor de

“75% van het budget
blijft steken in het
bureaucratische proces
van uitvoering, onderzoeken en rapporten.
Daar is veel geld te
besparen.”
podiumkunst gemaakt worden voor
de hele gemeente? De gemeenteraadsleden concludeerden dat ‘het
veld’ met initiatieven moet komen
en dat ‘de politiek’ dan wel zal bekijken welke steun mogelijk is. Een
van de deelnemers uit Abcoude had
becijferd dat 75% van het budget
blijft steken in het bureaucratische
proces van uitvoering, onderzoeken
en rapporten. Daar is veel geld te
besparen dat daadwerkelijk in cultuur gestoken kan worden.

Gezamenlijke projecten
In het tweede deel van de avond
werden alle deelnemers uitgenodigd om gezamenlijk ideeën te
ontwikkelen voor een cultureel
project dat in de nieuwe gemeente
gerealiseerd zou kunnen worden.
Dat leverde een zevental leuke
projecten op. Drie daarvan werden
door de aanwezigen genomineerd.
De meeste stemmen gingen naar
een project om op het ritme van de
motor van Turfschip De Veensteker
een muziekstuk te laten componeren, dat door de gezamenlijke muziekverenigingen en koren kan worden uitgevoerd. Een ander project
is een kunstroute, met deelname
van beeldende kunstenaars uit alle
kernen van de nieuwe gemeente.
En tenslotte was er het voorstel
om kinderen uit de gemeente
korte verhalen of gedichten te laten
schrijven. Uit de inzendingen zou
dan door een kinderjury een selectie moeten worden gemaakt, die
gepubliceerd gaat worden. Van alle
drie de voorstellen zal een projectvoorstel worden gemaakt. Tijdens
het Cultuurcafé in september a.s.
zal aan het beste idee een aanmoedigingprijs van
€ 1500 worden toegekend.

Ik ga best goed met m’n buren
om. Gezamenlijk erfafscheidingen
aanbrengen leidt zelden tot discussies. Een schuurtje zetten levert
eveneens geen problemen op. Als
buuf op vakantie is, zetten wij de
kliko’s aan de weg. En andersom
natuurlijk. In de tuin storen we
elkaar niet en als er een feestje op
komst is vertellen we dat aan elkaar.
Op zondag drinken we af en toe
gezellig een kopje koffie. Kortom:
een model buur-buur relatie. Er zullen beslist een flink aantal mensen
jaloers zijn.
Toch dreigen er soms verstoringen
binnen onze relatie op te doemen.
Er hangt een dreiging in de lucht.
Laat ik het dan ook maar eerlijk
zeggen, ik ben laatste tijd wat op
m’n hoede. Als buuf met de boodschappentas thuiskomt, kijk ik slinks
of ze er weer ingetrapt is. Nou ja
ingetrapt. Het gaat mij feitelijk
niets aan wat ze in de supermarkt
of bij Blokker koopt. Maar zelf zou
ik nooit doen wat zij wel doet. Het
is al een paar weken gaande. Iedere
dag komt er weer een kleurig accentje uit de tas en vol trots vertelt
ze me dan dat ze er weer in is
geslaagd iets aan de collectie toe
te voegen. In ieder reclameblok
worden we aangemoedigd om toch
maar vooral onze steun te bewijzen
aan iets, wat al weer een aantal
maanden door de ether giert. Ga je
wandelen in een zwart shirt van een
energiebedrijf, wordt dit gedurende
je inspannende tocht vanzelf een
steunbetuiging. Het lijkt er op dat
iedere Nederlander zich ineens met
de overbekende en aangeprezen
Kabouter Plop muts, uitgevoerd in
de vrolijke kleur, moet gaan tooien.
Inmiddels is er een lang lint van
vlaggen bij onze buren gearriveerd.
Hazes vult met zijn `Wij houden van
Oranje’ het luchtruim en het zal nog
maar even duren voordat de straat
wordt getooid met meer kleurige
uitingen. Het ontbreekt er nog maar
aan, dat we geen briefjes in de bus
krijgen met daarop de mededeling
dat als ons huis de volgende dag niet
in kleur is, er nare dingen staan te
gebeuren.
Mijn eega weet dat ik geen voorstander ben van deze uitingen van
vaderlandsliefde. Maar toch zag ik
tot mijn innige verdriet thuis een
bloemstuk, u raadt de kleur al, met
daarin verwerkt een Afrikaanse toeter. Vrouw Luistervink is kennelijk
ook besmet met de Oranjekoorts.
Het duurt dan ook nog maar even
of ook mijn balkon gaat er aan geloven. Zelf zit ik liever voor de buis en
kijk naar de verrichtingen van de elf
en dan bij voorkeur onder het genot
van een drankje en een hapje.
Het beeld dat nu al bij mij opdoemt,
bij verlies gelijk de ladder op om
alle oranjezooi weer weg te halen,
stemt mij niet tevree. Een hachelijke klus, zeker met een Keteltje
op. Maar ja.... burenliefde kent geen
grenzen.
Luistervink
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VakantieBijbelWerk (VBW)
Waverveen; ‘Stel je voor’

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
vergeven

Nog maar een paar dagen en dan is
het zover! De VBW in Waverveen.
Voor jong en oud zijn er diverse
activiteiten georganiseerd waarbij
iedereen van harte welkom is.
Vandaag, vrijdag 18 juni, is er
vanaf 20.00 uur een avond speciaal
voor de tieners. Morgen, zaterdag
de 19e, begint om 10.00 uur de
kinderochtend. Hier zijn alle basisschoolleerlingen van harte welkom
om te zingen, te luisteren naar een
Bijbelverhaal, spelletjes te doen en
te knutselen. Vanaf 12.00 uur zijn
de ouders weer van harte welkom
om hun kinderen op te halen. De
ochtend wordt dan afgesloten met
pannenkoeken eten en zal om
12.30 uur zijn afgelopen.
Voor het eerst wordt er dit jaar
ook een Sing-Inn georganiseerd

De uitzending van Horizon op 20
juni van 9 tot 10 uur, gaat erover,
dat Jezus na zijn opstanding een
belangrijke ontmoeting met Petrus
heeft. Jezus herstelt de gebroken relatie. Wat zegt dit ons over
vergeven? Over vergeven worden
en over zelf vergeven… Hierover
wisselt Horizon van gedachten met
ds. A. van den Berge – Geudeke, als
pastor verbonden aan Ziekenhuis
Amstelland.Herhaling van 17 tot
18 uur. Horizon is te beluisteren op
Midpoint FM.

Mijdrecht

Millenniumconcert
Immanuel

Het Christelijk mannenkoor ‘IMMANUEL’ uit De Ronde Venen geeft
elk jaar, aan het eind van het seizoen,
een pro deo concert.
Dit jaar staat het weer op het programma en wel op dinsdag 29 juni
2010. Door het enthousiasme van
dirigent Jan Verhoef is ook één van
zijn andere koren, het familiekoor
‘ICHTUS’ uit Katwijk in de goede
stemming om mee te werken.
Ook de in de regio bekende pianist
Peter Bontje en onze plaatsgenoot
Nienke Zaal op panfluit zullen hun
medewerking verlenen.
Het repertoire op deze avond
zal voor elk wat wils zijn. Naast
het geestelijke lied, gezongen in
verschillende talen, staan spirituals
en liederen uit het klassieke en
lichtere genre op het programma.
Doel is om een zo groot mogelijk
publiek te trekken; niet alleen om de
millenniumdoelen die de gemeente
Mijdrecht heeft geadopteerd nog
eens voor het voetlicht te brengen,
maar zeker om zo veel mogelijk geld
in te zamelen voor de door de koren
geselecteerde doelen. Dit zijn Stichting Welzijn Wajir en de Stichting
Aqua Viva. Bij beide stichtingen zijn
bewoners uit onze gemeente nauw
betrokken. Er wordt voor dit concert
geen entree geheven. Het geplande
bedrag van 5 euro voor de entree
verwachten we tijdens de uitgangscollecte ruimschoots te overtreffen.
Aanvang 20.00 uur, kerkelijkcentrum
‘De Rank’, Bernhardlaan 2,
Mijdrecht.

Eerste Rondeveense vaatje Hollandse Nieuwe brengt op
veiling recordbedrag op

'Haringhappen' levert 8.000 euro op voor
Stichting Haarwensen
De traditionele Haringparty, die dit jaar voor de achtste achtereenvolgende keer in Mijdrecht werd gehouden, heeft het recordbedrag van
8.000 euro opgebracht voor de Stichting Haarwensen; oprichtster
Yvonne de Boer kon na afloop een cheque met het bedrag in ontvangst
nemen.
Vele liefhebbers van de Hollandse
Nieuwe kwamen voerige week
donderdag naar het Raadhuisplein
om de maatjes van Smit Volendammer Visdelicatessen te proeven.
Traditioneel wordt de opbrengst
van de haringproeverij door de
organiserende Lionsclub MijdrechtWilnis ter beschikking gesteld aan
het goede doel. Dit jaar was dat
Stichting Haarwensen, die zich
inzet voor kinderen tot en met 18
jaar, die als gevolg van medische
behandelingen of een andere vorm
van alopecia (kaalhoofdigheid) in
aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Goede haarwerken
en pruiken zijn namelijk onbetaalbaar en worden slechts gedeeltelijk
door de verzekering vergoed.
Het eerste vaatje Rondeveense haring werd geveild door oud-notaris

Peter Forsthövel, die het maar liefst
vijf keer achtereen onder de hamer
wist te brengen. Arie Kranenburg
bracht namens Peugeotdealer Hans
Lammers als eerste het hoogste bod
uit. De tweede veilingronde bracht
het vaatje bij de VVD-fractie, waar
Bram Rosendaal het hoogste bod
uitbracht vanwege de winst van de
partij bij de Tweede Kamerverkiezingen. Vervolgens ging het vaatje
naar Norbert Karthaus (Strix Lease
Services), Ronald Meijer (Rabobank Rijn en Veenstromen) en Chris
van der Wilt. Bovenop de veiling
kwam nog een spontane gift van
het VSB Fonds door Chris Snijder
van € 1.000. Aangevuld met de
opbrengst van haring en drankjes
resulteerde dat in een totaalbedrag
van € 8.000, die in de vorm van
een cheque werd overhandigd aan
Yvonne de Boer.

Mijdrecht

Willem Ouweneel te
gast in De Meijert

Op zondag 20 juni zal tijdens een
dienst van de evangelische gemeente CAMA Parousia prof. Willem
Ouweneel spreken.
Ouweneel is gepromoveerd in de
biologie, filosofie en theologie en
heeft talloze boeken geschreven.
De dienst zal gehouden worden in
De Meijert, Dr. J. van der Haarlaan
6 in Mijdrecht. Aanvang 10.00 uur.
U bent van harte welkom.
Er is crèche en voor de kinderen
van 2 ½ t/m 12 jaar is tijdens de
dienst een eigen samenkomst.
Bel voor meer info: 0297 272048.

Derde NK wedstrijd op
het programma voor
Van Rijn Racing
Aanstaande zondag 20 juni wordt
de derde wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap verreden. Op
het Eurocircuit gaat het Mijdrechtse Rallyraceteam van Van Rijn Racing
weer voor de punten strijden. De vorige wedstrijd deed Van Rijn goede
zaken op het Eurocircuit, deze telde ook mee voor het BK en het team
keerde huiswaarts met 8 punten. Deze week is het laatste onderhoud aan
de wagen verricht, zodat Van Rijn Racing zaterdag kan afreizen richting
het zuiden. Het laatste nieuws en wedstrijd verslagen zijn terug te vinden
op www.vanrijnracing.nl.

Vroeg Op Toernooi geslaagd
Afgelopen zondag 13 juni vond bij
TV De Ronde Vener het inmiddels
bekende en favoriete 'HEMA Vroeg
Op'-toernooi gespeeld, waarbij
elk jeugdlid samen speelt met een
volwassene en iedereen rekening
houdt met elkaar, ook al kun je nog
niet zo goed tennissen.
De ouders zorgden weer voor het
lekkers, want het speciale aan dit
toernooi zijn alle lekkere dingen die
op een lange tafel staan uitgestald.
Tussen het tennissen door kun je van
al het lekkers smullen: o.a. appeltaart, cakejes, kwarktaart, pannenkoeken, stokbrood met wat lekkers,
warme kippenpootjes, komkommer,
mini tomaatjes, blokjes kaas, mini
saucijzen/worstenbroodjes en nog
veel meer.

Het eerste vaatje haring ging vijf keer onder de hamer. V.l.n.r. veilingmeester Peter
Forsthövel, Yvonne de Boer van Stichting Haarwensen, en de 'eigenaren' van het
eerste vaatje haring: Arie Kranenburg (Peugeot Hans Lammers), Chris van der Wilt,
Bram Rosendaal (VVD), Ronald Meijer (Rabobank) en Sandor Harmens (VVD). Zittend:
het team van haringleverancier Smit Volendammer Visdelicatessen. foto rob isaacs

op vrijdagavond 19 juni van 19.00
tot 20.00 uur. Met de liedkeuze
is voldoende rekening gehouden
met jong en oud. Als laatste zal er
zondagochtend een speciale VBWdienst worden gehouden. Deze
begint om 09.45uur. In deze dienst
zal ds. P.G. Oskamp verder gaan
met het thema ‘stel je voor’ waarin
het dienen van de Heere Jezus aan
de mensen centraal staat. De dienst
wordt afgesloten met koffiedrinken
in de tent.
Bij al deze activiteiten is iedereen
van harte welkom! Heeft u nog
vragen, dan kunt u gerust bellen
naar: Els Leeflang, 06-123 633 73
of Tineke Oskamp, 0297-268450.
Alle activiteiten vinden plaats op
het plein voor de Kerk, Cliffordweg
9, in Waverveen.

Ook hadden we er dit jaar een thema
aan verbonden en hoe kan het ook
anders, dat was deze keer ORANJE.
Nou dat hebben we geweten, echt iedereen was lekker "gek" oranje ver-

kleed. Alles was uit de kast gehaald
om er helemaal ‘vet cool’ uit te zien
en dat maakte het extra gezellig. De
winnaars waren dit keer eens niet de
bovensten op de lijst, maar de ondersten. Die willen ook wel eens winnen, dachten ze bij de jeugdcommissie. Bij de jongste categorie was dat
Thomas van Gerwen met zijn vader
Martijn (Thomas is pas lid geworden
en het was zijn eerste toernooi), bij
de middelste categorie eindigden:
Joline Twaalfhoven met haar moeder
Diana en Julian Bunschoten met
zijn moeder Henny gelijk en bij de
oudste categorie won Linda Lemkes
met haar moeder Monique.
Ze kregen allemaal een mooie prijs.
Ook gingen alle kinderen nog met
een voetbalprijsje naar huis (rood/
wit/blauw schmink en een stuiterbal). Deze prijzen waren allemaal
beschikbaar gesteld door de HEMA,
die hartelijk bedankt wordt voor
haar sponsoring van dit jeugdtoernooi.

DE GROENE VENEN 		

5

Natuurwandeling van
De Groene Venen een succes

Tuinierset voor winnaar prijsvraag GFT
Maandag jl. reikte milieuwethouder Jacques Dekker een tuinierset
uit aan de heer Van Rossum uit
Mijdrecht. Hij is een van de winnaars van de prijsvraag GFT uit de
campagne ‘Doe meer met afval’ ter
verbetering van afvalscheiding in
de provincie Utrecht. Ruim 5.000
inwoners uit de provincie hebben
de prijsvraag opgelost én ingestuurd. Dit zijn er maar liefst 2.000
meer dan de vorige keer. Uit elke
Utrechtse gemeente is een inzender
getrokken. In totaal mogen 29 win-

naars een tuinierset in ontvangst
nemen. Afgelopen december startten alle Utrechtse gemeenten met
de gezamenlijke campagne ‘Doe
meer met afval’. Per afvalstroom
worden de inwoners gestimuleerd
hun huishoudelijk afval zo goed
mogelijk te scheiden. De tweede
campagne-etappe bracht het thema
groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
onder de aandacht. Na de zomervakantie start de volgende campagneetappe over de thema’s oud papier
en textiel.

Bij een heerlijke temperatuur en
onder een stralende zon is een
heerlijke wandeling gemaakt over
afgegraven weilanden vol water
en riet. Een door natuurvereniging
De Groene Venen georganiseerde
excursie naar De Groene Jonker,
een 100 ha groot, jong natuurgebied tussen de Nieuwkoopse
Plassen en de Vinkeveense Plassen.
Het resultaat van omzetting van
landbouwgrond naar natuur en nog
volop in ontwikkeling maar nu al
een indrukwekkend stuk natuur met
schuinoplopende oevers en moerassen. Planten als de ratelaar, scherpe
boterbloem, pijlkruid en biezen
staan volop in bloei en geven het
landschap kleur.

Doordat de opkomst niet heel erg
groot was, kon het gezelschap makkelijk vragen stellen aan de gids van
Natuurmonumenten die vol enthousiasme, kennis en kunde rekenschap
gaf van alles wat er te zien was.
Hij wees ons op de vele geoorde
futen, rietgorzen, roze grutto’s,
karekieten en kluten. De fervente
vogelaars onder het gezelschap
haalden hun hart op. En ook in en
om het water was van alles te zien
zoals poelslakken, spuugbeestjes,
waterinsecten i.e. rugzwemmers en
verschillende libellensoorten. Houd
voor toekomstige excursies onze
website in de gaten:

www.degroenevenen.eu.

Kort Nieuws
Mijdrecht

Zomerbridgedrive
De Bridgevereniging Mijdrecht
(BVM) organiseerde maandag
j.l. de derde zitting van de zomerbridgedrive van 2010.
Bij de A-lijn (20 paren) wonnen
Nico van der Zwaard en Anton
Landweer met 61,34%; bij de Blijn (19 paren) scoorden Hermien
de Jong & Alie van Andel met
66,88% het hoogst. De volgende
avonden zijn, 21 juni, 28 juni, 5 juli
en 12 juli.
De drives worden gehouden in
Partycentrum De Meijert te Mijdrecht. Er wordt gespeeld in twee
lijnen. Indeling vindt plaats tijdens
de inschrijving aan de zaal vanaf
19:00 uur. U hoeft niet per se een
gevorderd/ervaren bridger te zijn
om mee te doen. Gezelligheid staat
voorop.
De drives vangen aan om 19:45
uur. Inschrijfgeld per paar 5 euro.
U kunt zich zowel aan de zaal als
telefonisch opgeven voor deelname
aan de drive(s) bij Agnes Kroes tel.
0297-286469 of 0297-241241.

Vinkeveen

Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis zit er (bijna) op
Met het traditionele defilé voor het gemeentehuis van De Ronde Venen zijn
vanavond alle deelnemers aan de Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis op feestelijke wijze binnengehaald. Opnieuw liepen vele honderden (school)kinderen
en ouders van dinsdag- tot en met vrijdagavond de afstanden van 5, 10 en 15
km gelopen. Woensdagavond deelde De Strooppot zo’n 2.400 ijsjes uit aan
de wandelaars; een gebaar dat bijzonder werd gewaardeerd! (foto onder).
Volgend jaar vindt de 40ste Avondvierdaagse plaats van 14 t/m 17 juni 2011.

Henk Overbeeke en
Peter Zemel nemen
afscheid van basisschool De Schakel
Prinselijk Proeven bij Restaurant Meesters
Zondag jl. heeft Prinselijk Proeven een zomerse wijnproeverij gehouden bij
Restaurant Meesters. Ruim 180 aanwezigen kwamen de mooie collectie
wijnen proeven en becommentariëren, onder zomerse omstandigheden.

Vrijdag 25 juni aanstaande zal
er op basisschool De Schakel
een afscheidsfeest georganiseerd
worden voor de leerkrachten
Peter Zemel en Henk Overbeeke.
Zij gaan na (meer dan) 40 jaar op
school gewerkt te hebben met vervroegd pensioen. Oud-leerlingen,
opa’s, oma’s, ouders, en vrienden
of kennissen zijn vanaf 15.15 uur
van harte welkom om meester
Zemel en meester Overbeeke
gedag te komen zeggen. Het feest
zal plaatsvinden op het plein van
De Schakel.

De Ronde Venen

Alcoholcontroles
tijdens WK 2010

Spinning Marathon: in vier uur van Mijdrecht naar Nairobi
Op zaterdag 12 juni zijn ruim 100 deelnemers onder leiding van vier ervaren spinning instructeurs de uitdaging
van een vier uur durende spinning marathon aangegaan. Doel: geld bijeen te spinnen om de leefomstandigheden
van kwetsbare vrouwen en kinderen in de sloppenwijken van Nairobi te verbeteren. Wethouder Ingrid Lambregts
opende het evenement en spinde het eerste uur mee. Acteur/zanger Anthonie Kamerling besloot spontaan om de
deelnemers met een lied een hart onder de riem te steken. Aan het eind van een geslaagd evenement kon presentator Hans van Veen een cheque overhandigen aan organisatoren John Schut en Linda Janssen van 5.100 euro;
de opbrengst van de spinningmarathon en de veiling die tussendoor was gehouden. Een fantastisch slot van een
prachtige dag.									
foto’s rob isaacs

De politie gaat tijdens het Wereldkampioenschap Voetbal 2010 extra
aandacht besteden aan het alcoholgebruik in het verkeer.
Rondom het WK worden op tal
van plaatsen activiteiten gehouden,
waarbij publiek wordt aangetrokken. Ook de politie van Gooi- en
Vechtstreek en Utrecht zullen rond
de wedstrijden extra alcoholcontroles houden om zoveel mogelijk te voorkomen dat er verkeersongevallen plaatsvinden onder
invloed van alcohol.
De alcoholcontroles worden op een
groot aantal locaties gehouden en
wisselen regelmatig van plek.
De politie adviseert iedereen die
onder het genot van een alcoholische versnapering van de wedstrijden wil genieten, om vooraf af te
spreken wie de BOB is of ander
vervoer te regelen.
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Jupiler WK-evenement
massaal bezocht

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

Koeleman Elektro Mijdrecht

Waardebon voor kostuum t.w.v. € 100,-

Prego Mannenmode Mijdrecht

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

Op het Hertha terrein in Vinkeveen is er een heus Oranje
café waar alle wedstrijden van het WK gevolgd kunnen worden op een groot scherm en een flatscreen-TV. Het Oranje
café is dagelijks geopend vanaf 13.00 uur en men kan hier
ook terecht voor een heerlijke snack. Als ‘onze jongens’
spelen, gaan de deuren van het Holland House open; een
bijzonder gezellig ingerichte feesttent met als vloerbedekking een echte grasmat, en natuurlijk ontbreken ook hier de
oranje versieringen niet. Verder is de wedstrijd in de tent
te volgen op maar liefst 3 schermen. Afgelopen maandag
opende Holland House voor het eerst haar deuren en dit was
een groot succes.
Morgen is het Holland House vanaf 12.00 uur geopend
(toegang gratis) en zal De Oranjeband voorafgaand aan de
wedstrijd Nederland-Japan spelen. In de rust treedt er een
artiest op, die momenteel op nr. 2 in de WK Top100 staat...
Na de wedstrijd barst het feest pas echt los met De Oranjeband en omstreeks 18.00 uur neemt een DJ van een zeer
bekend feestcafé uit onze hoofdstad het feeststokje over van
de band. Tijdens de avond komt er nóg een optreden van een
landelijk bekende artiest, die gegarandeerd een topoptreden
neerzet. Het belooft morgen weer een mooie dag te worden!
Volgende week donderdag is er voorafgaand aan de wedstrijd een kindermiddag vanaf 16.00 uur en natuurlijk is in
de avond De Oranjeband weer aanwezig, zowel voor als na
de wedstrijd.

DE GROENE VENEN 		
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GRATIS MONTAGE

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

van 14.950,voor 9.050,-

6.795,-

Grando Mijdrecht

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

Happy...
Net een kwartier voor aanvang van de partij die ons
allemaal bezighoudt, komt iedereen binnen. Buur van
nummer 50 uitgedost in een oranje shirt met opdruk, 46
met een oranje pruik, ik van twee met een olifantentoeter,
buurvrouw van 32 die bij hoog en bij laag beweert dat ze
oranje lingerie draagt en niemand die dit daadwerkelijk
durft te checken. Tijdens het volkslied wordt het ijzig stil.
Zenuwen, daar wijten we het aan. Beetje gek is het wel.
Maandag en dan om half twee ’s middags met z’n allen
op de bank, een situatie die niet echt bij voetbal hoort.
Buurvrouw van 28 komt wat later binnen. Alhoewel
iedereen vindt dat ze een mooi figuur heeft, moet ze niet
voor het beeld gaan staan. Zelf bekruipt me al meteen bij
aanvang van de wedstrijd de nodige twijfel. Die Denen
zijn zo slecht nog niet. Hebben we het al niet eerder eens
afgelegd tegen die gasten? Giovanni lijkt ook wat nerveus
te zijn. Van Persie, een balkunstenaar, heeft het net niet.
Twee bijzonder smerige overtredingen van onze kant. Na
een drietal goede doelpogingen van de Denen wordt mijn
gevoel versterkt. Dit hebben we nog niet zo maar gewonnen.
Het wordt tijdens de rust wat stil in huize Maas, onze
gastheer. Het elftal brengt bij lange na niet wat de pers
er vooraf van dacht. Tijdens het glaasje en de toch maar
op tafel gezette kaas gooi ik het maar op tafel. Die Denen
gaan als eerste scoren. Woedende blikken zijn mijn deel.
Nadat de tweede helft van start is gegaan, irriteert het
toetergeluid me opnieuw enorm. Ik mis het “Holland,
Holland”, ook het "Denemarken, Denemarken”. De kopbal
van Poulsen lucht op, was het maar dat ik uiteindelijk
gelijk krijg, in positieve zin. We staan voor, de woedende
blikken maken plaats voor bewondering. “Hij had het toch
maar bij het rechte eind”. Als van der Vaart plaats maakt
voor Elia komt er vaart in de elf. Je kan van hem zeggen
wat je wilt, maar meerdere malen sprint hij behendig
langs zijn tegenstanders. Als hij op de paal vuurt en Kuijt
de zaak af mag maken lijkt de ban gebroken. Iedereen
komt tot leven. Nog een glaasje, een hapje en het laatste
fluitsignaal is daar. We hebben gewonnen, die drie punten
zitten in de knip. Hopelijk gaat het zaterdag net iets beter
met onze mannen. Anders wordt het voor de Japanners
‘Happy met Honda’.
Luistervink

St

en
www.grando.nl

* Vraag naar de voorwaarden.
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De stand na alle wedstrijden 16-06-2010
Naam			

Plaatsnaam		

Punten

Erwin Leeseman		
Basjan Visser		
Beatle Raadschelders
Rutger van der Velden
David Haspels		
Emiel albers		
Ingrid Felthuis		
Jack Lauwers		
Luc gieling		
Maikel Aarsman		
Peter van Putten		
Remon Rekelhof		
Jeroen van Rijnsbergen
Wilbert van Dijk		
Christian Winkel		
Cirina van t hart		
Jan van der Moolen
Jarka Ultee		
John Groenewegen
Leo Clement		
Quinty van Putten
Tiny Zaal		
Christian Stam		
Eric Tap			
peter Brouwer		
Rein Kroon		
Daan Hogenboom
Jessica Zaal		
mike verbeek		
Martijn Horstman
Wilbert van Senten
CarelJan Kuiter		
Dave Hogenboom
Michiel Roosendaal
Nino Westra		
Sander Korver		
Jeroen Bader		

Uithoorn		
Wilnis			
Kudelstaart		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
kudelstaart		
Uithoorn		
De Kwakel		
uithoorn			
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Kockengen		
Delft			
Amstelveen		
Mijdrecht		
Wilins			
Vinkeveen		
De Hoef			
Wilnis			
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
vleuten			
uithoorn			
Wilnis			
Mijdrecht		
Mijdrecht		
mijdrecht		
Wilnis			
Wilnis			
Wilnis			
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Wilnis			

65
60
58
58
54
48
48
48
48
48
48
48
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
40

www.0297.nl/wk

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

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

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

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

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

DE GROENE VENEN

De Rank op de radio

Dominee Kees Burger kijkt terug
De dienst in de protestantse kerk De Rank in Mijdrecht van zondag jl.
was te beluisteren op Radio 5. Zo’n 40.000 luisteraars in het land beleefden de dienst mee. Ds. Kees Burger kijkt terug op deze dienst met het
thema ‘vreemdelingen’.
Het was voor dominee Kees Burger
een leuke ervaring om een gehoor
te hebben van zo’n 40.000 mensen
bij je dienst. “Het was leuk om
te laten horen, hoe het er in onze
kerkdiensten aan toe gaat. We zijn
een levendige protestantse gemeente, we doen altijd veel met muziek:
een orkest van gemeenteleden,
een kinderkoor en solomuziek. We
hebben een cantorij die nu ook
meewerkte en behalve het orgel
was er ook piano en dwarsfluit.
Gemeenteleden lezen de verhalen
uit de bijbel voor en net als altijd
houdt een diaken ons op de hoogte
van het wel en wee in de gemeente
en elders. Het was wel een uitdaging om alles binnen de uitzendtijd
van 48 minuten te doen. Er is een
draaiboek van de dienst gemaakt,
waarin alles tot op de minuut gepland was. En het is ons gelukt!”
Vreemdeling zijn we allemaal
Dominee Berger koos voor een
thema over vreemdelingen. Een
actueel thema dat ook in de
verkiezingsstrijd een rol speelt. De
problematiek rond de vreemdelingen houdt Kees al lang bezig. Na de
moord op Theo van Gogh werd het

Interreligieus Platform opgericht,
als een ontmoetingsplaats voor
christenen en moslims. Kees is er
voorzitter van. “Als je elkaar leert
kennen, heeft dat invloed op hoe je
met elkaar omgaat. De Bijbel zegt
daarover: ‘Denk aan de vreemdeling’. Dat doe je dus niet vanzelf,
daar moet je op gewezen worden.
In de Bijbel zul je het verheerlijken
van multiculturele opvattingen niet
vinden. Je moet er echt wel moeite
voor doen om een samenleving te
creëren, waarin zowel jijzelf als de
vreemdeling tot zijn recht komt.”
En wie is die vreemdeling dan?
“Vreemdelingen komen hier
vanwege de situatie in hun land
of vanwege hun werk, in een land
met een andere taal, met voor hen
onbekende gewoonten. Hoe ga je
daarmee om? Kun je je eigenheid
vasthouden, moet je er delen van
opgeven? En hoe gaan wij met
het anders-zijn van vreemdelingen
om? In zekere zin maakt gelovig
zijn je ook tot een vreemdeling.
Je behoort tot een minderheid, en
er wordt soms vreemd tegenaan
gekeken, dat je je naar je geloof
wilt gedragen.”

Vinkeveense uitwisselingsorganisatie op volle toeren

Nederland-Denemarken in de Arena
Op uitnodiging van Kia Van Kouwen (Amsterdam Zuid-Oost) werden 40 relaties uitgenodigd om de wedstrijd
Nederland-Denemarken te bekijken. Alle gasten verzamelden zich afgelopen maandag op de vestiging in Amsterdam
Zuid-Oost. Hier ontvingen de gasten een persoonlijke oranje polo, voorzien van de achternaam. Na een kopje koffie
en een oranje-gebakje, werden de genodigden door medewerkers van het bedrijf naar de Arena gereden. Hier genoten zij, samen met vertegenwoordigers van Van Kouwen, een uitgebreide lunch in de Koninklijke Loge. Na de lunch
werd iedereen verzocht plaats te nemen aan picknick-tafels die op de grasmat van de Arena waren neergezet. Op de
twee megaschermen van het stadion konden zo’n 1.000 mensen, onder het genot van een hapje en drankje, genieten
van de wedstrijd Nederland-Denemarken. Na afloop van de wedstrijd werden ook nog eens weekendjes Maastricht
verloot onder alle aanwezigen.

Gastgezinnen gezocht!
Eind augustus landen ze op Schiphol en waaieren ze uit over Nederland: 70 studenten van over de hele wereld die een schooljaar lang in
een Nederlands gezin te gast zijn, misschien wel bij u thuis.
Bij studentenuitwisselingsorganisatie
AFS in Vinkeveen draait momenteel
alles om het vinden van gastgezinnen voor deze 70 scholieren. De
studenten, in leeftijd variërend van
15 tot 18 jaar, draaien gewoon mee
met het gezin, gaan naar een middelbare school en maken zo kennis
met de Nederlandse cultuur en taal.
Ze komen uit maar liefst 20 verschillende landen zoals Nieuw-Zeeland, Thailand, Chili, Argentinië en
Italië, maar ook uit de buurlanden
Duitsland en België.
De internationale non-profit organisatie AFS is voortgekomen uit de
American Field Service, een vrijwillige ambulancedienst die tijdens
de Eerste en Tweede Wereldoorlog
actief was. Om het onderlinge begrip
en de wereldvrede te bevorderen,
gingen de vrijwilligers van AFS uitwisselingen organiseren. Nu is AFS
actief in bijna zestig landen.
De gastgezinnen krijgen geen financiële vergoeding voor het opnemen
van een student, maar de ervaring,
de internationale contacten en de
band die wordt opgebouwd met het
gastkind zijn onbetaalbaar. Het hebben van een ‘tijdelijk kind’ uit een
andere cultuur verruimt de blik: men
gaat opeens met heel andere ogen
kijken naar de eigen wereld, naar
de dingen die wij als heel gewoon
beschouwen.

De studenten worden voor hun vertrek voorbereid door AFS in het land
van herkomst. In Nederland worden
ze opgevangen en begeleid door de
vrijwilligers van AFS Nederland.
Tijdens het oriëntatiekamp voor
de hele groep in september wordt
de basis van de Nederlandse taal
en cultuur bijgebracht. Later in het
schooljaar volgen er allerlei activiteiten zoals wadlopen, Sinterklaasvieringen en stadswandelingen.
Potentiële gastouders doorlopen een
kennismakingsprocedure, waarvan
huisbezoek door een AFS vrijwilliger onderdeel is. Voor de aankomst
van de studenten vindt er een
groepsvoorlichting plaats. Voor meer
informatie over gastouderschap, de
uitwisselingsstudenten en de vrijwilligers van AFS, kijk op www.afs.nl
of bel met 0297 - 21 40 76.

Familieberichten
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Verkeerschaos door schapen
en pony op N201 Mijdrecht
Donderdagmorgen is er een chaos ontstaan op de N201 ter hoogte van de
Tienboerenweg.
Door nog onbekende oorzaak waren een aantal schapen en een pony
losgebroken bij een boerderij. Vele automobilisten moesten uitwijken voor
de dieren.
Diverse omstanders hielpen de dieren weer veilig naar de boerderij te
brengen. Er ontstond een lange file op de N201 in beide richtingen.

Hoera!

foto: peter bakker

Anna en Ruben Blankestijn
hebben een zusje:

Sophie Alessandra
8 juni 2010

DE GROENE VENEN IS OOK VERKRIJGBAAR BIJ:

Mijdrechtse probeert schade vergoed te krijgen

Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof •
•Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum • Rendez Vous • Bibliotheek Dr v.d. Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine Wilnis (naast BP) • Drogisterij de Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •
Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •

Kapot van vernield grafmonument
Vorig jaar overleed Jan Geerestein, veel te jong. Zijn vrouw Ria Geerestein liet naar eigen
smaak een grafmonument ontwerpen, bestaande uit glas en RVS. Dat deed ze tussen eigen
chemokuren door, want Ria had ook kanker en wist dat het monument op den duur ook
voor haar bestemd zou zijn. In maart van dit jaar overleed ook zij en staan nu beide namen
op het monument. Naast het verdriet om haar weggevallen ouders, kreeg dochter Angelique enkele weken geleden de schrik van haar leven, toen het fraaie grafmonument van
haar ouders een enorme barst vertoonde. Die was er duidelijk niet vanzelf gekomen.
Op de foto’s die Angelique toont, is duidelijk te
zien dat er enorme barst in de glazen plaat zit,
maar ook dat er bovenaan een buts zit, waar iemand er met een voorwerp tegenaan gestoten is.
Glasscherfjes die onderaan het monument lagen
bewijzen dit. “Ik wist niet wat ik zag. Hoe is dit
nu mogelijk?” De buts, een centimeter of twee in
diameter, duidt er op dat er met grote kracht een
voorwerp tegenaan moet zijn geslagen. Opzet?
“Dat verwacht ik niet, daarvoor zit de buts te
laag bij de grond. We denken eerder aan een
kiezel, die bij het grasmaaien onder de machine
is gekomen,” vertelt Angelique. De beheerder,
die na de ontdekking direct is aangesproken,
geeft toe dat dit zou kunnen, maar dat gezien
de buts aan de achterzijde van de glasplaat zit,
afgekeerd van de kant waar wordt gemaaid,
dit geen logische verklaring is. Er wordt meer
gedacht aan het per ongeluk aanstoten met
een lantaarn of iets dergelijks. Hoe dan ook: de
gemeente is als beheerder van de begraafplaats
niet aansprakelijk voor de schade. Per januari
van dit jaar is de wet aangepast, waardoor niet
langer de gemeente, maar de rechthebbenden
zelf verantwoordelijk zijn voor “graftekens en
beplanting”.
Angelique: “Ik heb overal aangeklopt, maar
niemand kan me helpen. We roepen weleens dat
we in dit land verzekerd zijn van de wieg tot het
graf, maar dat blijkt dus letterlijk zo te zijn, want
dat graf is niet verzekerd. De begrafenisondernemer heeft ons er niet op gewezen en ook de
begraafplaats niet. Daarom wilde ik dit verhaal
ook aan de krant vertellen. Om andere nabestaanden te waarschuwen dat ook de graven van
hun dierbaren er onverzekerd bij liggen.”
Ondertussen zit Angelique met de handen in het
haar en ligt de dader op het spreekwoordelijke
kerkhof. “Een nieuw monument komt er voorlopig niet. Zo lang ik niet weet wat de oorzaak
is, kan het morgen weer gebeuren. Het is een
kostbaar monument en ik heb niet zomaar de
middelen om een tweede te laten maken. Ik ga
nog steeds uit van een dom ongeluk en hoop

Begraven
of
cremeren?
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.
Foto boven: De diagonale barst in het glas loopt
over de hele dikte. Foto onder: de buts kan alleen
zijn veroorzaakt door een voorwerp dat met
kracht tegen het glas sloeg.

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

dan ook dat degene die er verantwoordelijk voor
was, zich wil melden. Tenslotte heeft iedereen
een WA-verzekering en dan kunnen we het
oplossen. Het is allemaal al pijnlijk genoeg.”

Uitvaartcentrum Finnema

Naschrift redactie:
Mocht iemand inlichtingen hebben die tot een oplossing kunnen leiden, stuurt u dan een e-mail naar
info@degroenevenen.nl.
Wij zorgen dan dat dit bij Angelique terecht komt.

www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 3

07-05-10 16:08
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Uitzendingen Midpoint
TV te zien via YouTube

Bibliotheek past openingstijden aan tijdens zomervakantie

Het is er: hét kanaal waar je alle
programma’s van Midpoint TV
kunt bekijken. Maar niet alleen
dat, je kunt de uitzendingen nu
ook linken aan je website of bijvoorbeeld je Hyves!
Midpoint TV is te vinden via

In de zomervakantie van 12 juli t/m 8 augustus zijn de vestigingen
van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen beperkt open.
Vestiging Mijdrecht is gesloten op woensdag en zaterdag. Vestiging
Wilnis is gesloten op vrijdagavond en zaterdag.
Vestiging Vinkeveen is gesloten op maandagmiddag, dinsdag, donderdag en zaterdag.
Vanaf maandag 9 augustus zijn de openingstijden weer normaal.

www.youtube.com/midpointtv
Er zijn verschillende rubrieken
met uitzendingen, gerangschikt op
datum. Uiteraard 2ThePoint, het
wekelijks actualiteitenprogramma,
2TheSport, het tweewekelijks
sportprogramma, Buurt in Zicht,
een kijkje in De Ronde Venen maar
ook de populaire Sinterklaas films
en heel actueel: Midpoint Politiek.
Je kunt alvast kennis maken met de
politici uit Abcoude en je vindt er de
laatste informatie over de herindeling en de verkiezingen in november.
Je kunt je abonneren op nieuwe
uitzendingen en ontvangt dan een
e-mailbericht als er weer een
nieuwe uitzending geplaatst is,
zo blijf je altijd op de hoogte van
het nieuws in De Ronde Venen en
Abcoude!

Agenda
Zondag 20 juni
De Lotusbloem toer (fietstocht) - Over 35,
65 of 90 km.
Locatie: vanaf Café de Schans.
Tijd: Start tussen 9.00 en 12.00
Info: TTC de Merel, 0297 261425.

Zondag 20 juni
Gospelkoor Rovenians zingen bij Ursula
Locatie: Huize Ursula Nieuwveen
Tijd: 10.30 Info: www.rovenians.nl

Wandelen door Haarlemmerbuurt in Amsterdam
met historische vereniging 'De Proosdijlanden'
Op 25 juni zal de (vrijwillige) stadsgids Paul Rowold ons vergezellen op
een wandeling door de Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
Een ‘Haarlemmerdijkie’ pikken betekende vroeger een bezoek aan één
van de vele café’s en restaurants op
de Haarlemmerdijk. Deze bruisende
uitgaans- en winkelstraat werd in de
zestiger jaren een ‘no go’ area. Nu is
het weer een gezellige, springlevende
winkelstraat. De pakhuizen, het WestIndischhuis en de vele oude gevels
herinneren aan een rijk zeevaart- en
handelsverleden. Van oudsher heeft
de buurt een band met het water.
Aan de Haarlemmer Houttuinen
bevonden zich o.a houtopslagplaatsen
en touwslagerijen. Tot de aanleg van
de spoorweg vormden de Houttuinen de kade met het IJ. Vroeger
kwamen kooplui en handelsmensen

aan de westkant de stad binnen bij
de Haarlemmerpoort. Later stond
hier vlakbij het eerste station van de
trein naar Haarlem. Op de eilanden bevinden zich nog voormalige
kapiteinswoningen. In de buurt staan
nog veel monumenten, maar ook
de moderne bouwstijlen zijn aanwezig. U kunt deze omgeving mede
ontdekken door deel te nemen aan
de hiervoor georganiseerde excursie.
Er kunnen slechts 25 mensen aan
deze speciale wandeling deelnemen.
De excursie duurt ongeveer 2,5 uur.
Vervoer en consumpties zijn voor
eigen rekening. Lijn 142 van Connexxicon brengt u rechtstreeks naar
het Centraal Station .Verzamelen
vóór het Victoria Hotel om 14.00
uur. U kunt zich opgeven via e-mail :
w.dijkxhoorn@ziggo.nl of tel 0297285373.

Woensdag 23 juni
Natuurmonumenten organiseert vaarexcursie op de Botshol. Locatie: Werkschuur op
de Botshol in Waverveen
Tijd: Vertrek 10.00 uur. (elke woensdag én
zaterdag in juni en t/m 21 juli)
Info: 035-6559955 (di/wo/do).

Vrijdag 25 juni
60’s 70’s 80’s Party@ JC Allround
Locatie: JC Allround, Rondweg 1a,Mijdrecht.
Deur open: 23.00 uur (we gaan door tot
laaaat!) Entree: 5 euro
“Dress back in time” en je krijg 2 euro
korting!
Info: JC Allround, Tel: 0297 272829

http://allround.hyves.nl/

Inschrijven voor nieuwe seizoen van de Kunstbus
Wilt u een theatervoorstelling bezoeken, maar liever niet alleen? Bent u
55 jaar of ouder en maakt u ’s avonds
niet graag gebruik van de auto of het
openbaar vervoer? De kunstbus biedt
comfortabel vervoer van en naar
culturele activiteiten in de regio. Alle
inwoners van de provincie Utrecht van
55 jaar en ouder kunnen hier gebruik
van maken. De Kunstbus rijdt alleen
als voldoende mensen zich voor een
voorstelling hebben ingeschreven.
Iedereen, die zich heeft ingeschre-

ven, krijgt circa drie weken voor de
betreffende voorstelling bericht of
de Kunstbus rijdt en zo ja, waar en
wanneer er kan worden opgestapt. Inschrijven kan via het formulier achter
in het programmaboekje. Omdat het
aantal plaatsen beperkt is, raden wij
u aan uw inschrijving zo snel mogelijk
door te geven bij voorkeur vóór 6
augustus. Als u een programmaboekje
wil ontvangen, kan u contact opnemen
met mevrouw Rietstap, telefoon:
0297-281888.

Langer lenen
Tijdens de zomer van 26 juni
t/m 1 augustus, worden boeken,
luisterboeken, tijdschriften, dvd’s,
cd’s en cd-roms automatisch
voor zes weken uitgeleend. De
uitleentermijn voor sprinters blijft
één week. En blijft u langer van
de zomer genieten dan zes weken,
dan kunt u altijd verlengen via de
website: www.bibliotheekavv.nl.
Neem wel uw pasje mee op reis; u
heeft het pasnummer nodig om de
materialen te verlengen.
Leen deze zomer eens een
e-book
Wilt u niet slepen met stapels boeken, leen deze zomer dan eens een
e-book. Als lid van de bibliotheek
kunt u gratis e-books downloaden.
Hiervoor moet u zich eenmalig
aanmelden voor een e-portal
account. Dit kunt u doen in uw
bibliotheekvestiging. De e-books

blijven drie weken op uw laptop
of e-reader staan en verdwijnen
daarna vanzelf. Na drie weken
kunt u het e-book weer opnieuw
lenen en downloaden.
E-reader
Sinds een aantal maanden leent
uw bibliotheek ook e-readers uit.
Het succes is overweldigend, veel
klanten staan inmiddels op de
wachtlijst voor het lenen van een
e-reader. Om de wachttijd niet nog
meer te laten oplopen, is besloten
de uitleentermijn te verkorten van
3 weken naar 1 week. U heeft dan
7 dagen de tijd om de e-reader uit
te proberen. Op dit leenexemplaar
kunt u geen e-books downloaden
via de e-portal.
Kijk voor meer informatie over
openingstijden, e-readers en
e-books op: www.bibliotheekavv.nl.

Fiets op 20 juni met De Merel
voor het goede doel
Al vele jaren rijdt fietsclub TTC
De Merel op een van de laatste
zondagen in juni een tocht voor het
goede doel. Dat goede doel is Kinderdagcentrum De Lotusbloem in
Aalsmeer. In dat centrum verblijven
overdag meervoudig gehandicapte
kinderen tot 18 jaar; hieronder zijn
ook kinderen uit De Ronde Venen.
Al het inschrijfgeld en de donaties
komen ten goede aan het dagcentrum. In het verleden kon De Lotusbloem al een speciaal aangepaste
fiets en speelgoed aanschaffen van
de opbrengst van deze fietstocht.
Er zijn drie afstanden: 35, 65 en 90
kilometer. De eerste twee afstanden
zijn uitgepijld en rijdt u op eigen
gelegenheid; ook krijgt u een routebeschrijving mee. De routes zijn

beschreven vanuit Vinkeveen, maar
u kunt natuurlijk ook in Aalsmeer
starten.
De route van 90 kilometer is een
groepstocht achter voorrijders en
start alleen in Vinkeveen.
Start 35 km: 9.00 - 12.00 uur;
start 65 km: 9.00 - 11.00 uur; start
90 km: 9.00 uur vanuit Café De
Schans, Uitweg 1, Vinkeveen (90,
65 en 35 km) en Kinderdagcentrum
De Lotusbloem, Apollostraat 66,
Aalsmeer (alleen 65 en 35 km).
Voor alle afstanden bedraagt het
inschrijfgeld 3 euro, meer mag
natuurlijk ook. Alles is voor Kinderdagcentrum De Lotusbloem. Kijk
voor nadere bijzonderheden over
de rit op
www.ttcdemerel.nl of bel Margot
Kompier (tel. 0346-215133).

DE GROENE VENEN 		

11

beestenboel

Dr. Beeker

Voetbalkoorts
Maandag ook
naar het voetbal gekeken?
Wij hadden
de praktijk op
maandagmiddag gesloten,
een collega
nam voor ons
waar en we
zaten lekker
met z’n allen
voor de televisie. We hebben
de praktijk ook
al volgehangen
met vlaggetjes,
ik vind het
altijd wel
wat gezelligs
hebben en bovendien verbindt
de voetbalkoorts ook mensen. Dat
is iets wat we na de verkiezingen,
waarin voornamelijk op onderlinge
verschillen werd gewezen, wel weer
eens nodig hadden. De DeensNederlandse voetbalbanden gaan al
een lange tijd terug en ik neem aan
dat na deze wedstrijd iedereen zal
beamen dat de Denen nog niet zo
beroerd zijn, ze hebben ons in ieder
geval lekker geholpen.
Op medisch vlak kan ik weinig
Deens-Nederlandse verbintenissen
bedenken, maar dat geldt vooruitkijkend voor Japan niet.
Wist u dat de moderne westerse
geneeskunde in Japan is geïntroduceerd door de Nederlanders? Op 19
april 1600 strandde het VOC-schip
'De Liefde' voor de kust van het

zuidelijke Japanse eiland Kyushu.
De plaatselijke Shogun gaf de
Nederlanders een vrijbrief tot het
vestigen van een handelspost en een
paar jaar later had de VOC op die
plek een buitenpost ingericht. De
Shogun wilde die vreemde Nederlanders wel graag in de gaten houden en liet voor de kust een eiland
graven, waarop de Nederlanders
zich moesten vestigen. Uiteindelijk
is de Nederlandse handelspost daar
bijna drie eeuwen actief geweest.
Gedurende deze jaren verbleven
meerdere scheepsartsen (chirurgijnen) van de VOC op het eiland
en hoewel dat beroep ook in
Nederland geen groot aanzien had,
waren daar toch een aantal grote
namen bij. De Shogun was zeer
geïnteresseerd in de Nederlandse
geneeskunde en liet regelmatig
onderwijs geven door de chirurgijnen. De eerste echt bekende
chirurgijn was Caspar Schambergen
en hij verbleef van 1644 tot 1651
op het eilandje. De shogun was zeer
onder de indruk van zijn medische
vaardigheden en liet zich uitvoerig
informeren. De algemene chirurgie
in Japan heeft tot in de negentiende
eeuw Caqsparu-rhyu geko geheten
(de chirurgie van Caspar).
Aan hem hebben de Japanners nog
de volgende termen te danken;
Mesu (mes), supoito (spuit), kateteru (catheter) en shinu (zenuw).
Behoudens de 'moderne' Nederlandse chirurgische technieken,
introduceerden opeenvolgende
artsen bijvoorbeeld de verloskunde.

Bij de dierenarts…
Dat was wel nodig overigens, want
na een aantal decennia verbood
de Shogun de aanwezigheid van
Nederlandse vrouwen op het eiland
en alleen 'courtisanes' mochten er
nog komen. De gemengde zwangerschappen werden deels weer door
Nederlandse artsen begeleid.
En later verwierf de arts Von Siebold grote faam, door een Japanner die al meer dan tien jaar blind
was, het zicht weer terug te geven.
Waarschijnlijk betrof het iemand
met staar en heeft hij chirurgisch
de troebele lens verwijderd, zoals
nu nog steeds gebeurt, alleen wordt
er nu een nieuwe lens voor terug
geplaatst. Overigens deed Jezus in
zijn tijd ook al aan staarbehandeling; hij liet een blinde zien en zeer
waarschijnlijk betrof het hier ook
iemand met zogeheten 'rijp staar'.
De lens is dan zo troebel en zacht
dat je hem met druk op de buitenkant van het oog naar achter kunt
drukken waarna hij in de oogbol
naar beneden zakt en men weer
kan zien.
In ieder geval is Nederland voor
Japan zeker belangrijk geweest en
hebben ze in dat opzicht veel aan
ons te danken. Nu maar hopen dat
ze dat in hun achterhoofd houden
zaterdag: een knullig terugspeelballetje of een kopballetje in eigen
doel hebben we wel verdiend!
jaco beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Koning van de buurt….

Herman, een grote, vijfjarige cyperse kater is een kat zoals alle
katten zijn: enig in zijn soort.
Herman is relaxed, Mister Cool,
tevreden met zichzelf en kijkt
vol vertrouwen de wereld in. We
hebben hier dan ook te maken
met de koning van de buurt.
Het verwerven en onderhouden
van een dergelijke positie gaat
niet zonder slag of stoot: zijn
kop zit onder de schrammen en
zijn oorranden vol inkepingen.
Herman die normaal gesproken
alleen thuis komt om te eten of
te slapen, is de laatste dagen
wat vaker in huis. Hij is ook wat
stilletjes voor zijn doen, kortom
de eigenaar vertrouwt het niet
helemaal.
Herman laat zich goed onderzoeken en dat is al een veeg teken
voor een kat met zijn status.
Maar wanneer we zijn buik af-

tasten, in de buurt van zijn blaas
komen, begint ie vervaarlijk te
blazen: afblijven.
Vermoedelijk een geval van
blaasgruis, bedenken we. Dat
is een nogal al vaak voorkomende kwaal bij katten, een
paar kristallen zetten zich vast
in de plasbuis en de boel loopt
vast, pijnlijk en snel ingrijpen is
belangrijk.
Herman voldoet niet helemaal
aan het beeld, is iets te oud, en
maakt geen doodzieke indruk.
Maar goed, we hebben hier ook
te maken met een stoere kat.
Omdat we het toch niet geheel
vertrouwen wordt Herman nader
onderzocht. En dat is geen slecht
plan geweest. Op de röntgenfoto
en het echobeeld is het duidelijk
te zien: de blaas van Herman zit
tjokvol met stenen. Zijn blaas
wordt operatief geleegd, er is
in de blaas bijna geen ruimte
geweest voor urine... en we
verbazen ons erover hoe je in
hemelsnaam met een dergelijke
buikinhoud hebt kunnen rondlopen. Zoveel stenen, dat zit er
echt al veel langer dan de laatste
dagen.
Maar goed, zoals gezegd
Herman is ook een kat zoals alle
katten, enig in zijn soort.
Hans Walder
Dierenartsen Amstel,Vecht &
Venen

www.dkavv.nl

Toptennis, voetbal, Quincy en Sjeng Schalken bij TVM
Morgen, zaterdag 19 juni gaat het TVM VIDA Open 2010 van start. De hele week staat het tennispark in het teken van dit altijd gezellige toernooi. De activiteiten zijn dit jaar uitgebreid, de wedstrijden zijn gepland. TVM is
klaar voor het 35ste open toernooi. Ook dit jaar komt Sjeng Schalken naar het park om een clinic te verzorgen
en zijn er de hele week diverse activiteiten. Het is de 35ste keer dat Tennis Vereniging Mijdrecht het open toernooi voor senioren organiseert. Met zo’n 350 deelnemers staat het toernooi niet alleen in de directe omgeving,
maar ook daarbuiten op de kaart. Met de vele deelnemers, en natuurlijk de toeschouwers, belooft het een drukke
en gezellige week te worden. Het toernooi start op zaterdag 19 juni. Het finaleweekend is op 26 en 27 juni.
TVM heeft in samenwerking met Intersport Duo Mijdrecht aanstaande
zondag 20 juni voormalig proftennisser Sjeng Schalken uitgenodigd om
speler en toeschouwer te vermaken.
Speciaal voor de senioren deelnemers van het toernooi verzorgt
Schalken een leerzame clinic. Voor
en na het bezoek van Sjeng Schalken worden er weer toernooiwedstrijden gespeeld. Zowel leden als
niet-leden zijn van harte welkom bij

TVM. De clinic begint om 14:00 uur.
Ook de rest van komende week is er
naast het vele tennis en Sjeng Schalken voldoende te beleven; er wordt
gezorgd voor heerlijk eten en drinken en er vinden verschillende activiteiten plaats. Op woensdagavond
de Klokken 10, waarbij er leuke
prijzen te winnen zijn. Op donderdagavond de Hollandse Avond, met
de wedstrijd Nederland – Kameroen

op groot scherm, Hollandse hits en
hapjes. Vrijdag is er een knallende
feestavond georganiseerd met een
optreden van de Vinkeveense artiest
Quincy Smolders.
Men is de hele week van harte
welkom om een kijkje te komen op
het TVM park aan de Dr. J. van der
Haarlaan 7.
Kijk voor het TVM VIDA Open 2010
op www.tvm-mijdrecht.nl.

Hennepkwekerij opgerold

foto peter bakker

Donderdagochtend is een hennepkwekerij ontmanteld op de Herenweg
in Vinkeveen. De politie trof bij de woning ook de bewoner aan. Deze is
aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.
Een speciaal bedrijf heeft de kwekerij ontruimd.

Mariëlles ballon kwam het verst!
Zo’n 100 kinderen hebben op
Bevrijdingsdag 5 mei jl. een ballon
opgelaten. Degene wiens ballon het
verst kwam, zou een prijs winnen. In
de afgelopen weken zijn de kaartjes
binnengekomen; allemaal uit de
richting Apeldoorn/Zwolle. De ballon
die uiteindelijk het verst kwam was
opgelaten door Mariëlle van der
Wilt. Haar ballon werd gevonden in
Alteveer (gemeente Hoogeveen). Zij
heeft inmiddels de beloofde cadeaucheque van Bart Smit ontvangen.

Zingeving na overlijden
CMJ Coaching & Counseling uit De Hoef organiseert een interactieve
bijeenkomst 'Zingeving na Overlijden' op 28 juni a.s. in het Rouwcentrum Tap in Bilthoven van 19.15 uur tot 22.30 uur.
U kunt van deze gelegenheid gebruik maken om ervaringen uit te wisselen
met mensen die weten wat u meemaakt. U kunt elkaar inspireren om
opnieuw richting te geven aan de toekomst. Ook uw ervaring kan daarbij
veel voor anderen betekenen! Voor meer informatie of aanmelden kunt u
contact opnemen met Joke de Jong 06 2286 8582 of Ceelina Janmaat 06
2923 6540, maar ook per e-mail via info@zingevingenautonomie.nl.
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DVD ‘AVATAR’ CADEAU BIJ ELKE PROEFRIT. OP=OP

Proef het voordeel tot wel € 1.000,-

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

|

Making Dreams Come True
Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht

Honda CR-Z met A-label. Gemiddeld brandstofverbruik: 5 l/100 km. CO2-uitstoot: 117 gr/km. Honda CR-V vanaf D-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/15,4 km, max. 1 l/11,9 km. CO2-uitstoot: min. 171
gr/km, max. 195 gr/km. Honda Jazz met B-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/18,9 km, max. 1 l/18,2 km. CO2-uitstoot: min. 125 gr/km, max. 130 gr/km. CO2-uitstoot: min. 101 gr/km, max. 105 gr/km.
CR-Z vanaf € 24.990,-. CR-V vanaf € 33.670,-. Jazz vanaf € 13.900,-*. * Genoemde prĳs is inclusief € 1.000,- eco inruilbonus. Afgebeelde modellen kunnen voorzien zĳn van accessoires.
Deze actie is geldig tot en met 31 juli 2010. Actievoorwaarden kunnen wisselen per Honda-dealer. Vraag uw dealer naar de voorwaarden. De Honda CR-Z is uitgesloten van deze actie.
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IN VOL BEDRIJF
Moonlight Productions

“Het begon met de schoolfeestjes”
Ze kennen elkaar al van de middelbare school. Daar verzorgden ze de muziek op schoolfeestjes. Daarna begonnen
ze samen een drive-in disco. Vanuit hun gezamenlijke hobby hebben Jim Clarke uit Wilnis en Sybren de Hartog
uit Vinkeveen in de loop der jaren een professioneel bedrijf opgebouwd, dat zich bezig houdt met vele vormen
van entertainment.
door piet van buul   foto patrick hesse
“Het begon indertijd met een heel
eenvoudige draaitafel en een paar
boxen en een stapel plaatjes,” vertelt
Jim Clarke. “We werden al snel bekend in de regio met onze discotheek
en we werden veel gevraagd door
scholen en sportverenigingen. Dat
was een leuke tijd, waarbij we soms
optraden voor groepen van wel 300
mensen.”
Na de middelbare school is Sybren
elektronica gaan studeren, eerst op
de ETS in Amsterdam en vervolgens
op de HTS in Utrecht. Jim ging
een middenstandsopleiding volgen.
Tijdens hun studietijd en ook nadat ze
alle twee een baan hadden gevonden,
bleven ze ook hun hobby uitoefenen.
Sybren: “Door die studie en werkervaring ontstond er ook min of meer
vanzelf een opsplitsing van taken
binnen onze activiteiten. Ik ging me
steeds meer bezighouden met de
techniek en Jim verzorgde de kant
van de PR en de organisatie. Hij
werd ons aanspreekpunt en zorgde
voor de boekingen. Aanvankelijk was
onze apparatuur ook nog niet van de
beste kwaliteit en waren we beperkt
in onze mogelijkheden. Wanneer
we dan een groot optreden hadden,
huurden we apparatuur. Geleidelijk
aan kregen we ook vaste klussen. In
de periode dat De Boei nog niet ver-

bouwd was, verzorgden we daar een
maandelijkse disco voor jongeren. We
draaiden niet alleen muziek, maar
verzorgden ook de techniek. Ook
waren we regelmatig in De Willisstee
actief. En zo gaandeweg raak je min
of meer uit het hobbycircuit en wordt
het allemaal professioneler. Het geld
dat we met optredens verdienden,
werd ook weer geïnvesteerd in
nieuwe en meer uitgebreide apparatuur, waardoor onze mogelijkheden
ook steeds meer toenamen. Via de
mond-tot-mond verhalen kom je
met bedrijven in aanraking en voor
je het weet sta je bij de Kamer van
Koophandel om je als bedrijf in te
schrijven. Het is inmiddels al weer
zo’n twaalf jaar geleden dat we met
Moonlight Productions begonnen
zijn. We deden toen ongeveer voor
de helft zelf nog discowerk en voor
de helft was het verhuur van geluid
en licht en zo. Vandaar die term
‘Productions’.”
Moonlight Productions
Het woord ‘Productions’ in de naam
dekt een uitgebreide lading. Jim legt
uit: “Ons terrein strekt zich uit over
Sound, Light en Event Productions.
In dit wereldje worden nu eenmaal
veel Engelse termen gebruikt. Het
komt er op neer, dat we een heel
feest kunnen organiseren, compleet

met alle geluid en licht dat daar bij
nodig is. En we kunnen ook zorgen
voor het arrangeren van artiesten.
Inmiddels zijn we ons volledig met
die productiekant gaan bezig houden
en treden we zelf nog nauwelijks
op als discjockey. We hebben ook
nog wel een tijdje karaoke-avonden
verzorgd, en desgevraagd doen we
dat nog steeds. Maar het animo voor
karaoke loopt een beetje terug. Daar
staat tegenover, dat steeds meer
feesten en partijen worden opgeluisterd door dj’s, die van video gebruik
maken. Tijdens de ‘70- en ‘80-er jaren
feesten in De Meijert hebben we kennis gemaakt met Alex van Oostrom.
Dat is een van de bekendste DVD
dj’s en met hem toeren we het hele
land door. We komen niet alleen in
disco’s, maar ook in allerlei prachtige
zalen zoals de Beurs van Berlage in
Amsterdam. We zijn in het oosten van
het land in plaatsen geweest waar ik
nog nooit van gehoord had.”
“Een DVD dj draait niet alleen
muziek, maar projecteert gelijktijdig
ook de bijbehorende videoclip erbij,”
legt technicus Sybren uit. “Dat is toch
weer een heel andere tak van sport
dan het ‘normale’ dj-werk’. We verzorgen in zo’n geval licht, geluid en
beeld. Daarvoor hebben we dan ook
een uitgebreide kit met materiaal.
Voor zo’n groot optreden beginnen

Sybren de Hartog (links) en Jim Clarke: “We kunnen een heel feest organiseren,
compleet met alle geluid en licht dat daar bij nodig is.”
we vaak al ’s middags om 12 uur met
het opbouwen en uittesten. En na de
voorstelling wordt alles weer afgebroken en ingepakt en ben je soms
’s morgens om vijf uur weer thuis.”
Het pakket breidt zich ook steeds
meer uit. “We hebben bijvoorbeeld
een heel pakket lichtprogramma’s
met specifieke retro effecten.
Doordat we steeds meer uitbreiden
hebben we inmiddels het dealerschap verworven van Fohhn. Dat is
een Duits bedrijf op het gebied van
geluidssystemen.”
Festivals
Met de zomer breekt de tijd van de
festivals in veel steden en dorpen
aan. Jim en Sybren zijn hiermee ook
regionaal erg actief. Jim: “We doen
bijvoorbeeld mee met de Vinkeveense
feestweek, met het Wilnis festival,
met het Beach Volleybal in Wilnis.
Maar ook de ‘70-’80-er jaren feesten
in De Meijert. Een festival zoals dat
van AJOC is voor ons inmiddels veel
te groot geworden. Dat is een festival
dat qua aankleding, presentatie en

Duivenmelker Jan Castricum:

Iedere ochtend gaat Jan Castricum om 06.00 uur richting De Hoef om
daar de duiven van Peter de Haan te verzorgen. Een uur later stapt de
Mijdrechtenaar weer in de auto richting Mijdrecht. Niet om thuis koffie te
drinken, maar om de duiven van zijn duivensportcompagnon Michel Verweij te voeren en hun hok te verschonen. Zeven dagen per week staat zijn
leven in het teken van de postduiven.“Het is geen hobby meer, maar het is
een ziekte! Ik ben ermee besmet en ik kom er nooit meer vanaf,” aldus een
glunderende Jan.

foto patrick hesse

Jan heeft zelf geen duivenhok in zijn
tuin. Hij is arbeidsongeschikt verklaard
en heeft met zijn uitkering geen geld
voor zo’n duur hok. Maar dat betekent
niet dat hij nooit duiven heeft gehouden. Jan: “Ik ben opgegroeid in een
volksbuurt in Rotterdam en hadden
op een stuk van 50 meter al acht
duivenmelkers. Die zeiden: ‘Kom op!
Neem ook een duif!’ En zo werd ik
besmet. Ik onderhield er 18 koppels,
dus 36 duiven. Zo’n achttien jaar
geleden verhuisde ik naar Mijdrecht.
Ik woonde hier net een jaar toen ik
op de duivenvereniging hoorde dat er
iemand een verzorger voor zijn dieren
zocht. Ik zat in de WAO en het leek
mij wel leuk, als er maar duiven bij
zaten. Piet Homan uit Wilnis had
allerlei soorten dieren. Kippen,
eenden, ganzen, herten…maar geen
duiven. Die heeft hij er toen voor mij
bijgekocht, in ruil voor mijn werkzaamheden. Een geweldige tijd was
dat! Nadat ik dat 7 jaar gedaan had,
werd het terrein verkocht en was het

feest voorbij. Ik heb Michel Verweij
benaderd met de vraag of ik mocht
helpen met het verzorgen van zijn
duiven. Hij moest er over nadenken
en met zijn vrouw overleggen. Maar
zij vond het prima en ook mijn vrouw
Thea was enthousiast. Zij steunt mij
altijd in mijn hobby. Nu verzorgen
Michel en ik al jaren zijn duiven. Hij
heeft er nu zo’n 74 die ik dagelijks
voed, vrijlaat en weer terugroep met
een rammelend blikje met voer. Daarnaast ruim ik twee keer per dag stront
en brand ik iedere zondag het hok uit.
Alles om besmettingen te voorkomen.
Gelukkig hoef ik niet alles alleen te
doen. Michel heeft namelijk ook z’n
eigen taken, zoals het koppelen van de
duiven voor de wedstrijden. Hij kent
zelfs alle duiven bij nummer en naam.
Dat hoef ik niet eens te proberen!
Inmiddels zijn Michel en ik helemaal
op elkaar ingewerkt en zijn wij ook
een koppel: de combinatie VerweijCastricum.”
Wedstrijden
Het gaat natuurlijk niet alleen om het
verzorgen van de postduiven en de

Jim en Sybren hebben alle twee ook
een full time baan. Jim werkt bij
British Telecom (BT) en legt overal
in het land apparatuur en netwerken
aan. Sybren werkt in de IT-sector.
Ze kunnen voor Moonlight Productions rekenen op de steun van Tim
de Bruin. “Tim is een ongelooflijk
handige knaap die alles van techniek
weet. Zijn inbreng in onze werkzaamheden is onmisbaar.”
Wie meer wil weten over Moonlight
Productions kan terecht op hun website www.moonlightproductions.nl.
Voor persoonlijk contact kan men ook
Jim Clarke bellen op 06 212 93 638.

Jan Castricum: “Mijn droom is ooit een
wedstrijd in Barcelona winnen. Dat is de
verste vlucht. De eer dat jij die duif hebt
verzorgd en getraind, dat is geweldig!
Daar doe je het voor: dat je harde werken
wordt beloond.”

“Ze noemen me hier Jan Duif”

door valérie sambrink sanderink   

optredende artiesten inmiddels tot
een van de grootste festivals van het
land is uitgegroeid. Bezoekers komen
soms met bussen vol uit alle delen
van het land. Maar we zijn ook actief
bij de Nacht van Neptunus, de Rap
en Ruigrace en dergelijke. We doen
ook bruiloften, kortom, je kunt het zo
gek niet bedenken of je kan bij ons
terecht.”

hokken. Er moet ook gepresteerd worden. De combinatie Verweij-Castricum
heeft al aan verschillende wedstrijden
meegedaan en niet zonder succes.
Jan: “Vooral 2005 en 2006 waren
topjaren. In 2006 waren we de nummer drie van heel Nederland! We zijn
gespecialiseerd in de verre vluchten
van 1.000 km en verder. De duiven
worden dan in bijvoorbeeld Bordeaux,
Marseille of Barcelona gelost en
vinden hun weg terug naar Mijdrecht.
Ze hebben een chipje aan hun poot
en zodra de vogel op het klepje bij
ons hok landt, wordt de tijd door een
elektronische klok geregistreerd. Onze
combinatie heeft voor zo’n Nationaal
Kampioenschap maar 37 koppels, dus
74 postduiven, en die moeten dan bij
vijf verschillende wedstrijden worden
ingezet. Als een duif heeft meegevlogen met zo’n wedstrijd is deze
uitgeput en kan niet zomaar weer mee
met de volgende wedstrijd. Ons voordeel is dat wij goede en sterke duiven

hebben. Sommige deelnemers komen
met wel 130 duiven bij één wedstrijd
aanzetten en die presteren dan allemaal niet. Dan kun je beter een kleine,
maar goede groep hebben.
De meeste wedstrijden zijn één op
vier. Dat wil zeggen dat alleen de
25% die als eerste binnenkomt, meetelt. Die andere 75% is simpelweg te
laat. Onze duif Heintje was vierde van
de hele wereld. Vervolgens deed ze
mee aan een andere wedstrijd en hebben we haar nooit meer teruggezien.
Dat gebeurt! Zo raak je goede duiven
kwijt. ‘De Toon’ hebben we gelukkig
nog wel. Dat is echt de beste duif die
ik ken. Hij heeft vier keer bij de top 40
van de nationale wedstrijden gezeten.
Geen enkele andere Nederlandse duif
heeft dat ooit gepresteerd!”
Dure hobby
De duivensport kost veel geld. Jan:
“Dat is de reden waarom ik geen duiven meer heb. Je moet een hok kopen

en onderhouden, duiven kopen, voer
regelen, de duiven laten inenten en
nog wedstrijdgeld betalen ook. Als je
het op kleine schaal doet, valt het wel
mee. Dan zijn het een soort ‘renpaarden voor de gewone man’. Je inzet in
euro’s is lager, maar je hebt minstens
evenveel plezier. Daarnaast steunt
onze combinatie een goed doel: het
KWF. Dat is voor ons heel belangrijk
en daar voelen we ons prettig bij.”
Beroemd
Inmiddels is Jan een beroemd duivenmelker. Lachend: “Ze kennen me
hier niet als Jan Castricum, maar als
‘Jan Duif’. Als mijn vrouw zegt dat ze
Jan Castricum zoekt, dan zeggen ze:
‘Die is hier niet, maar Jan Duif wel.’
Michel en ik staan ook wel eens in
de plaatselijke krant of een speciale
krant over de duivensport. Er is zelfs
een DVD over ons, een film van Koerier Duivenfilms. Daarvoor werden
we samen met een ander stel geïnterviewd. Als je presteert, dan kom je in
de media. Zo werkt dat! Daarom heb
ik de droom dat we ooit een wedstrijd
in Barcelona winnen. Dat is de verste
vlucht. Als je die wint, dan heb je echt
een gouden duif in handen. En de
eer dat jij die duif hebt verzorgd en
getraind, dat is geweldig! Want daar
doe je het uiteindelijk voor: dat je
harde werken wordt beloond.”
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

Zondag 20 juni aanstaande is het
Vaderdag. Deze week vijf boekentips voor vaders en andere lezers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boeken Tip 5...

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Soldaten huilen niet
Auteur: Rindert Kromhout
‘Rindert Kromhout heeft heel veel
kinderboeken geschreven. De meeste kinderen kennen Meester Max,
Kleine Ezel, Erge Ellie en Nare
Nellie en Bil en Wil wel! De jeugdroman ‘Soldaten huilen niet’ speelt
zich af in Engeland aan het begin
van de vorige eeuw. Het verhaal
geeft een prachtig inkijkje in de wereld van schrijvers en kunstenaars in
die tijd. De hoofdpersoon is Quentin
Bell, het neefje van de schrijfster
Virginia Woolf en het zoontje van de
schilderes Vanessa Bell, de zus van
de schrijfster. Quentin en zijn broer
Julian groeien op tussen mensen
die allemaal hun eigen weg gaan,
zonder zich iets aan te trekken van
hoe het zogenaamd hoort of wat de
buitenwereld vindt. Dat is heel leuk
om te lezen. Kromhout schrijft heel
bloemrijk over het milieu waarin de
jongens opgroeien, en de gevoelens
van pubers die zich ontwikkelen
naar volwassenheid. Quentin wil
schrijver worden, Julian is politiek
geinteresseerd en gaat uiteindelijk
meevechten in de Spaanse Burgeroorlog. Het boek is geen oorlogsboek, ook al doet de titel je hier
misschien aan denken. Ik begon dit
boek met gemengde gevoelens te
lezen, maar het verrastte me en ik
heb er ontzettend van genoten.’
gelezen door nelie groenendijk.

1

Boetedoening 		
Michael Robotham
Psycholoog Joe
O’Loughlin
wordt op
een nacht
opgeroepen
wanneer
zijn dochters
beste vriendin Sienna
Hegarty als
vermist is opgegeven. Joe vindt het
meisje onder een boom, besmeurd
met bloed en niet in staat om te
praten. Het lichaam van Sienna’s
vader wordt gevonden in haar
slaapkamer, vermoord. Ondanks
het overtuigende bewijs blijft Joe
geloven in Sienna’s onschuld en hij
verdiept zich in de zaak. Zijn onderzoek leidt hem naar een wereld
van seksueel misbruik, chantage,
rechtszaken en politieke intriges.
Samen met zijn oude vriend, de
voormalige politie-inspecteur
Vincent Ruiz, komt Joe achter de
naam van de dader. Dan begint de
wanhopige zoektocht naar de man
die jarenlang ongestraft de vreselijkste misdaden wist te plegen.

2

Scheepsjournaal 		
Cees Nooteboom
Cees Nooteboom reist
per schip van
Mauritius en
Réunion naar
Zuid-Afrika,
en dan weer
van Valparaíso via Kaap
Hoorn naar
Montevideo
en over de weg door het noorden van
Argentinië naar Bolivia. Andere reizen voeren hem naar de noordelijkste stad op aarde (Kirkenes) en de

zuidelijkste (Ushuaia), naar India en
het tropische noorden van Australië,
waar in 1942 een Nederlands Pearl
Harbor heeft plaatsgevonden, een nu
bijna vergeten oorlogsdrama. Jorge
Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Pablo Neruda: zijn reizen zijn doortrokken van literatuur en geschiedenis.
Als hij scheepgaat in Zuid-Amerika
denkt hij onvermijdelijk aan Slauerhoff: ‘Vanaf het dek moet hij dan,
net als ik nu, de langzaam oplopende
hellingen van de stad gezien hebben,
met ver daarachter de witte toppen
van de Andes.’ Cees Nooteboom
voert in Scheepsjournaal de lezer op
unieke en intieme wijze mee naar de
meest uiteenlopende plekken op de
wereld.

3

De afrekening 		
Mart Smeets
Stijn Miller,
hoofdpersoon van
Smeets’ eerdere sportromans, is
in 1954 als
kind bij de
proloog van
de Tour de
France in
Amsterdam. Later maakt hij als
journalist ook de prologen in Scheveningen (1973), Leiden (1978)
en ’s-Hertogenbosch (1996) van
dichtbij mee.
In 2010 start de Tour in Rotterdam. De oude Miller is weer opgetrommeld voor talloze knotsgekke
evenementen rond de proloog.
Maar wanneer hij een telefoontje
krijgt van een oude liefde, grijpt
het leven in the fast lane hem
plotseling naar de keel. Halsoverkop verlaat hij de Tour, weg uit de
schijnwerpers, terug naar de plek
waar het allemaal begon. Daar
moet hij de verpletterende waarheid onder ogen zien…

4

op te blazen, waardoor die onder
water zal komen te staan; een
soort massale doopplechtigheid.
De machinist van de trein, George, lijdt – ironisch genoeg voor
een metrobestuurder – aan een
ernstige vorm van claustrofobie, en
het gevoel ondergronds opgesloten te zitten drijft hem zowat tot
waanzin.De kapers hebben een
satellietverbinding aangelegd,
waardoor honderdduizenden kijkers verspreid over de hele wereld
de kaping live kunnen volgen via
de internationale nieuwszenders.
De autoriteiten staan machteloos:
met honderden gegijzelden is dit
de grootste terroristische dreiging
sinds 11 september. Als enkele
uren later blijkt dat de kapers
George’ vrouw en kinderen ook betrokken hebben bij hun zieke plan
ontstaat een explosieve situatie…

5

61 uur 			
Lee Child
Jack Reacher komt
midden in
een extreem
koude winter
een paar
dagen vast
te zitten in
Bolton,
South
Dakota. Hij
raakt betrokken bij de problemen
van de lokale politie en biedt aan
te helpen. Hoe erg kan het zijn, in
Bolton, South Dakota?
Wat Reacher niet weet is dat over
precies 61 uur de grootste internationale drugsdeal aller tijden op
spectaculaire wijze uit de hand zal
lopen. De klok tikt. De Mexicaan is
onderweg. De Rus heeft iedereen
omgekocht. Amerika moet zijn
handen schoonhouden. En Reacher
zit er middenin. Is dit een situatie
waarbij het zelfs voor een man als
Reacher erop of eronder wordt?

Claustrofobia 		
Max Kinnings
Tijdens het spitsuur in Londen
wordt een overvolle metro gekaapt
en tot stilstand gebracht in een van
de tunnels die het metrosysteem
rijk is. Een groepje christelijke
fundamentalisten dreigt de tunnel

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

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

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

Mediterranée
in Mijdrecht
We zitten alweer midden in de
maand Juni en dat betekent dat de
zomervakantie voor veel mensen
dichterbij komt. Al moet ik zeggen
dat ik veel mensen om me heen
hoor die al geweest zijn. Het is
natuurlijk wel prettig om vóór het
hoogseizoen op vakantie gaan. Het
is goedkoper, rustiger en meestal

is het weer nog niet zo heet dat
je ’s ochtends wegdrijft uit je tent,
appartement of hotelkamer, tenzij je
nu in Zuid-Frankrijk zit want daar
is het niet zo best. Noodweer met
veel regen en overstromingen is niet
iets wat je verwacht in deze tijd
van het jaar! Ik spreek veel mensen
die weer de Italiaanse grenzen
overgetrokken zijn en daar hebben
genoten van de lekkere dingen van
het leven. Er zijn natuurlijk ook
veel mensen die nog even moeten wachten op die welverdiende
vakantie of mensen die helemaal
niet gaan dit jaar en gokken op een
lange hete Nederlandse zomer aan
de Vinkeveense Plassen. Voor al
deze mensen hadden wij afgelopen
zondag een grote zomerproeverij
georganiseerd. Een beetje mediterranée in Mijdrecht! Compleet met
oesterkar en toch nog een perfect
weertje was de dag zeer geslaagd.

Ik heb zelfs mijn eerste oester
gegeten al was dat niet zo’n heel
groot succes, ik voel hem nog steeds
zwemmen! Absolute winnaar van
de dag was het wijnhuis Masi. Possessioni bianco en rosso, ik zwijmel
al weg bij het horen van de naam,
waren de twee wijnen die het meest
in de smaak vielen. Deze wijnen
komen uit Verona in Noord-Italië.
Wat ik zelf zo kan waarderen in
deze wijn, is dat zodra u de fles
openmaakt en even ruikt, u een
typisch Toscaanse wijn ruikt. De
witte wijn bestaat uit de inheemse
druif Garganega en een wat klassiekere druif de Sauvignon Blanc.
Karakteristiek voor de Garganega
is het typische fruit en een lange
afdronk. De Sauvignon Blanc geeft
frisheid aan de wijn met aroma’s
van groene appels. Do I need to say
more? Ja? Nou dan vertel ik nog
graag wat over de rode topper! U

ruikt rijpe kersen en pruimen en
de smaak heeft diverse, fruitige
aroma’s van onder meer overrijpe
kersen, rode bessen en pruimen met
een beetje hout! Perfect voor bij die
zomerse lange barbecues of gewoon
zo als aperitief omdat u even wilt
wegdromen bij de gedachte aan
uw favoriete vakantieland. Ik weet
zeker dat u het zo nog wel even
volhoudt!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Rundvlees op de Barbecue
Maar dan anders..
Arno’s vlees (bewaar)tips
Natuurlijk eten we allemaal wel eens rundvlees bereid op de barbecue,
de hamburger is bijvoorbeeld het meest bekende en gegeten vlees
tijdens het barbecueën. Deze week wil ik echter eens de aandacht vestigen op het barbecueën van wat grotere stukken vlees, zoals bijvoorbeeld een runderentrecote.
Voor het grillen van grotere stukken
vlees is wel een goede barbecue
nodig waar de temperatuur goed
te beïnvloeden is. Het gewenste
resultaat is daarnaast ook nog eens
persoonlijk: medium, rare of well
done. Bij grotere stukken vlees die
je aan meerdere personen serveert,
dien je dus wel even te informeren
bij de gasten wat hun voorkeur heeft.
Laten we eens kijken naar een
runderentrecote, een goed gewicht
voor 2 personen is circa 300 gram.
Verder heeft een runderentrecote
een vetrandje, dat licht ingesneden
dient te worden zodat het vlees niet
krom trekt tijdens het grillen. Druppend vet kan ook voor

wat vlammen zorgen, dus probeer
het vetgedeelte zo min mogelijk
direct boven de gloeiende kolen te
plaatsen.
Je kunt natuurlijk kiezen voor een
naturel stukje vlees, dat je wel met
(olijf-)olie dient in te smeren zodat
het vlees niet zo snel vast plakt.
Dep, alvorens het vlees te behandelen, het eerst droog met papier.
Zout dien je echter pas achteraf toe
te voegen, aangezien dit het vocht
onttrekt aan het vlees.
Bij het gebruik van een marinade
of rub dien je het vlees circa 30
minuten te laten staan buiten de
koelkast, wel afgedekt. Alvorens het
vlees op de grill te plaatsen het vocht
nogmaals op deppen en met
olie licht insmeren (na het
marineren dus).

• Zet vlees direct na thuiskomst in de koelkast of diepvriezer. Wanneer het
vlees dezelfde of de volgende dag wordt genuttigd kan het in de koelkast
worden bewaard.
• Haal ingevroren vlees de avond tevoren uit de diepvries en laat het in de
koelkast ontdooien.
• Houd het vlees zo lang mogelijk in de koelkast. Zo voorkomt u dat vlees, dat
uiteindelijk niet opgaat, onnodig lang in de (warme) buitenlucht ligt.
• Leg het vlees nooit in de zon.
• Kip en varkensvlees dient u altijd helemaal gaar te eten!
• Leg bereid vlees nooit bij rauw vlees, gebruik hiervoor altijd schone schalen.

Entrecote,
zoals in HongKong

Op de grill het vlees in circa 10-12
minuten roosteren, draai het regelmatig en blijf er ook bij om het goed
in de gaten te houden. Het testen van
gaarheid kan middels de duim door
midden in het vlees te drukken. Hoe
meer het vlees meeveert, hoe rauwer
het is. Veert het vlees bijna niet terug,
dan is het helemaal gaar, maar pas
op: laat het ook niet te lang garen anders wordt het flink kauwen. Laat het
vlees na bereiding in aluminiumfolie
nog 10-15 minuten rusten, daarna
zout en peper toevoegen.
Hiernaast vind je nog 2 recepten
om lekkere sausjes te maken, maar
maak tijdens het eten wel een keuze:
Of je geniet van een lekker stukje
naturel vlees met zout en peper en
eventueel wat koriander, òf je proeft
de marinade die je gebruikt hebt. Het
is zonde om teveel smaken door
elkaar te eten en de eigenlijke
smaak van het vlees te missen.

Ingrediënten voor 2 personen
1 runderentrecote, ca. 300 gram,
bij voorkeur met een smalle
vetrand
2 eetlepels limoen- of citroensap
3 knoflookteentjes, uitgeperst
1 kleine rode peper, vruchtvlees,
zonder zaad en zaadlijsten, ragfijn
gehakt
2 eetlepel lichte Chinese sojasaus
3 eetlepel (arachide) olie
zout+zwarte peper uit de molen
1 eetlepel fijngehakte verse korianderblaadjes.
Bereiding
Roer in een kommetje limoenof citroensap, knoflook, rode
peper, sojasaus en 1 eetlepel olie
krachtig door elkaar. Bestrijk de
entrecote er aan alle kanten mee.
Laat het vlees hierna 15 minuten
op een bord of schaal liggen. Keer
het daarna om en bestrijk het
vlees met de rest van het mengsel. Laat de entrecote dan nog 15
minuten liggen.

Op moment van schrijven zijn de
voorspellingen nog onduidelijk
voor dit weekend, misschien bij
wat minder weer juist wel een
goede gelegenheid om eens
wat steviger te barbecueën. Veel
succes.

Barbecue
voordeel!
C1000 De Ronde Venen,
uw barbecuespecialist.

Spare ribs
naturel

RAM

PER 500 G

3.

49

4.99
Week 23 en 24 2010

Aanbieding is geldig van 11-06-2010 t/m 16-06-2010 2010.
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.
Aanbieding is niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK WILNIS

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 - 21.00
08.00 - 20.00
Gesloten

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

Saus van abrikozen
en kerrie
Ingrediënten voor 4 personen
8 halve abrikozen uit blik; 2 theelepels kerrie; 1 eetlepel gesnipperde munt; 1 theelepel azijn; 1
eetlepel gembersiroop; 1/8 zure
room; zout, peper en tabasco
naar smaak.
Bereidingwijze
Pureer de abrikozen met een
foodprocesser, meng de kerrie
door de puree, de munt, azijn,
gembersiroop, zure room, wat
zout en peper en een paar druppels tabasco.
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Grand Café Plux Uithoorn

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

Ik ben op deze stralende (bijna) zomermiddag op pad mijn fotografenmaatje Jaap Maars. Ondanks dat wij beiden voor andere kranten
werken, zijn wij al meer dan 15 jaar vakbroeders. Vandaag gaan wij
lunchen bij Grand Café Plux in Uithoorn. Dit Grand Café is gevestigd
in de prachtige en hoog aangeschreven Sportschool Plux aan Johan
Enschedeweg 180 in Uithoorn. Deze sportschool, die binnenkort haar
vijfjarig bestaan viert, heeft vanaf het begin een eetgelegenheid gehad
maar deze stond sinds september 2009 leeg. Toen 'horecatijger' Danny
Braams hier lucht van kreeg, is hij samen met zijn vriendin Nicky
poolshoogte gaan nemen en zag de enorme potentie die de locatie te
bieden had. De beslissing was snel gemaakt en zo zijn Danny & Nicky
vanaf 1 april jl. de trotse uitbaters van de mooie locatie met de toepasselijke naam “Grand Café Plux”.
tekst en foto’s patrick hesse

Het is een beetje wennen: aan de
rand van het industrieterrein rij je
de parkeerplaats van een eigenzinnig stukje Uithoorn op. Het is
haast niet meer voor te stellen dat
je op een industrieterrein zit. Op
deze locatie is onder andere een
kinderdagverblijf gevestigd. Als je
het mooie gebouw van Sportschool
Plux inloopt, ligt links de droom
van Danny & Nicky, een stel zeer
geestdriftige jonge ondernemers
die bruisen van enthousiasme. Jaap
en ik maken kennis met dit duo.
Ondanks hun leeftijd zijn het door
de wol geverfde horecamensen.
Danny heeft een aantal jaren staan
koken bij Le Virage. Toen collega
Hans Venneman een paar jaar
geleden besloot Restaurant Lust! te
beginnen, is Danny meegegaan om
samen met Hans de keuken te gaan
bestieren. Danny heeft daar hard

gewerkt en veel ervaring opgedaan
en daarmee zijn sporen ruimschoots
verdiend. Maar de droom van een
eigen tent was aanwezig.
Jaap en ik nemen plaats op het
ruime terras achter het gebouw.
Dit terras grenst meteen aan het
Vlinderbos, een prachtig en uniek
stukje natuurgebied in Uithoorn.
Het terras staat dus midden in de
natuur en hier voelen Jaap en ik
ons volledig onthaast, alsof we even
op vakantie zijn. Ik kan het nog
steeds niet bevatten dat hier aan de
voorzijde een industrieterrein ligt.
Soms moet je verder kijken dan je
neus lang is.
We beginnen met een grote verrassing: Sushi! Prachtig gepresenteerd en met de zon op ons bolletje
genieten we van deze traktatie. Het
is ook mogelijk om sushi aan de bar
te bestellen als
kleine snack,
super gezond
zo na het
sporten.
Nicky brengt
ons het volgende gerecht
in de vorm van
een romige
Aspergesoep
die ons ook
uitstekend
smaakt. Tussen
de gangen door
loop ik met
Danny door het
restaurant, dat
ongeveer een
meter dieper
ligt dan de
rest van het
gebouw. Alles
is gehuld in het
onvermijdelijke
oranje en de
beamer en het
grote scherm
staan al klaar
voor de WKwedstrijd van
morgen.“We
zijn bezig met
verbouwingsplannen, zo wil
ik het restaurant dichter
maken door
middel van glazen wanden en
wil ik beneden
een bar laten
maken, zodat
het restaurantgedeelte iets

meer afgesloten is. Zo creëer je een
intiemere sfeer,” aldus Danny. Hij
laat ook de naast gelegen vergaderruimte zien, die apart te huur is.
“Het lijkt me prachtig om een aantal terugkerende avonden te organiseren, ook voor de jeugd. Er is bijna
niets in Uithoorn op dat gebied. Zo
hebben we vanaf 10 september één
vrijdag in de maand “Earplux”, een
lekkere mellow lounge club night
voor de jeugd vanaf 16 jaar. En
iedereen is welkom om de belangrijkste wedstrijden van de WK en
de Formule 1 op het grote scherm
te komen bekijken. Wij zorgen dan
voor een bittergarnituur.”
Even later zit ik weer aan het heerlijke terras als Nicky ons nog een
gerecht brengt die er wederom erg
smaakvol uitziet: de clubsandwich
vlees. Gelukkig begrijpt Danny dat
dit de lunch is en dus delen Jaap en
ik dit heerlijke gerecht in combinatie met een Mozzarella tomaatsalade. De clubsandwich is erg uitgebreid en samen met de frieten, die
heerlijk gekruid zijn, zou dit gerecht
voor één persoon ruim voldoen
zijn als lunch. Als ik de menukaart
bestudeer word ik blij verrast,
de prijzen zijn bijzonder gunstig.
Danny glimlacht: “Zo willen we
het doen; een uitstekende kwaliteit
voor een aantrekkelijk prijsje. Het
moet vooral laagdrempelig zijn,
iedereen moet zich thuis voelen. Als
het voor aan de bar gezellig druk is
op een vrijdagavond bijvoorbeeld,
dan laat ik kosteloos een schaal
Sushi of bittergarnituur rond gaan.
Hartstikke gezellig toch?”
Jaap en ik zijn meer dan voldaan
wanneer we afscheid nemen van dit
vriendelijke stel. Ondanks de moeilijke economische tijden, hebben ze
toch maar het lef gehad om zeer
gepassioneerd een eigen bedrijf
te starten en dit alleen al verdient
alle lof. Dat deze droom ook nog
uitmondt in een mooi bedrijf waar

lekker gegeten kan worden is natuurlijk fantastisch. Ik zou zeggen:
kijk net als ik eens verder dan je
neus lang is en maak het ritje over
het industrieterrein en neem plaats
in Grand Café Plux. Of ga bij mooi
weer eens lekker onthaasten op het
mooie terras.
Ik beloof Danny nog even te melden
dat er op 9 juli een Franse avond
is met een wijnproeverij en Franse
muziek. Deze avond staat volledig
het teken van een goed doel: de
kankerbestrijding. Hou ook voor
andere activiteiten de website in de
gaten: www.grandcafeplux.nl.

Grand Cafe Plux
Johan Enschedeweg 180
1422 DR Uithoorn
Tel 0297 521 511
www.grandcafeplux.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8.00 tot 23.00 uur
zaterdag en zondag
9.00 – 16.00 uur
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De Club van… Sandra Offerman

Sport kort

Kleutergym is goed voor de motoriek

Atlantis ontvangt
top-korfballer

Omnisportvereniging Veenland is dit jaar precies veertig jaar actief in Wilnis en omgeving. Een belangrijk onderdeel van deze sportvereniging is de
afdeling gymnastiek. Daar kun je niet jong genoeg mee beginnen, vindt
Sandra Offerman, die al vier jaar les geeft aan vier- en vijfjarige kleuters.

Atlantis organiseerde een zeer
geslaagde bijscholing voor haar
trainers door Leon Simons, top
korfballer spelend bij PKC en het
Oranje team.
Leon gaf aan de B1 en A1 spelers
van Atlantis een training over de
juiste technieken van schot uit
beweging. Tijdens de gehele bijscholing werd de techniek voorgedaan,
daarna enkele verbeterpunten aangewezen en de trainers gevraagd
om rond te lopen en de spelers te
corrigeren. Tussendoor werden er
oefeningen gegeven, waarbij de balvaardigheid van alle spelers getest
werd. De trainers kregen hiermee
weer vele ideeën voor nieuwe oefeningen. De avond werd afgesloten
met een evaluatie en natuurlijk was
er even tijd om een handtekening en
een foto van Leon Simons te scoren.

- foto sandra offerman

Het kan nog vroeger, horen we van
Sandra Offerman. “We hebben bij de
vereniging een ‘ouder en kind’ groep
voor twee- en driejarigen, die samen
met één van de ouders of met opa of
oma gymles krijgen. Dat heeft natuurlijk een hoog spelgehalte. Maar
op die manier kun je al in een vroeg
stadium bijdragen aan een gezonde
en goede ontwikkeling van die kleine
lijfjes.” Sandra houdt zich bezig met
de kleuters. “De
kleutergroep
van Veenland is
jarenlang geleid
door Rina Koper.
Zij was voor
veel mensen
in Wilnis een begrip. Persoonlijk
kende ik haar ook uit de tijd dat
mijn eigen kinderen bij haar op les
zaten. Toen ze er na al die jaren mee
ging stoppen is haar een feestelijke
afscheidsreceptie aangeboden. Daar
hoorde ik dat er eigenlijk nog geen
opvolgster voor Juf Rina was gevonden. Ik heb toen laten merken dat ik
wel geïnteresseerd was om een keer
aan een proefles mee te doen. En
dan gebeurt wat zo veel vrijwilligers
overkomt. Voor je het goed en wel
door hebt, zit je er middenin. Met
veel plezier overigens. Ik ben een
cursus gaan volgen bij de landelijke
bond, de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU). Daar
moest je ook stageopdrachten doen.
Ik vond het heel leuk om te doen.”

en lopen over de balk ontwikkel je
het evenwichtsgevoel. Gymnastiek
is voor de kleuters een heel goede
sport om ook de motoriek goed te
ontwikkelen. Je ziet ook dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen.
Vaak is het zo dat ze aanvankelijk
terughoudend en een beetje angstig
zijn. Als ze dan in de gaten krijgen
dat zo’n koprol helemaal niet eng is
of dat het best leuk is in het klimrek,
worden ze ook
wat zelfverzekerder. Daardoor
kunnen ze op
school vaak ook
beter mee.”
Na de kleutergymnastiek kunnen de kinderen
bij Veenland door naar de recreantenafdeling. Er zijn jongens- en
meisjesgroepen vanaf zes jaar.
Uiteindelijk is er de mogelijkheid om door te stromen naar de
selectieteams. Dan moet er wel
een keer extra getraind worden per
week. De vereniging doet ook veel
moeite om de opgroeiende jeugd bij
de vereniging te houden. Sandra:
“dat valt niet mee, want er is veel
concurrentie van andere sporten. De
kinderen kunnen tegenwoordig al
vanaf de leeftijd van vijf à zes jaar
bij voetbalclub CSW terecht. Ik zie
dan ook herhaaldelijk kinderen die
ik op de kleutergym heb gehad, naar
CSW vertrekken. Nou is daar op zich
niks op tegen. Het is al belangrijk
dat ze blijven sporten en in beweging
blijven. En je merkt ook dat er bij
de naschoolse opvang steeds meer
aandacht voor sport is. Dat betekent
dat we die kinderen vaak ook kwijt
raken.”

“Bij elk spel ligt het
accent op een ander
aspect van de sport.”

Spelelementen
Sandra heeft twee groepen onder
haar hoede. Zo’n groep bestaat uit
zo’n vijftien tot twintig kinderen.
Er is een groep voor de vierjarigen
en eentje voor de vijfjarigen. “Voor
de jongste groep bevat de lesstof
veel spelelementen,” vertelt Sandra.
“Individuele oefeningen op muziek,
waarbij ook het ritmegevoel ontwikkeld wordt. En we doen ook veel
groepsspelletjes. In de groep van de
vijfjarigen gaan we een stapje verder. Met oefeningen als de radslag

Actieve vereniging
Sandra is geboren en getogen in
Wilnis. Ze was van haar zesde tot
haar elfde lid van de gymnastiekvereniging. “Ik ben er een tijdje
tussenuit geweest, maar heb het
later weer opgepakt. Het is toch wel
“mijn’ vereniging, vind ik. Ik tref er

Sandra Offerman: “Kinderen krijgen hier meer zelfvertrouwen. Als ze merken dat
zo’n koprol helemaal niet eng is of dat het best leuk is in het klimrek, worden ze ook
wat zelfverzekerder. Daardoor kunnen ze op school vaak ook beter mee.”
nog steeds mensen die vroeger ook al
actief waren. Veenland is een actieve
vereniging. We hebben een leuke
groep leidsters onder aanvoering
van Aartje Verkaik, die al sinds jaar
en dag de drijvende kracht bij ons
is. Het seizoen loopt van september
tot juni en naast het vaste lesrooster
worden er ook regelmatig bijzondere
dingen georganiseerd. We hebben
bijvoorbeeld in februari een Sport
en Spel instuif georganiseerd. Dat
is nu al twee keer een groot succes
gebleken. We hebben zo’n twintigtal
spelletjes bedacht waar kinderen aan
kunnen deelnemen. Bij elk spel ligt
het accent weer op een ander aspect
van de sport. Op die manier kunnen
de kinderen kennismaken met de vele
mogelijkheden die onze vereniging
biedt. Ik ga er van uit dat we hiermee
doorgaan.”
Sandra is ook op andere fronten
actief bij Veenland. “Ik draag ook een
steentje bij aan de PR. Ik schrijf over
onze activiteiten en onderhoud de
contacten met de pers. En uiteraard
ben je betrokken bij de verenigingsactiviteiten. Zo hebben we binnenkort
weer onderlinge wedstrijden. Ik help
mee met de organisatie. En het is wel
leuk dat ik met mijn groep vijfjarigen
de opening van dat evenement mag
doen. Omdat de sfeer in het team
vrijwilligers goed is, verloopt de organisatie van dit soort evenementen
over het algemeen heel soepel.”
Sandra doet haar vrijwilligerswerk
naast een baan voor drie dagen. Ze
is pas bij een nieuwe werkgever

Geslaagden bij Horangi Taekwondo
Zenuwachtige deelnemers, een zaal vol publiek en streng kijkende examinatoren, zondag jl. tijdens
de examens van Horangi Taekwondo Mijdrecht. De zenuwen waren niet voor niets, want er wordt
bij de examens streng gekeken of iedereen aan de exameneisen kan voldoen. Hierdoor hebben twee
kandidaten helaas net niet het examen gehaald, maar zij krijgen natuurlijk een herkansing. Tijdens
zo’n examen moet je bijvoorbeeld het poomse’s lopen. Dit is een vaste volgorde van technieken in
een schijngevecht. Hierbij wordt gelet op de juiste uitvoering van de technieken. Bij het sparren
moet de deelnemer laten zien dat er wedstrijdinzicht is. De sparringsvormen zijn van non-contact
tot en met full-contact, dit hangt af van de graduatie. Tijdens de stapssparring wordt een aanval en
een counter gemaakt op de partner. De technieken en afstand moeten correct zijn. En als laatste
de zelfverdediging, hierbij zijn
er aanvallen met een mes of
stok, die op een realistische
manier verdedigd worden door
de deelnemer. Voor de hogere
graduaties staat er nog een
breektest op het programma,
waarbij met de hand of met
een schop een houten plankje
wordt gebroken.

VERSE AANBIEDING

door piet van buul

Atlantis A2 toch nog
de beste
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...
begonnen, dus ze is zich volop aan
het inwerken. Verder heeft ze de zorg
voor haar gezin. “We hebben twee
puberende dochters, een tweeling van
13 jaar. Daar heb je wel wat mee te
stellen, kan ik je verzekeren. Maar
het zijn alle twee heel sportieve meiden. De een turnt ook en de andere
bij judoot en ze voetballen allebei.”
Meer informatie over omnisportvereniging Veenland kan men vinden op
www.veenland.nl. Bij Veenland zijn
ze naast gymnastiek ook actief met
badminton, tafeltennissen, biljarten,
volleybal en zaalvoetbal.

Het tweede A junioren team van
korfbalvereniging Atlantis is alsnog
geëindigd als kampioen van poule
A4D. Ondanks een wat minder goede start eindigde het door Scheenaart rioolservice gesponsorde team
op een gedeelde eerste plaats. Dat
betekent dat Atlantis A2 voor het
2e seizoen op rij kampioen is.

Sponsoractie jeugdhonk succes

De sponsoractie voor een nieuw
jeugdhonk voor de jeugd van de
protestantse gemeente Mijdrecht
was een succes, mede dankzij
diverse winkeliers in Mijdrecht die
spullen voor het rad van avontuur ter beschikking stelden. Alle
gulle gevers heel erg bedankt!
A.s. zondag om 10 uur is er een
jeugddienst in de Janskerk met als
thema: Toeval?! Welkom!

Dit weekend bij uw AMBACHTSBAKKER

vrijdag en zaterdag
(18 en 19 juni)

Oranje Tompouce
5 halen
4 betalen

Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis
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AUTO&MOTOR
Rij-impressie Kawasaki ER6F

ER6F:

Sportieve allemansvriend
Deze week test Patrick Hesse wederom een jonge Kawa, een Kawasaki
ER6F uit 2009 van Floor Verbrugge Motoren De Hoef, met de bijna
maagdelijke kilometerstand van 2.600; nog niet eens behoorlijk ingereden dus.
Deze lichte twin staat bekend als een
niets-aan-de-hand allround motor.
Een opstapmotor, bij uitstek geschikt
voor een breed publiek: ervaren of
minder ervaren, jong of oud, man of
vrouw. Dit is de meest luxe uitvoering
van de ER-serie. Hij heeft namelijk
een volledige kuip en dat smoelt goed,
moet ik zeggen. Ook de grijsmetallic kleur geeft hem een volwassen
uitstraling. De F-versie wordt net als
de ‘N’ aangestuurd door een twee in
lijnmotor, verwerkt in een smal, lichtgewicht chassis, waardoor de ER6F
buitengewoon makkelijk te manoeuvreren is. De motorfiets beschikt over
72 pk en heeft een drooggewicht van
178 kilogram schoon aan de haak. De
elektronische brandstofinjectie zorgt
voor een constante vermogensaanvoer
over het hele toerengebied. De ER6F
is milieuvriendelijk en voldoet aan
de strenge Euro III-emissie normen.
Tevens beschikt deze uitvoering over
het prachtige en veilige ABS-systeem
(eigenlijk een must-have voor alle
motoren).

De twin slaat direct aan wanneer ik
op startknop druk en na een minuut
of twee brengt de automatische
choke het toerental naar een acceptabele waarde. Ik kan de weg
op en de twin bromt tevreden in het
vooronder. Het valt me op dat de
fiets erg smal is, maar toch ook weer
niet iel, wel merk je dat het gewicht
erg meevalt. Het kost het dus totaal
geen moeite om de fiets tussen het
verkeer door te manoeuvreren. Ver
buiten het dorp geef ik de Kawa de
sporen, hoewel hij erg op toeren
moet komen gaat hij behoorlijk van
zijn plaats. Het devies is wel flink
op toeren houden. Dan komt er ook
uit de werkelijk schitterende ogende
uitlaatdemper (een stukje hightech
design van de bovenste plank) een
vette roffel en dat is toch belangrijk
bij de beleving van motorrijden.
Chapeau aan de Japanner die
verantwoordelijk is voor dit schone
ontwerp. Een prima motorfiets voor
degene die niet echt op een zwaar
racemonster zit te wachten, maar

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

gewoon lekker een straatje om wil
of voor woon-werkverkeer. Want
economisch gezien vraagt deze ER
niet veel en springt zeer zuinig om
met de brandstof. Geen minnetjes
dan? Ik vond de vering erg hard,
maar wellicht is dit een kwestie van
afstellen en uiteraard van smaak. Na
een heerlijk toertje loop ik nog eens
om deze leuke motorfiets heen en
kan niets verzinnen waarom iemand
hem niet zou kopen. Hij is werkelijk
in uitmuntende nieuwstaat en er zit
nog tot medio 2011 fabrieksgarantie
op.
De ER6F kost bij Floor Verbrugge
5.990 euro en dat is zoals bekend
bij Verbrugge
Motoren een
all-in prijs, dus
inclusief afleveringsbeurt,
overschrijven
en volle tank

benzine en fabrieksgarantie tot april
2011. Als ik eind van de dag naar
wat informatie op internet snuffel,
zie ik ook wat prijzen voorbijkomen
en merk dat voor een in perfecte
staat verkerende ER6F, zoals die
bij Floor te vinden is, dit een erg
scherpe prijs is.

Floor Verbrugge Motoren
Eerste Hoefweg 7
1426 AK De Hoef
tel. 0297 593348

www.floorverbrugge.nl

Oeverzwaluw heeft een nieuw zomerhuis
Momenteel nestelen oeverzwaluwen in een berg grond naast het
nieuwe zwembad. Het gaat om grond die is verwijderd in verband
met de bouw van het zwembad. Deze grond zou worden 'uitgevlakt' omdat het terrein waar de grond ligt, tevens de plaats is
waar mogelijk een discotheek komt.
Voordat het uitvlakken ter hand is genomen, is geconstateerd dat
er oeverzwaluwen broeden. De Algemene Inspectiedienst (AID)
heeft vervolgens de aannemer opdracht gegeven het terrein met
linten af te zetten. Dit is gebeurd, maar daarna is geconstateerd
dat, ondanks de linten, er toch kinderen speelden op de berg
grond. Daarna zijn op verzoek van de AID hekken geplaatst.

foto peter bakker
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AUTO&MOTOR
Autonieuws
Productie Volvo S60 gestart

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.

Volvo C70 2.0D

Au Naturel

Afgelopen dinsdag is in Gent de productie van de nieuwe S60 gestart.
De eerste week rollen er 300 stuks
van de lopende band, de komende
weken gaat dat aantal oplopen naar
900 auto’s. Na de zomervakantie
moeten er per week 1.500 stuks van
de band rollen. Volvo streeft ernaar
per jaar 90.000 S60’s te verkopen.

Rectificatie
De vaste lezers van onze autorubriek hadden het snel door:
in het artikel over de Peugeot
308CC is per vergissing de intro
van de week ervoor blijven staan.
Onze excuses hiervoor.

De vernieuwde Volvo C70 is uit. En om gelijk met de deur in huis te vallen: wij hebben er niet mee gereden.
Dit is namelijk het model van voor de facelift, au naturel.
door michael reuling  foto’s patrick hesse

Wat verschilt het gefacelifte model
dan met het vorige type? Niet veel,
de kop- en achterlichtunits daargelaten (de koplampen zijn ontworpen
op basis van de nieuwe S60 en zijn
ook terug te vinden op de vernieuwde
C30, waarmee we een tijd geleden
op weg waren). Reden om dus met
het vorige type eens een tochtje te
maken door de regio. Dit specifieke
model C70 is geproduceerd in het
Zweedse Uddevalla in 2009 en in
augustus van dat jaar op kenteken
gezet, kort voor de introductie van de
vernieuwde C70. En dat is jammer
voor de dealer, maar biedt mooie
kansen voor de klant. Inmiddels
staat er namelijk een kleine 15.000
kilometer op de klok, dus kun je
deze aangeklede C70 mee naar huis
nemen voor € 44.650,- (nieuwprijs
ligt rond de € 54.480,-).
Jaren geleden (1998) introduceerde
Volvo een C70 met softtop.
Dit succesmodel werd in 2006
opgevolgd door het afgebeelde type
C70. Gebaseerd op het onderstel
van de S40 en ontworpen door de
Nederlander Fedde Talsma, die de
scepter zwaait over de ontwerpafdeling van Volvo. De C70 is voorzien
van een driedelig klapdak; een waar
schouwspel wat zich ontvouwt zodra
je op de knop drukt om het dak te
openen of te sluiten. De huidige C70
is mede door dit dak razend populair.
Zoals bij alle cabrio’s met hardtop, is
dit een auto die je met gemak iedere

dag kunt gebruiken. Een telefoontje
plegen via het bluetooth-systeem
is geen enkel probleem, ook niet
met open kap. Het navigatiescherm
popt omhoog als je de weg even niet
weet. Jammer genoeg werkt Volvo
nog met een afstandsbediening. Voor
een merk dat veiligheid hoog in het
vaandel heeft staan zou je verwachten dat ze liever met een touchscreen
navigatie-systeem zouden werken.
Desondanks werkt de afstandsbediening wel intuïtief.
Het interieur is zoals we dat van alle
Volvo’s kennen. Degelijk, voorzien
van goede materialen en logisch
ingedeeld. In het midden vinden we
de platte middenconsole, waarachter
je spullen kunt wegleggen. Dit model
is uitgevoerd met een High Performance Audio-pakket, niet geheel
vervelend, maar realiseer je wel dat
iedereen kan meegenieten van je muziekkeuze. Gelukkig heb je daarvoor
altijd een neutrale CD achter de hand
in de 6 CD-wisselaar.
De C70 is een echte vierzitter.
Achterin vinden we veel ruimte,
zodat je ook echt met vier mensen
op pad kunt, zonder dat de twee
passagiers achterin na tien minuten
al last hebben van kramp. Reis je
vaak alleen, dan kun je kiezen voor
een windschot. Die-hard cabriorijders
haken hier af, anderen willen niet dat
hun kapsel door de war raakt na een
kort ritje. Voordeel van dit windschot

is dat spullen veilig op de achterbank
kunnen blijven liggen als je met 120
km/u over de snelweg blaast. Dit
windschot is voorzien van handige
ritsopeningen, zodat je makkelijk bij
de spullen kunt. In de achterbak heb
je (als de kap opgevouwen is) nog genoeg ruimte voor een reistas. Wil je
meer kwijt, dan kun je met een druk
op de knop het dak omhoog tillen,
waarna je andere spullen onder het
dak kunt leggen. Totaal beschik je dan
over 200 liter. Met eenzelfde druk
op de knop zakt het dak weer terug
in zijn positie. Met het dak gesloten
beschik je over 404 liter bagageruimte, waarmee je de C70 prima kunt
inzetten voor vakantieritten.
De C70 is een grote auto, maar toch
heeft Fedde er een nette auto van
weten te maken (het moet gezegd:
in samenwerking met het Italiaanse
designhuis Pininfarina, maar of dat
nou nodig was). Zowel gesloten als
dicht ziet de C70 er goed uit en
dat is niet altijd bij alle cabrio’s het
geval. Persoonlijk vind ik het tweede
zijraam te groot, waardoor de lijn
niet helemaal mooi doorloopt, maar
fotograaf Patrick heeft daar een
andere mening over. Hoe het komt
dat deze auto er goed uitziet? Fedde
is begonnen met het design van de
coupé, waarna uit de coupé-lijnen de
cabrio is ontworpen.
Volvo is toch het merk van de veiligheid? Klopt. Hoe zit dat dan met een

geopend dak? Maak je geen zorgen.
Aan de zijkant vinden we inflatable
curtains, zodat je bij een aanrijding
van de zijkant goed beschermd bent.
Dreig je over de kop te vliegen, dan
schieten achter de achterste hoofdsteunen twee rolbeugels omhoog.
Inmiddels zien we vandaag de dag
deze noviteiten op bijna alle cabrio’s
terug.

De 2.0 diesel zit op iets meer dan
tien seconden op de 100 km/u. Daar
tegenover staat dat je een verbruik
hebt van 1 op 15. Kan het verbruik je
niets schelen, dan kan je ook kiezen
voor de überdiesel, de D5. Vergelijk
die motor maar met een kernreactor.
Petrolheads kiezen dé Volvo-motor,
de T5, een vijfcilinder turbo benzinemotor.

Onder de motorkap vinden we de 2.0
dieselmotor. Een zeer fijne motor,
overduidelijk een keuze voor de wat
meer zakelijke rijder die veel kilometers aflegt. Immers kies je bij een
cabrio eerder voor een benzinemotor,
voor wat meer sportieve aspiraties.
De C70 is echter geen sportwagen,
maar een luxe cruiser. Uiteraard
hoort daar een automatische zestraps transmissie bij. Een slagschip
waarmee je achterover geleund
van A naar B toert. De dieselmotor
biedt voldoende pit en koppel om
dat vlot te doen, maar met de kap
open ontkom je er niet aan dat je er
iedere keer aan herinnerd wordt dat
je met een diesel onderweg bent.

De vraag blijft: ga ik voor de gefacelifte C70 of ben ik slim en kies ik
voor een model waar de kop vanaf
is? Het nieuwe model is uiteraard op
alle punten even wat beter, het vorige
model biedt interessante opties voor
je portemonnee. Uiteindelijk ga jij
over de financiën.
Volvo Bangarage
Communicatieweg 9
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-281495
Website: www.bangarage.nl

Volvo C70 2.0D
Gereden versie:
Volvo C70 2.0D Powershift
Summum
Vermogen: 136pk
0-100: 11,1 s
Top: 205 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,9 / 6,3 l/100km
Prijs gereden model:
€ 44.650,Alternatieven:
Audi A5 cabriolet, Ford Focus CC, Lexus IS250C, Opel
Astra Twintop, Peugeot 308 CC,
Renault Mégane CC, Saab 9-3,
Volvo C70

DE WEEK IN BEELD
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Op de dagen dat het Nederlands elftal speelt, ziet het er bij OBS De
Eendracht in Mijdrecht weer traditioneel oranje uit: kinderen én leerkrachten dossen zich vrolijk uit. De klassen zijn prachtig versierd door
de kinderen en de resultaten van de wedstrijden worden bijgehouden.
Tijdens de eerste wedstrijd van ons elftal maandag jl. kropen diverse
klassen gezellig bij elkaar om dit te bekijken op het smartbord of via de
tv. Dat onze KANJERS met 2 – 0 wonnen, is een prachtig begin van een
hopelijk langdurig toernooi voor Nederland. Aan De Eendracht zal het
niet liggen, daar staan ze ‘Eendrachtig’ achter het Nederlands elftal!
Afgelopen maandag opende het Holland House in
Vinkeveen voor het eerst haar deuren en dit was een
groot succes. In een gezellig ingerichte feesttent op
het Hertha terrein in Vinkeveen kunnen de voetbalverrichtingen van het Nederlands elftal worden
gevolgd op maar liefst drie schermen.

Zweedse p

foto’s richard vogels

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

soort
mandarijn

uitverkorene

oude maat

loopvogel

veldvrucht

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
langer
worden

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

Kruiswoordraadsel

Kruiswoordpuzzel week 24

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

1

ken 14 conflict

en van Amerika
27 fiasco

37 toverkunst
plaats 44 be-

ad (Chinees)

2

3

19

18

25

27

32

28

29

30

37
40

41
44

47

48
54

53

45

49

50

55

51

59

58

61
63

62

43

50

2

27

Horizontaal 1 kreet 7 zweefrek 11 kleine baai 12
schipperskreet 13 deelteken 14 conflict
18 klanknabootsing 19 gebonden (muziek)
21 Verenigde Staten van Amerika 22 atmosfeer
(afk.) 23 inhalig mens 24 plaats in Italië
25 strak 27 fiasco 29 groet 32 familiestuk
34 op het kantje 35 smekend verzoek 37 toverkunst 38 Bijbelse reus 39 deel van Afrika
42 inwendig leeg 43 grote plaats 44 behoeftige
47 Bijbelse figuur 48 onvergelijkelijk 50 het
rechte pad (Chinees) 52 lofdicht 54 dooier
56 zeilschip 57 kunstdicht 59 militair hoofddeksel 60 ver-bond 61 gebergte in Zwitserland 62
kunstmatige bedwelming 63 vergoeding voor
onderricht.

46

56

60

mist 51 water-

17

34

43

wikkelingsvorm

16
21

33

39

werktuig

57

15

36

42

arssoort 37 bin-

10

24

26

38

52

9

20

23

22

p 31 plaats in

8

14

35

uropeaan

7

13

31

zienswijze

6
12

g 63 vergoeding

ng 7 ambts-

5

11

fddeksel 60 ver-

voertuigen 3 ri-

4

Sudoku week 24
ingeregen

13

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

Verticaal 1 pad dat naar een openbare weg
leidt 2 toegangsweg voor voertuigen 3 rivier in
Engeland 4 groot ongeluk 5 grootmoeder
6 verworpeling 7 ambts-gewaad 8 Zuid-Afrikaanse antilope 9 kunststof 10 landbouwwerktuig 15 langlopend tv-feuilleton 16 tegenwoordig 17 diepte 19 ontwikkelingsvorm van
een insect 20 venijn 23 snel 26 mijt 28 zin
30 vrouwtjesaap 31 plaats in de VS 33 Bijbelse
figuur 34 reputatie 35 de toehoorders
36 harssoort 37 binnenste van beenderen
39 beoefenaar van de zedenkunde 40 zienswijze 41 spoorstaaf 43 machinepistool 45
dagmars 46 dampend 49 mist 51 watergeest
53 donkere kamer 55 aanwijzend voornaamwoord 56 Europeaan 58 Zuid-Afrikaanse partij
(afk.) 59 betaalplaats.

editie

4

blijmoedig

plaaggeest

Sudoku

cilinder

plaats in

limburg
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke
kolom e
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t
en met
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom
en 9 precies één keer voorkomen. v
ke
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot
bi
en met 9 precies één keer voorkomen.

Sudoku

e

achter

6

insgelijks

1

gereedschap

7
ongekunsteld

1
8 3
8
5 1
2 9
1
4
9 5
6

soort
heuvel

plaats in
antwerpen

7

6
7
9
3 5

2

1
6 3 8
2
9
7
3
5 4
3
3
8
1
2
2 7
9 3
© DENKSPORT PUZZELBLADE
werelddeel
middeleeuwen

franse burgemeester

1
2
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

3

4

Oplossing puzzels week 23
; C; I ; ; K; O; O; P ; ;
; L E N G E N; U I T G A V E
W E L G E M O E D; T ; D; N
;6M9
; 8
; R
L ;2 E3L 5
E N
4O1
7; S G
G E S N O E R D; P R E M I E
2
7
3
6
9
5
1
8
4
; N A; E ; A; E G; K I E L
; 6
K ;9N R ;
S T1R 4
I P7T8
A3
N G2
5
; I ; T E R P; AM E R I K A
1
8U5
; 7
M A9I 3
R 2
E; A R
I N4G 6
E N
;9E3
; 5
ME
H4
E L6E 7
N ;8O M A
1C2

782 936 541
deugen
861 349 725
329 578 416
457 261 893

landbouwwerktuig

9 3
4 5

6

7
1

6

handigheid

127 563 498
693 184 752
845 792 316
239 451 687
751 638 249
486 279 135
962 345 871
378 916 524
514 827 963

5

6
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De Oranje-auto is aangekomen in Denemarken

Vrouwen zwemmen af

Al ruim 20 jaar volgt het Oranje-auto het Nederlands elftal tijdens een WK of EK, mits dat in Europa
is. Ook dit jaar volgt de auto onze jongens tijdens het WK. Ter gelegenheid van de eerste poulewedstrijd
tegen Denemarken reisde het Oranjeauto af naar het Deense Laasby. De zes heren: Vinkevener René
Rebel, Nico Kerssens, Jos Kroon, Rick Huygen, Piet Neeft en Wim van Gelderen gingen samen met
de inwoners van Silkeborg de wedstrijd kijken. Aangekomen in het hotel werd de voorgevel gelijk van
heldere oranje accenten voorzien. En de inzittenden van het Oranje-auto kon zich voorbereiden op de
wedstrijd die in de plaatselijke pub werd gekeken.
Er stond ook een aantal culturele uitstapjes op het programma, zoals een bezoek aan het Deense
Openluchtmuseum, Gamele By, in Arhus en aan het Munthuis, met zijn bijzondere dakconstructie. Wellicht reist het Oranje-auto tijdens de achtste finales nog een keer af, maar dat hangt van de prestaties
van onze jongens af. Het Oranje-auto is op de voet te volgen via de website: www.oranjebusje.nl

Een groep van 13 buitenlandse dames
is geslaagd voor hun zwemdiploma A,
B of C. De dames hebben het afgelopen jaar hard getraind voor deze
dag. Het examen bestond uit verschillende onderdelen zoals duiken door
een gat heen, koprol onderwater en
hurksprong. Nog niet iedereen van
de groep was er klaar voor om af te
zwemmen, maar dat komt wel goed in
het nieuwe zwembad.
De volgende deelnemers hebben hun diploma
behaald:
A-diploma: Mimount Farhat, Sara Asafiati
B-diploma: Saduman Kurt, Terhas Abrha, Halise
Akyol, Saadet Yasar en Najat Zaimi.
C-diploma: Naima Aananu, Safiya Mohamed
Sutro en Khadija Mousaoui.
Allemaal van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie zwemdiploma!
Nieuwe zwembad
7 juni jl. is de groep vrouwen naar het nieuwe
zwembad geweest en heeft een rondleiding gekregen van de projectleidster van de gemeente
en de projectleidster van de exploitant.

Nieuw: de bibliotheekbon
Bij de Regionale Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen
zijn bibliotheekbonnen te koop in twee varianten: een halfjaarabonnement voor € 20,- en
een jaarabonnement voor € 40,-.
De bibliotheekbon is onbeperkt geldig en de
ontvanger kan de bon gebruiken voor een
abonnement bij alle bibliotheken in de provincie Utrecht (met uitzondering van Nieuwegein
en Veenendaal).
De cadeaubon zit in een feestelijke geschenkverpakking en de ontvanger kan de cadeaubon
op ieder gewenst moment inwisselen. Het
abonnement is vanaf dat moment een jaar
geldig.

Onderzoek brandstichting Mijdrecht
De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van drie conifeerbranden en een schuttingbrand aan de Smaragd en de Turkoois. De politie heeft dinsdag 15 juni een buurtonderzoek
gedaan. Een getuige kon een goed signalement geven van twee jongens die vermoedelijk bij een
van de branden betrokken zijn. De eerste jongen is ongeveer 15 à 16 jaar oud, licht getint uiterlijk,
kort krullend zwart haar, tenger postuur en hij droeg een zwart t-shirt zonder mouwen. De tweede
jongen is ook 15 à 16 jaar oud, blanke huidskleur, lichtblond haar waarvan de zijkanten kort
geschoren waren. Hij droeg een oranje t-shirt (nederlands elftal) zonder naam op de rug. Heeft
u meer informatie over deze jongens, belt u dan met het politiewijkteam De Ronde Venen, via
0900-8844.
Verdachte situatie? bel 1-1-2.
De politie vraagt bewoners om extra alert te zijn en bij verdachte situaties direct 1-1-2 te bellen.
Ook is het van belang melding te maken indien er bij u brand gesticht is. Alle informatie kan van
belang zijn in het politieonderzoek. Deze informatie kunt u doorgeven via het algemene
telefoonnr. 0900-8844 of via email derondevenen@politie.utrecht.nl
foto: peter bakker

Als er nog vrouwen/dames zijn die interesse hebben om mee te doen zijn ze van harte welkom
en kunnen ze zich opgeven bij Quassima Asafiati
E-mail: mevrouwtje_q@hotmail.com,
tel: 0297-230280.

VACATURES

Geef de bibliotheek eens cadeau!

Op zoek naar een leuk eindexamengeschenk,
wilt u een jarige verrassen of is er een jubilaris
op het werk. Geef de bibliotheek dan eens
cadeau!
Met een bibliotheekbon geeft u ontspanning,
inspiratie, verleiding en verdieping! Want een
bibliotheekabonnement geeft toegang tot
meer dan 2 miljoen boeken, dvd’s, cd’s cd-roms,
games, luisterboeken en tijdschriften. Dat is
bijvoorbeeld bijna 40 kilometer boekenplank,
25 jaar, ieder uur van dag luisterplezier, of
films kijken van Gooische Vrouwen tot De
Gelukkige Huisvrouw. En daarnaast geeft de
bibliotheekpas allerlei kortingen op voorstellingen en activiteiten in de hele provincie
Utrecht.
Kortom, met een bibliotheekbon geeft u een
schat cadeau.

De opkomst was enorm groot. De groep vond
het resultaat erg mooi en kon niet wachten om
een duik te nemen in het bad.
Tijdens de rondleiding werd er ook verteld
hoe de aanpassingen eruit zullen komen te
zien en er was gelegenheid om vragen te
stellen. Na de zomervakantie maken we een
nieuwe start en gaan we weer lekker verder
zwemen in het nieuwe bad.

Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Boekhouder M/V 24 uur (verantwoordelijk voor
de financiële administratie)
Organisatie: Life & Garden (www.lifeandgarden.com)
Plaats: Regio Mijdrecht

Functie: Slagerij medewerker
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis

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

Functie: Autobedrijf in Hoofddorp zoekt diverse
medewerkers
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

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

Functie: Beleidsmedewerker sociale zaken
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Vakantiewerker Afdeling Group Marketing
Communications
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker risicomanagement/planning
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoop Binnendienst Medewerker (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: NET Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Vakantiekracht Alles in 1 Boodschappen
Bezorgservice
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Vinkeveen
Functie: Administratief medewerker in- en verkoop
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Inkoper
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Projectleider
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Technische Dienst
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: (Beginnend) Assistent-Accountant
Organisatie: Van Dort & Partners
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Secretarieel medewerker P&O
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Bandleider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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