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Actie en avontuur of
gewoon lekker luieren?

Rap, ruig en oogverblindend...
Zondag 3 juli was lingerie-speciaalzaak Bonne Nuit uit Mijdrecht ook aanwezig bij de Rabobank Rap en Ruigrace op eiland
Eén in Vinkeveen. Een speciale boot met dames in badkleding promootte de mooie badkleding en lingerie van het bedrijf.
De kapsels waren verzorgd door Backstage Hairfashion uit Mijdrecht. De visagie was in handen van Ernst Vos uit Amsterdam
en Mart Gilles verzorgde de boot en de catering. Al met al een zeer geslaagde promotiemiddag voor de dames van Bonne
Nuit. Meer informatie over Rap en Ruig leest u op pagina 7.
foto peter bakker

Zeilteam DRV eindigt op derde plaats Nationaal Regenboog Evenement
Vijftien Regenboogteams zeilden
zaterdag jl. hun wedstrijden op de
Vinkeveense Plassen, als onderdeel
van van het eerste Nationaal Regenboogevenement, dat van 29 juni tot
en met 3 juli. plaatsvond op verschillende plassen in het Groene Hart.
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kameryck klassiek

zomer
avond
concerten

25 t/m 28 augustus 2011
Presentatie Bram van der Vlugt

www.kameryckklassiek.nl
of bel (0348) 400771

Rondom deze wedstrijd was een
gevarieerd programma met jeugdactiviteiten, tal van demonstraties en
muziek, zowel op het water als op
de wal. De Watersportvereniging
Vinkeveen en Abcoude (WVA) greep
het zeilevenement aan om de jeugd
kennis te laten maken met de verschillende watersportactiviteiten op
de Vinkeveense plassen. De WVA, de
zeilschool De Vinkeveense Plassen, de
Wakeboardschool, de Kanovereniging,
de Scouting en het ABC Duikcentrum
stonden er met een dagvullend en
doorlopend programma.
De Ronde Venen was niet alleen gastheer voor één dag van het Nationaal
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Regenboogevenement. De gemeente
had ook een ‘eigen’ Regenboogboot die aan de wedstrijd deelnam.
Wouter Pinckaers, Hans van Drunen
en Remko Boot (foto) vormden de
bemanning van de boot die onder
Rondeveense vlag voer. Op zaterdag
2 juli eindigde dit team op de vierde

plaats in het dagklassement. Zoals
verwacht won zondag 3 juli het team
van Bodegraven/Reeuwijk het eerste
Nationaal Regenboog Evenement.
Het team van De Ronde Venen eindigde met 71 punten op een gedeelde
derde plaats met Alphen aan den
Rijn. Een mooie prestatie!

website inclusief
ontwerp + cms voor
slechts € 975,–
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zie de voorbeelden op:
www.pprzzlight.nl
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Plaatsing bankjes in parkje
bij De Meijert geëvalueerd

Raad in vakantiestemming

De plaatsing van bankjes in het parkje bij De Meijert in Mijdrecht
heeft niet tot nauwelijks tot overlast in de omgeving geleid. Sinds de
plaatsing is er door twee omwonenden één keer melding gedaan van
lawaaioverlast door jongeren. Ook tijdens de regelmatige bezoeken
van jongerenwerk en politie aan het parkje is niets onoorbaars geconstateerd.
jongerenwerker heeft dit met hen
In maart zijn in het parkje bankjes
opgenomen. De jongeren hebben
geplaatst als vervanging van de
beloofd hier voortaan op te letten.
aanwezige boomstammen waarop
Bij gemeente en politie zijn daarna
bezoekers konden zitten. Omwogeen klachten meer binnengekonenden waren daar niet gelukkig
men over overlast in het parkje.
mee. Zij spraken de vrees uit dat
de bankjes als ontmoetingsplek
De jongerenwerkers en de wijkvoor rondhangende jeugd zouagent hebben met grote regelmaat
den gaan dienen met overlast tot
en op verschillende tijdstippen
gevolg.
de plek bezocht en contact gehad
met de daar aanwezige jongeren.
Het college van B en W heeft de
zorgen van de omwonenden serieus Daarbij zijn geen onoorbare zaken
aangetroffen. Wel is geconstateerd
genomen en hen toegezegd dat podat er sprake is van zwerfafval. De
litie en jongerenwerk nadrukkelijk
jongeren zijn hierop aangesproken
een extra oogje in het zeil houden
en hebben beterschap beloofd.
en de plaats regelmatig bezoeken.
Indien nodig worden extra voorzieAan de bewoners is gevraagd metningen getroffen.
een bij de politie of de gemeente
te melden als er sprake is van overDe conclusie van het gesprek van
last. Ook is afgesproken op 5 juli
5 juli is dat er geen reden is de
de stand van zaken opnieuw op te
bankjes te verwijderen. Politie en
maken op basis van de meldingen
van bewoners en de ervaringen van jongerenwerk blijven de plek veelvuldig bezoeken en houden nadrukpolitie en jongerenwerk.
kelijk een vinger aan de pols. Ook
wordt extra aandacht besteed aan
Tijdens dit overleg is naar voren
het zwerfafval. De bewoners zijn
gekomen dat er éénmaal melper brief over de uitslag van het
dingen zijn gedaan over lawaaioverleg geïnformeerd. Hen is opoverlast. Na de melding heeft
nieuw gevraagd om overlast direct
de politie de jongeren hierop
te melden bij politie of gemeente.
meteen aangesproken en ook de

De laatste voorstelling vóór het zomerreces van het politieke theater van de gemeente De Ronde Venen was
over twee avonden verdeeld. De eerste akte op donderdag 30 juni werd tot ieders verrassing een blijspel. De
raadsleden bleken in een opperbeste stemming. Pluimen en veren werden uitgereikt aan een verbouwereerd
college, dat niet wist wat hen overkwam. Ook het hardwerkende ambtenarencorps werd omstandig geprezen. Coalitiepartijen en oppositie deden niet voor elkaar onder. Jammer dat er voor een vrijwel lege zaal
gespeeld werd.

Eensgezinde lof voor het college
door piet van buul

Maar liefst twaalf agendapunten met
voldoende importantie om er nog
eens stevig over te debatteren. Maar
kennelijk begint het vooroverleg in de
commissies zijn vruchten af te werpen. De nieuwe raad is begin dit jaar
afgestapt van het oude Rondeveense
systeem van de Ronde Tafelgesprekken en men is teruggekeerd naar de
commissies. De uitsplitsing in een
meningsvormende en een besluitvormende vergadering is gehandhaafd,
maar leidt er soms toe dat in de
meningsvormende vergadering de
commissievergaderingen nog eens
dunnetjes worden overgedaan. Maar
op 30 juni liep het allemaal van een
leien dakje.
Bouwprojecten
Er stonden een paar bouwplannen
op de agenda, waarvan de voortgang
instemming van de gemeenteraad
behoefde. Zo is er de voorgenomen
verhuizing van Plusmarkt Koot uit
het dorpscentrum van Abcoude. Om
de gang van zaken te bespoedigen
zullen twee procedures, te weten de
bestemmingsplanwijziging en de verlening van de omgevingsvergunning
worden samengevoegd. Lof was er

voor supermarkteigenaar Ernst Koot,
voor zijn bereidheid om in een economische moeilijke tijd te investeren in
de toekomst. Uiteraard goed voor zijn
bedrijf maar ook goed voor Abcoude,
was het unanieme oordeel van de
raad. Een tweede groot project is de
bouw van een hotel-restaurant met
congrescentrum aan de Groenlandsekade 1 in Vinkeveen. Twee inwoners
kwamen de raad vertellen dat het gebouw veel te hoog wordt en daardoor
het aanzien van het landelijk gebied
zal verstoren. Ook hier was de raad
unaniem enthousiast over de plannen.
Waardering voor de ondernemer die
durft te investeren in zo’n project.
Het zal zeer ten goede komen aan de
recreatiedoelstelling van de gemeente. En zo’n gebouw pal langs de A2
betekent, volgens een aantal raadsleden, een duidelijk ‘herkenningspunt’
waarmee de gemeente letterlijk ‘aan
de weg timmert’. Nadat de wethouder had gemeld dat het met het
fietspad langs de Groenlandse Kade
ook helemaal goed zal komen, werd
het licht op groen gezet.
Het schoolgebouw van pcb De Schakel in Vinkeveen moet nodig worden
opgeknapt. De raad ging akkoord

met het beschikbaar stellen van ruim
acht ton voor groot onderhoud. Voor
dat bedrag mag ook nieuw gebouwd
worden. Veel lof voor het schoolbestuur dat zich heeft ingespannen om
met goede plannen te komen.
En tot slot werd wethouder Spil uitvoerig van veren en pluimen voorzien
vanwege het feit dat zij kans heeft
gezien om in een slimme constructie
samen met Kinderopvang De Klimboom de onderwijsgebouwen aan De
Pijlstaart en het Tuinderslaantje in
Vinkeveen te kopen en te verkopen.
Hierdoor krijgt De Klimboom een
eigen accommodatie en kan obs De
Pijlstaart ook beter uit de voeten. De
wethouder heeft er een gordiaanse
knoop mee doorgehakt.
Baambrugse Zuwe
Het feit dat de Baambrugse Zuwe
moet worden gereconstrueerd is
onomstreden. Er is nu een plan voor
de aanpak van een eerste deel van de
Zuwe. Met uitzondering van Ronde
Venen Belang stemden alle fracties
in met de gekozen aanpak. Dat
daarbij de weg enige tijd volledig zal
zijn afgesloten, vond men lastig maar
onvermijdelijk. Lees verder op p3.
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Weekend
weerbericht
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't Blijft wisselvallig
Aankomend weekend houden we
wisselvallig weer. Dat komt doordat
een depressie die ter hoogte van
Ierland ligt zich gaat verplaatsen
richting Engeland. Die depressie
geeft bij ons wel redelijk weer met
zon en wolken en een paar buien.
De temperatuur blijft door de zuidelijke stroming ook aardig en zal zo
rond de 20 graden blijven hangen.
Zaterdag is het licht wisselvallig
weer met wolkenvelden en zon,
jammer genoeg komen er ook
lokaal wat buitjes voor. De temperatuur ligt overdag zo rond de 21
graden en in de nacht wordt het
ca. 12 graden. Er staat een matige
wind die uit zuidwestelijke richting
komt
Zondag is er iets meer bewolking
en komen er ook lokaal wat buien
voorbij. De temperatuur ligt overdag
rond de 20 graden en ’s nachts
wordt het rond de 11 graden. De
wind komt uit zuidwestelijke richting en zal matig van kracht zijn.
Maandag is er vrij veel bewolking
en komt er lokaal een buitje naar
beneden. De temperatuur ligt overdag zo rond de 20 graden en in de
nacht ligt het rond de 11 graden. De
matige wind komt eerst uit zuidwestelijke richting en gaat langzaam
draaien richting het noorden.
De dagen daarna blijven wisselvallig
bewolkt. Doordat er een hogedrukgebied langs ons heen gaat blijven
we het wisselvallige weer houden.
Alleen de temperatuur gaat iets
teruglopen, doordat de wind uit
noordelijke richting gaan komen.

Verdacht
Agenten hielden in de nacht van
woensdag 6 op donderdag 7 juli
twee mannen onder verdachte omstandigheden aan in Mijdrecht.
Rond 01.35 uur zag een agent twee
mannen over de Anselmusstraat
lopen. Hij zag dat zij een blokje
door de wijk maakten en weer op
de Anselmusstraat uitkwamen. Hij
vertrouwde het niet en controleerde
de twee, een 22-jarige man uit
Mijdrecht en een 25-jarige man
uit Polen. Bij de controle bleek dat
zij een rugzak bij zich hadden met
daarin inbrekersgereedschap. De
agent hield hen aan en de verdachten werden naar het politiebureau
overgebracht. Tegen het tweetal
wordt proces-verbaal opgemaakt.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 9 juli 2011
• Rondleidingen Fort Abcoude, Abcoude
• Veensteekmachine draait, 		
Museum De Ronde Venen, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Vervolg van p2.

gezet.

RVB diende een motie in teneinde op
zoek te gaan naar een nieuwe aannemer, die het goedkoper doet en die de
weg ook tijdens de werkzaamheden
open houdt. Wethouder Palm was
niet onder de indruk van mogelijke
schadeclaims van ondernemers aan
de Zuwe. Het hoort bij het normale
ondernemersrisico vond hij. Pas
wanneer het al te gek wordt, valt er
te praten over schadevergoeding. Met
drie RVB-stemmen tegen werd het
licht voor de reconstructie op groen

De Programmarekeningen 2010
De rekening en verantwoording over
2010 van de voormalige gemeenten
Abcoude/Baambrugge en van De
Ronde Venen zijn bekeken door een
raadswerkgroep waarin alle fracties
vertegenwoordigd waren. Onder het
motto ‘gedane zaken nemen geen
keer’, werden de rekeningen vastgesteld en de lusten en lasten van beide
gemeenten overgenomen door de
nieuwe gemeente De Ronde Venen.

Tot slot toonde de raad zich enthousiast over de eerste bestuursrapportage
2011. Hierin geeft het college inzicht
in wat er tot nu toe gedaan is, waar
aan gewerkt wordt en wat er voor de
rest nog op de rol staat. Waardering
was er voor de heldere rapportage en
vooral voor de inzet van het ambtenarencorps. Nog enigszins beduusd
van de raadsbrede steun en waardering kon het college zich opmaken
voor de tweede akte... Op maandag 4
juli ging het over het beleidsplan en
de voorjaarsnota.

Raad bespreekt voortgang
bezuinigingen
Nadat de raad donderdag 30 juni j.l. in voortvarende eensgezindheid de voortgang van een aantal projecten
had verzekerd, kwamen in de laatste vergadering voor het zomerreces op maandag 4 juli jl. het beleidsplan
en de voorjaarsnota aan de orde. In het beleidsplan heeft het college het raamwerk voor het beleid gedurende de komende drie jaar neergelegd. En in de voorjaarsnota wordt vooral ingegaan op de bezuinigingsoperatie die het college wil doorvoeren.
door piet van buul

Beide stukken waren al uitvoerig
besproken tijdens de commissievergadering. Daar was al vastgesteld
dat de raad niet van plan was
instemming te betuigen met de
plannen, maar ze voor kennisgeving
aan te zullen nemen. Het college
had graag gezien dat de raad met
de plannen zou instemmen, zodat er
sprake zou zijn van een gezamenlijk beleid. Dat ging de raad te ver.
Daarbij speelde ook een belangrijke
rol dat de bezuinigingen slechts
voor tachtig procent zijn ingevuld.
Voor de andere twintig procent
moeten nog oplossingen bedacht
worden. De voorjaarsnota bood
derhalve geen helderheid en een
financiële onderbouwing ontbrak.

op de subsidies een jaar uit te
stellen. Daar voelde niemand iets
voor, want dat zou een gat slaan
in de begroting. Bovendien had de
wethouder een beleidsnotitie toegezegd die in het najaar aan de orde
komt. D66 wilde nog eens extra
bezuinigen op de bedrijfsvoering
van het gemeentelijke apparaat. De
raad zag daar niets in. Een motie
om te voorkomen dat er gemorreld
wordt aan de OZB-tarieven werd
aangehouden tot september. En zo
ging het met de meeste onderwerpen: afwachten tot de begrotingsbesprekingen in het komende najaar.
Daarin zal meer duidelijk worden
over het uit te voeren beleid en over
de bezuinigingsmaatregelen.

Kanttekeningen
Een en ander had tot gevolg dat de
raad zich slechts beperkte tot het
plaatsen van een aantal kanttekeningen. De oppositiepartijen deden
nog een poging om met enkele
moties de zaak wat aan te scherpen. Lijst 8 probeerde de kortingen

Het museum
De raad toonde zich in meerderheid geschokt door de afwijzing van
de Raad van State van de plannen rond Marickenland en in het
bijzonder van het Paviljoen. Aan het
begin van de vergadering had de
voorzitter van de Stichting Museum

De Ronde Venen de raad voorgehouden dat het niet doorgaan van
de Paviljoenplannen wel eens het
einde van het museum zouden kunnen betekenen. De wethouder liet
weten dat op korte termijn met alle
betrokkenen zal worden overlegd
over de ontstane situatie. Daarbij
zijn alle opties nog open. Het museum moet in ieder geval verhuizen. De eigenaar van de gronden
waarop het museum gevestigd is,
wil daar uiterlijk eind van dit jaar
zekerheid over hebben.
Op dit moment wordt bestudeerd
welke mogelijkheden de uitspraak
van de Raad van State nog biedt.
Nagegaan wordt of realisatie van
het Paviljoenplan elders mogelijk
is, dan wel of deze gezamenlijke
huisvesting van Museum, IVN,
NME en Historische Vereniging
niet mogelijk is en overgegaan moet
worden op het ontwikkelen van een
oplossing voor de herhuisvesting
van alleen het Museum. De raad
wil in ieder geval dat het Museum
behouden blijft voor de gemeente.

22 kandidaten voor burgemeesterschap De Ronde Venen
Tweeëntwintig mensen hebben
gereageerd op de vacature van
burgemeester van de gemeente De
Ronde Venen. De termijn is inmiddels gesloten. Onder de kandidaten zijn achttien mannen en vier
vrouwen.

Onder de sollicitanten bevinden zich
zes zittende burgemeesters; twaalf
kandidaten hebben een andere
bestuurlijke achtergrond. Acht
kandidaten zijn lid van de VVD;
vijf kandidaten van de PvdA; twee
van het CDA; twee van de Chris-

tenUnie; één van D66; één van een
lokale partij; van twee kandidaten
is de politieke achtergrond niet
bekend en één sollicitant is niet lid
van een politieke partij.
Gestreefd wordt naar een benoemingsdatum half november.
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Luistervink
Marickendrama
Onze dorpen hebben dringend
jonge aanwas nodig. Wie goed om
zich heen kijkt weet waarom. Scholen sluiten hun lokalen. In Wilnis
verdween zelfs een complete basisschool van de kaart. Het zwembad
lijdt onder de neerwaartse lijn
van het aantal kinderen dat wordt
geboren. Nog even en de sportclubs
gaan nog meer dan nu het geval
is merken dat de jonge aanwas
ontbreekt. De reden? Te weinig betaalbare nieuwbouw voor de jeugd
die zo graag een gezin wil stichten.
Bestaande bouw aankopen is al
bijna helemaal niet mogelijk, omdat de krasse knarren die een huis
bezitten zich rijk rekenen en genieten van een welverdiend pensioen.
De jeugd, en daarmee de toekomst,
verdwijnt uit onze dorpen.
Schrijnend nieuw voorbeeld is de
ontwikkeling van Marickenland dat
op losse schroeven staat. Al vanaf
2005 kwikt, kwekt en kwakt het
gemeentebestuur, de raad en de
provincie over het plan dat de bouw
van 950 woningen mogelijk moet
maken. In combinatie met het
aanleggen van een natuurgebied.
Een deel van de polder Mijdrecht
Noord is daar de aangewezen plek
voor. Het door zout kwelwater
geplaagde gebied zou zich bij
uitstek lenen voor het aanleggen van een moeras-watergebied
dat zich vanaf Zuid-Holland tot
Friesland uitstrekt. De lage ligging
van het gebied, oorzaak afgegraven
hoogveen, zorgt er voor dat er
nogal wat inspanningen gedaan
moeten worden de boel daar droog
te houden. De eigenaren van de zeventien agrarische bedrijven die in
de polder gehuisvest zijn steigeren.
Dat zou ik ook doen. Een plek waar
je je leven lang aan verknocht bent
verlaten is bitter. Maar toch, eerlijk
en reëel bekeken, is het plan te
rechtvaardigen.
In 2007 werd na heel veel overleg
een bestemmingsplan vastgesteld
en begroot dat er 45 miljoen euro
beschikbaar is de gedupeerden
schadeloos te stellen. De een zal
het bedrag gebruiken als aanzet
voor een goede oude dag, de ander
zal de bestemming van zijn of haar
grond veranderen in recreatie
en nog een ander zal het bedrag
besteden elders een nieuwe start
te maken.
Onze regelgeving is zo complex,
dat er altijd wel een slimmerik is,
die via tal van procedures een gat
schiet in de gemaakte plannen. Zo
bepaalde de Raad van State onlangs de het bestemmingsplan Marickenland onwettig is en de hele
klim-bim weer van voren af aan
begint. Vijf miljoen euro aan plannenmakerij naar de schroothoop.
Over de hoogte van de kosten van
ambtelijke inspanning wil ik niet
eens nadenken. Jammer voor onze
toekomst, de jeugd. Soms verlang
je wel eens terug naar de periode
van tientallen jaren geleden. Toen
het algemeen belang nog een groot
goed was en dwarsliggers, op voorhand, tot andere gedachten konden
worden gebracht...
		
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon-uitzending
10 juli
Zondag 10 juli zendt Horizon het
eerste deel uit van een serie van
vier gesprekken over het thema De
dynamiek van de religie. In deze
serie wordt het vernieuwde inzicht
in religie en zijn interne dynamiek
besproken.
Deze uitzending gaat over over
religie en geschiedenis. Zowel de
democratie als het religieuze zijn in
een nieuwe historische constellatie
terechtgekomen.
Aan de discussie nemen deel:
Peter van Golen, Hervormde Gemeente, Vinkeveen.
Dr. Coen Stoll, bioloog, theoloog,
Ontmoetingskerk PKN gemeente,
Wilnis.
Jan Verboom, voorzitter locatieraad PKN gemeente ( Janskerk),
Mijdrecht.
Pastor Wim Vernooij, Parochie Sint
Jan de Doper, geloofsgemeenschap
H. Hart van Jezus, Vinkeveen.
Presentatie: Riet Ramp.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van
9.00 – 10.00 en van 17.00 – 18.00
uur via radio Midpoint, kabel
101,9 FM of ether 105,6 FM. (In
verzorgingstehuizen kan een andere
kabelfrequentie gelden.)

Wilnis

Vakantie Bijbel Week
vanaf dinsdag
Vanaf dinsdag 12 juli zijn kinderen
elke ochtend om 10 uur welkom om
het feest van de Vakantie Bijbelweek
mee te beleven. Het thema van deze
week is: ‘…ècht wel!’ Elke ochtend
is er een kinderprogramma met zingen, poppenkast, bijbelleesgroepje/vertelling en een leuke knutsel.
Daarnaast is er voor elke leeftijdscategorie een leuke ontspannen
middagactiviteit georganiseerd.
Zaterdagmiddag, aansluitend aan het
ochtendprogramma: pannenkoeken
eten en daarna een feestelijke afsluiting met ballonnenwedstrijd. Voor
deze middag kunnen de kinderen in
de tent blijven, en bent u, als belangstellende of ouder, welkom om een
hapje mee te eten en deze afsluiting
met ons mee te beleven. Ook tieners
zijn welkom, namelijk in elke avond
van 19.30-22 uur.
Kijk op www.hervormdwilnis.nl voor
programma en tijden.
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Acrogym geeft gastoptreden bij Dansshow Viva
la Fuif
Afgelopen weekend gaf de dansafdeling van SV Omnia Aalsmeer haar
tweejaarlijkse show. Dit keer was
gekozen voor het thema ‘Feest’. In
de show genaamd ‘Viva la Fuif’ gaven de selectie groepen op vrijdag
en zaterdagavond een prachtige
show. Het geheel werd georganiseerd in de theaterzaal van de studio’s in Aalsmeer. Aan de acrobaten
van GVM’79 was gevraagd of zij
een gastoptreden wilden verzorgen.

Met zes verschillende teams gaven
ze in totaal vier optredens tussen
de dansen door. Het publiek was blij
verrast door alle mooie en gevaarlijke elementen die ze voorbij zagen
komen. Aan het eind van de show
kregen de gymnasten van GVM’79
dan ook volop complimenten en
werd er gevraagd of ze vaker optraden. Dit is zeker het geval! Meer
weten over Acrogym?
Kijk op www.gvm79.nl.

De musical van groep 8 van obs De Pijlstaart

Wat Maak Je Menu?

Speel Wijs in zomerse sferen: de Duikelaar op
het strand
Op de peuterspeelzalen van Speel
Wijs in De Ronde Venen wordt het
seizoen altijd feestelijk afgesloten:
met een zomerfeest luiden we een
periode van zes weken vakantie in.
Iedere speelzaal geeft zijn eigen
invulling aan het zomerfeest. Op
De Duikelaar hebben ze het begrip
zomerfeest wel heel erg letterlijk
genomen en niet afgewacht of de
zon buiten wel zou schijnen. De zon
en alles wat daar bij hoort is naar
binnen gehaald. Zelfs een strand
werd niet vergeten. Voor de kinderen een heerlijke afsluiting van een

Op woensdag 13 juli is er een open
dag in het atelier van Marion Stok
van Dongen. Hier is werk te zien
van cursisten en kan men inschrijven voor nieuwe cursussen tekenen
en schilderen. Adres: Herenweg 10
BG Vinkeveen.
Voor info www.spiegelvandeziel.nl.
Van Marion Stok van Dongen is tot
1 september a.s. een expositie te
zien in het gemeentehuis van De
Ronde Venen, met portretten en
vrij, figuratief werk.

en de juffen van groep 8 voor het
afgelopen schooljaar. Hierna werd
het klassencadeau van de leerlingen
aan de school onthuld. Kunstenaar
Ramon Otting heeft de namen van
alle ‘het nest verlatende’ leerlingen
verwerkt met het Pijlstaart-logo om
zo de ‘wall of fame’ aan te vullen.
Hierna kwamen alle leerkrachten het podium op en zongen een
afscheidslied voor de leerlingen. Na
het overhandigen van onder andere
het rapport en de afscheidsfoto was
het tijd voor een disco. De ouders,
opa’s en oma’s en andere aanwezigen konden onder het genot van een
hapje en drankje nog even napraten.

gezellig seizoen. Voor de leidsters
een weemoedige afsluiting, omdat zij
zich al een beetje voorbereiden op de
oversteek die we na de zomer maken:
dan verhuist de Duikelaar naar het
gebouw op het speelplein van de Jozefschool. Door deze verhuizing krijgt
de Pijlstaartschool de beschikking
over een extra lokaal waar zij een
klas in kunnen huisvesten. In overleg
met de school wordt de datum van de
verhuizing bepaald. Een ding is zeker:
dit was weer een geslaagd gezellig
zomerfeest, voor de laatste keer aan
de Pijlstaartlaan.

Danseresjes PK Sport in de Spotlights
Zaterdag jl. mochten de meiden van
de streetdance van PK Sport, o.l.v.
Debbie Maijer, eindelijk het podium
van De Boei in Vinkeveen betreden
om te laten zien waar ze zo hard voor
getraind hadden. Op de klanken van
'Girls just wanna have fun' werd de
Dansshow geopend met een vrolijke
foto slide show. Zes dansgroepen van
verschillende leeftijden, aangekondigd door Eva en Sarah, dansten de
sterren van de hemel op liedjes van
o.a. de minidisco, de dreamgirls en
diggy Dex. Als klap op de vuurpijl

Vinkeveen

Open Dag
en Expositie

Met veel enthousiasme hebben de
leerlingen uit groep 8 van obs De
Pijlstaart uit Vinkeveen op vrijdag
1 juli hun afscheidsmusical ‘Wat
Maak Je Menu?’ opgevoerd. Onder
leiding van juf Caroline en juf Linda
en zangcoach Brigitte lieten de
kinderen zien wat ze aan acteeren zangtalent in huis hebben.
De decorstukken waren door de
leerlingen zelf ontworpen en geschilderd. De musical ‘WAT MAAK
JE MENU? is hét recept voor een
geslaagd afscheid van groep 8.
Vier van de zeventien leerlingen
namen na afloop van de musical het
woord en bedankten de moeders die
geholpen hadden met het instuderen

Spetterend optreden Zeemanskoor Ahoy
Jachthaven Bon heeft er lang op
moeten wachten, maar afgelopen
zondag was het dan zover. Zeemanskoor Ahoy uit Abcoude meerde
eindelijk aan voor een langverwacht
optreden! Het was een druk weekend
voor Zeemanskoor Ahoy. Zaterdag
eerst een lange dag in Monnickendam en vervolgens zondag door naar
Jachthaven Bon. Het weer kon niet
beter, het terras zat vol en iedereen
had er zin in. Enkele Franse toeristen
konden hun ogen niet afhouden van
de stoere zeemannen uit Abcoude.

Van trieste zeemansliederen tot vrolijke meezingers, voor iedereen wat
wils! Ook Jan Bon, de eigenaar van
het restaurant, kon de verleiding niet
weerstaan, pakte zijn pet en gitaar en
zong uit volle borst mee.
Gelukkig hoeft Abcoude en omgeving
het Zeemanskoor Ahoy niet lang te
missen. Tijdens de Abcouder feestweek kan men volop gaan genieten
van de zingende mannen. Waar ze tot
die tijd te zien en te beluisteren zijn,
is te vinden op:

www.zeemanskoorahoy.nl.

werd de show afgesloten met een
dans op waka waka van Shakira
en het podium was gevuld met alle
danseressen (en Matthew, de enige
stoere bink tussen de meiden) in
het wit gekleed met een tropisch
tintje. De zaal was helemaal gevuld
met familie, vrienden en zelfs de
schooljuffen waren uitgenodigd om te
komen kijken. Iedereen vond de show
een groot succes, een om niet snel
te vergeten en zeker voor herhaling
vatbaar. Meer informatie over Streetdance: tel. 0297-264666.
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Valerie van der Werff en Pauline Oudijk
clubkampioen 2011 bij LR&PC Willis
Vrijdag 1 en zaterdag 2 juli jl.
werden de clubkampioenschappen
bij Landelijke Rijvereniging en
Ponyclub Willis verreden. Vrijdagavond werd er eerst gesprongen.
Bij de ponyruiters reed Valerie van
der Werff een foutloos parcours en
werd met haar pony Flake springkampioen van Willis 2011. Bij de
paardenruiters eindigde Ilona van
den Heuvel met haar snelle paardje
Scooby springkampioen.
Zaterdagmorgen vroeg werd begonnen met de paardendressuur. Op de
eerste plaats eindigde hier Annemieke Oudijk met haar jonge paard
Chicago L. Deze combinatie lieten
zich van hun beste kant zien en dat
werd beloond. Zij mogen zich dressuurkampioen 2011 noemen.
Bij de ponyruiters mocht Valerie
van der Werff met haar pony Stratiatella het oranje lint ophalen en
kan zij zich dressuurkampioen van
de pony’s noemen. Aan het einde
van de dag werden de clubkampi-

oenen bekend gemaakt. Zij zijn de
besten in dressuur én springen. Bij
de ponyruiters ging deze eer naar
Valerie van der Werff met Flake.
Zij ging met de mooie wisselbeker
en een deken gesponsord door Bots
Diervoerders uit Wilnis naar huis.
Bij de paardenruiters werd Pauline
Oudijk met Beijing Nu Lan de
verdiende kampioen. Ook zij gingen
met een mooie beker, kampioenslint
en een deken van Bots Diervoerders
naar huis. Valerie en Pauline mogen
zich een jaar lang kampioen van LR
& PC Willis noemen.
Het volgende evenement dat Willis
organiseert is het “Willis Outdoor”
op 3 september. Dit is een officiële
dressuurwedstrijd, terwijl het middagprogramma gevuld zal worden
met mennen en een officieel Bixieprogramma. De toegang is gratis
en dit spektakel zal plaatsvinden op
het terrein van Friezenstal “Djokes
thüs”, Bovendijk 20 te Wilnis.

De Veenmollen sluiten het jaar af

Mijdrecht

Zomerbridgedrive

De Veenmollen, de Jeugdclub van
IVN De Ronde Venen & Uithoorn,
hebben hun jaar afgesloten met
de traditionele roeitocht in natuurgebied Botshol. Het weer
was niet echt geweldig, met een
stevige wind, maar een stoere
Veenmol geeft daar niet om. Na
het bewonderen van de lepelaars
met hun jongen werd een spannend stuk trilveen bezocht, waar
je zomaar doorheen kon zakken!
Gelukkig gebeurde dat niet en
konden ze zich verbazen over de
fraaie orchideeën, het veenmos,
de vleesetende plantjes en zeer
harige rupsen. Tenslotte roeiden
zij naar het bekende eiland de Pol,
waar echter eerst een puzzel moest
worden gezocht en opgelost voordat
de verlossende picknickmand kon
worden bemachtigd. Nou, daarna
wil je wel eten! Na het eten kon
iedereen zich nog naar hartenlust
uitleven op het spannende eiland
met manshoog riet, waarin allerlei
paadjes gemaakt werden en waar je
in bomen kon klimmen. Ook liet een
flink aantal Veenmollen zich door
het wat frisse weer niet weerhouden van een heerlijke duik in het
kraakheldere Botsholwater.

Nadat de vertrekkende Veenmollen
de traditionele Veenmollen-steen
hadden ontvangen (de vierdejaars
met een gouden randje!) was het
tijd om terug te roeien. Wederom
een heel gezellige afsluiting van
een fijn natuurjaar, waaraan dit
keer 27 kinderen in de leeftijd van
8 tot 12 jaar deelnamen aan de
maandelijkse activiteiten op zaterdagmiddag. Ze maakten jam van
sleedoorn- en vlierbessen, onderzochten spinnen, planten, moerasen weidevogels, timmerden nestkasten, knotten wilgen en hielpen op
de biologische boerderij. Foto´s van
al deze activiteiten zijn te vinden op
de website van het IVN:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn,
onder Jeugd. Er zijn komend jaar
cnog een paar plaatsen vrij voor
nieuwsgierige natuuronderzoekers.
Er start komend jaar waarschijnlijk
ook een aparte Veenmollen-groep
in Uithoorn. Dus aarzel niet en kom
erbij! Meer informatie of aanmelden bij Corrie van Asselen, tel.
0297-264351, e-mail corrie0212@
wanadoo.nl of Marianne van den
Bosch, tel. 0297-257287, e-mail
mar.bb@inter.nl.net.

Menwedstrijd bij PSV Troje
Geslaagden Horangi Taekwondo zomerexamens
Vorige week is een groot aantal
leden van Horangi taekwondo
weer geslaagd voor een volgende
band. De banden in het taekwondo
geven het niveau van de taekwondobeoefenaar aan. Iedereen begint
met de witte band. Vervolgens zijn
er vijf kleuren banden met ieder
een tussenstap, de zogenaamde
slip. De kleuren zijn, na wit: geel,
groen, blauw, rood en zwart. Voor
de zwarte band moet men examen
doen bij de taekwondobond, alle
banden daarvoor kunnen worden
behaald bij een officiële taekwondoschool. Tijdens de examens moet
men de vaardigheden laten zien op

het gebied van beheersing, techniek
en conditie. Zo zijn er onderdelen
met partners, trappen op een kussen en individuele onderdelen zoals
de zogenaamde poomse, een serie
technieken die past bij het niveau
van de beoefenaar. Bij de hogere
banden komt nog meer kijken zoals
zelfverdediging en het breken van
plankjes. Maar liefst 36 leden sloten het seizoen af met het behalen
van een volgende graduatie. Van
harte gefeliciteerd allemaal met
het behalen van de volgende band!
Meer fotomateriaal en informatie:

www.horangi.nl.

Kort Nieuws

Afgelopen zondag heeft de eerste
menwedstrijd bij PSV Troje plaats
gevonden bij heerlijk menweer!
Het werd een gezellige en ontspannen dag.
Zowel dressuur als vaardigheid
kwamen aan bod, met veel leuke
en verschillende combinaties. Van
enkelspan tot vierspan shetlanders.
Prijswinnaars
In de dressuurklasse B: 1ste Enkelspan pony: Renske de Leeuw; 1ste
Dubbelspan pony: Sabine Breumer.
Dressuur Klasse M: 1ste Enkelspan
paard: Hans van Eyk; 1ste Enkelspan pony: Milou Scholten; 1ste
4-span pony: Tessa Jannink;
Dressuur Klasse Z:1ste Enkelspan
paard: Sandra Haleber. Uitslag
Vaardigheid: Snelste tijd en minste
strafpunten: Tessa Jannink (4-span)

met 2.15 min. en 3 strafpunten.
Foto's zijn te vinden op:

www.paardensportverenigingtroje.nl.
De volgende men-wedstrijd is op
zaterdag 13 augustus.

Maandag jl. is de vierde zomerdrive van Bridgevereniging Mijdrecht gespeeld met 58 paren over
3 lijnen. Tot nu toe is de zomerbridge een groot succes en wisen
veel bridgeliefhebbers de weg naar
De Meijert weten te vinden. De
volgende rondes zijn op maandag
11 juli en 18 juli a.s.
Inschrijven aan de zaal vanaf
19:15 uur. Vol is Vol. Ook beginnende spelers zijn welkom in de
C-lijn.

Vinkeveen

Rijbewijs kwijt
Een automobilist raakte dnsdag jl.
zijn rijbewijs kwijt, omdat hij veel
te hard over de A2 reed. Agenten
klokten hem ter hoogte van Vinkeveen op een gemiddelde snelheid
van 155 km/u. De man, 35 jaar
oud en afkomstig uit Amsterdam,
werd aan de kant gezet. Hij kreeg
een proces-verbaal en moest zijn
rijbewijs inleveren.

Regio

Nieuwe korpschef
politie Utrecht

De 47-jarige Miriam Barendse
wordt de nieuwe korpschef van de
politie in Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland, zodra de landelijke politie een feit is. Barendse,
nu korpschef Brabant Noord, begon
haar politieloopbaan in Maarssen. Daar klom ze tot haar vertrek
in 2007 op tot plaatsvervangend
korpschef.
Minister Opstelten maakte dinsdag
de namen bekend van de politiechefs binnen de nieuwe nationale
politie. In dit systeem zijn er 10 in
plaats van 25 regionale korpsen
en één landelijke eenheid. In het
nieuwe systeem worden de korpsen
van Utrecht, Gooi- en Vechtstreek
en Flevoland samengevoegd. De
politie volgt daarmee de indeling
van het Openbaar Ministerie, dat al
eerder fuseerde.
Stoffel Heijsman, de huidige korpschef in Utrecht, gaat leiding geven
aan de nieuwe politie-eenheid
Oost-Nederland.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Huizen kijken in De Ronde Venen

Herenweg 33E, Vinkeveen
Deze week mag ik een appartement bezoeken dat te huur is. Het appartement
ligt in het complex de Drie Heeren aan de Herenweg in Vinkeveen. Een mooi
complex met een statige uitstraling, je oog valt er vanzelf op als je hier langs
rijdt. Aan de achterzijde ligt een eigen parkeerterrein, dat met een hek is
afgesloten. Je kunt hier dus veilig je auto parkeren.
De entree en het trappenhuis van
het complex zijn bijzonder netjes.
Het appartement dat ik ga bekijken
ligt op de eerste verdieping en heeft
een intercom en een deuropener.
De huidige huurders ontvangen mij
zeer vriendelijk en geven me graag
een rondleiding.
We komen binnen in de ruime hal,
vanwaar je toegang hebt tot alle
ruimtes van de woning.
We beginnen in de woonkamer met
open keuken. De woonkamer is heel
ruim en heeft enorm veel lichtinval
door de grote ramen die aan de zijen achterkant van het appartement
geplaatst zijn. De keuken is strak
en is van alle benodigde apparatuur
voorzien. Vanuit de woonkamer
stap je zo het balkon op, dat op het
westen gelegen is, en waar je dus
heerlijk van de zon kunt genieten.

gen vind je op loop of fietsafstand.
Je rijdt hier vandaan zo de N201
op, en bent dan in 20 autominuten
in Amsterdam of Utrecht.
Ben je op zoek naar een nette
huurwoning in Vinkeveen, rustig
gelegen maar toch ook overal dichtbij, plan dan zo snel mogelijk een
bezichtiging in om dit schitterende
appartement eens met eigen ogen
te bekijken. Ik denk dat je onder de
indruk zult zijn.
Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte
Basisschool
Sportcomplex

Aantal km:
0,4
3,6
0,8
0,9
2,4

Facts & Figures

We gaan verder en komen bij
een ruime bergkast, waar zich de
aansluitingen voor de wasmachine
en droger bevinden en waar de CVketel hangt. Je hebt hier nog ruimte
genoeg om andere dingen in op te
ruimen, zoals schoonmaakspullen of
boodschappen.
Naast de bergkast is de badkamer.
Deze is ingericht met een bad, een
aparte douche en een wastafel. Ook
dit ziet er weer erg netjes uit. Er
is een separaat toilet te vinden in
de hal.
Als laatste komen we bij de twee
slaapkamers die dit appartement te
bieden heeft; lekkere ruime kamers
waar je met gemak een tweepersoonsbed en een kast in kwijt kunt.

Herenweg 33E, Vinkeveen
Huurprijs: € 1.435,- per maand
Woonopp. 95 m2
3 kamers (2 slaapkamers)

Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl

Dit is een mooi ruim appartement
en echt in een hele goede staat.
Alles is goed onderhouden en je zou
hier zo in kunnen trekken zonder er
iets aan te doen. Het appartement
is rustig gelegen, en alle voorzienin-

TE HUUR De Boxx
Genieweg 34 Mijdrecht

Opslag/Bedrijfsruimte
Industrieterrein Mijdrecht
32 m²
huur: € 335,- pmnd.
bel: 088-3503503
of kijk op:

www.autoboxtehuur.nl
Voorbancken 11 Vinkeveen
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DE WEEK IN BEELD
Woensdagmiddag rond 12.40 uur is een vuilniswagen op de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis bijna gekanteld. De vuilniswagen reed achteruit
over het fietspad richting Mijdrecht en kwam in de berm terecht. Helaas kreeg de chauffeur de wagen niet meer op het fietspad en raakte
steeds verder in de berm. De vrachtwagen kantelde bijna.
Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij.
foto peter bakker

Atilla, het paard van de familie Snoek uit Abcoude, heeft onlangs de respectabele leeftijd van 40 jaar bereikt, hetgeen voor een paard toch wel uitzonderlijk
is. Ze kwam ter wereld op 28 april 1971 te Hollandse Rading en kreeg de naam
Atilla Royal. Vader was een volbloed Arabier en moeder een haflinger. Na een
ernstige blessure is ze op de leeftijd van 20 jaar met pensioen gegaan, maar
zit nog altijd vol temperament en wil ze net als vroeger graag voorop lopen.
Vorig jaar is zij door de brandweer van Abcoude van de verdrinkingsdood gered en heeft dit avontuur zonder nare gevolgen overleefd. Als u op een mooie
dag langs Gein Noord fietst of wandelt, kunt u 'Atje' bewonderen, ze loopt in
de wei naast de boerderij.

Op zaterdag 2 juli j.l. werd gevierd dat Cor de Haan 45 jaar in dienst
is bij Bouw- en Aannemingsbedrijf Mulckhuyse uit Vinkeveen. Door
directie en collega’s werd Cor, samen met zijn vrouw Renske, (niet op
de foto) in het zonnetje gezet. Het komt tenslotte niet vaak voor dat
iemand zo lang trouw is aan één bedrijf.

Op de Veenzijde in Wilnis was het afscheid nemen voor leerlingen
die naar het voortgezet onderwijs gaan, extra zwaar, want de
school moet noodgedwongen sluiten. De lagere groepen waren
al verhuisd en het afgelopen jaar zat alleen groep 8 nog in het
gebouw. Voordat ze de deur achter zich dichttrokken mochten ze
voor één keer slapen op school. Daarvoor was plek genoeg, want
de kinderen hebben het schoolgebouw het hele jaar voor zichzelf
gehad. Meester Frank doet voor de laatste keer de deur op slot.
Hij gaat na de zomervakantie aan de slag op een andere school.

Met een record aantal deelnemers en ideaal weer is de Rabobank Rap en Ruig
Race ook dit jaar een groot succes geworden. Maar liefst 31 teams stonden
zaterdag klaar om de bouwpakketten in ontvangst te nemen. Sommigen kozen
voor een snel vaartuig, terwijl anderen echt voor originaliteit of actualiteit
kozen. Voor een aantal teams was het nog een hele uitdaging, maar uiteindelijk
zijn alle boten zondag bij eiland 1 aangekomen voor de daadwerkelijke race.
Met een tijd van 1.53 min is de snelheidsprijs gewonnen door team
De Plashoeve (eerste foto). Met hun vati 'cano' wonnen De Steupels de originaliteitsprijs. De dames van team Hendrikx en Thomas advocaten kozen als
thema 'Boer zoekt Vrouw'. Ondanks dat hun camper de eindstreep niet wist te
behalen, konden ze uiteindelijk wel de Rap en Ruig prijs mee naar huis nemen.
De organisatie dankt alle sponsoren, vrijwilligers, deelnemers en natuurlijk de
foto's peter bakker
bezoekers voor een geweldige dag.		
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Familieberichten

DE GROENE VENEN

Clubwedstrijd
uitkomst na de telling overduidelijk
en gingen de eer, de bloemen en de
felicitaties naar Laurette Toonen.
Haar fascinerende foto van een
rode dubbeldekker in zwart-wit
Londen roept niet alleen vaart
maar ook een ‘wauw’-gevoel op.
Chapeau!
Voor meer foto’s en informatie:

Volledig begeleid door één persoon

Zoals gebruikelijk is ook dit
clubseizoen van fotoworkshop De
Ronde Venen afgesloten met een
onderlinge wedstrijd. Alle foto’s van
deelnemers zijn de gehele maand
juli in gezondheidscentrum Croonstadt te bezichtigen.
Welke foto kies je als clublid uit
om mee te doen aan de jaarlijkse
wedstrijd? Is dat de foto die het
oogstreelt, of juist de foto die vragen en/of emoties oproept. Iedere
deelnemer heeft daar een keuze
in gemaakt en dat resulteerde in
een grote diversiteit aan beelden.
Dit zou voor het toekennen van de
punten een probleem kunnen zijn;
tenslotte is het vergelijken van
appels met peren ook geen eenvoudige opgave. In dit geval was de

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

Rondleidingen op Fort Abcoude

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

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van

Tine Jesse
Zij was op ’t Anker een betrokken en warme gastvrouw.
Tine overleed op 30 juni jl. na een zware hartoperatie.
Op 6 juli jl. is zij op Zorgvlied in Amsterdam begraven.

Het Fort Abcoude is op zaterdag 9
juli weer te bezoeken. Het aan de
Molenweg 19 te Abcoude gelegen
fort is dan open vanaf 13.00 uur tot
17.00 uur. De laatste rondleiding is
om 16.00 uur. Na het passeren van
het kanon en de brug, een replica van
de oorspronkelijke brug worden tijdens de rondleiding onder andere de
kruitmagazijnen, de expositieruimte
en het gerenoveerde oostelijk oreillon
bezocht. De rondleiders besteden

www.fotoworkshop.nl.
foto laurette toonen

tijdens de rondleidingen ook aandacht
aan de op het fort aanwezige bijzondere fauna en flora.Tevens wordt een
uitkijkplatform bezocht, waarmee
men het inundatiegebied van het Fort
Abcoude ten oosten van Abcoude tot
aan Fort Nigtevecht kan overzien.
De Saluutbatterij Amsterdam is
op 9 juli aanwezig en zal tijdens
de rondleidingen elk heel uur een
demonstratie met het kanon van de
batterij geven.

Wij zullen haar humor en opbouwende kritiek erg missen.
Gasten, vrijwilligers en bestuur van Inloophuis ’t Anker.

Hoe hou je het geheugen actief?
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

Djemiel 10 jaar

Alzheimercafé Abcoude 27 juli 2011
Muziek en geheugenspellen zijn uitstekende methoden om het geheugen
actief te houden. Ook zijn ze geschikt
om op ontspannen wijze samen een
leuke tijd te hebben. Marianne Gilde
is auteur van het boek Kien en oprichter van een particulier dagverblijf
voor ouderen. Zij vertelt erover op
aanstekelijke wijze. U krijgt een
demonstratie van verrassend leuke
geheugenspellen en uitleg wat zij
voor u kunnen doen. Dit alles onder
het genot van een fris zomerdrankje.
Deze bijeenkomst is voor iedereen
vrij toegankelijk, in het bijzonder ge-

schikt voor wie met geheugenproblemen te maken heeft (zoals dementie,
Parkinson, beroerte), voor hun familie en andere verzorgers. U ontmoet
zorgprofessionals met wie u op ongedwongen wijze kunt praten en andere
mensen waarmee u ervaringen kunt
delen. Dit Alzheimercafé vindt plaats
op woensdagmiddag 27 juli a.s. van
14.00 tot 15.30 uur, Dorpszicht 22,
Abcoude. Voor meer informatie of
vragen over vervoer kunt u bellen met
Steunpunt Mantelzorg van Tympaan,
tel. 06–45103660.

Baambrugge

Inschrijving Petrogas Open Dubbel geopend

Een zucht van verlichting
Michael, ga jij maar lekker op
vakantie naar Spanje. Je hebt
het verdiend. Geslaagd voor je
diploma Detailhandel. Moeder
Marja is er blij mee. Terecht!!
Proficiat.

Gefeliciteerd

Het voorweekend van dit toernooi valt op 6 en 7 augustus en de finales
worden op zondag 14 augustus gespeeld. Er wordt dit jaar gespeeld in meer
categorieën dan vorig jaar, namelijk de 3, 4, 5, 6, 7 17+ en de 7 35+. Houd
daar rekening mee tijdens je inschrijving! Gelieve zo veel mogelijk opties om
te spelen open houden, anders is de kans op uitloting groot! Deze week is er
ook weer volop gedacht aan alle trouwe supporters die ieder jaar in grote
getale weer naar Baambrugge komen fietsen. De feestcommissie denkt ook
aan jullie! De entertainment en de borrelhapjes zijn al geregeld. Via de site
van onze club, www.tvbaambrugge.com kom je rechtstreeks bij het inschrijfformulier van de toernooiklapper. De inschrijving sluit op 25 juli aanstaande.
Zorg ervoor dat ook je partner(s) zich inschrijven!
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Fronik
drieënhalf jaar behoorlijk meegevallen, maar nu komt het aan. Hoe
lang gaat dit duren? Gisteravond
keek ik naar Derek Ogilvie en
voelde ik druk achter mijn ogen.
‘Toevallig’ lees ik een column met
de titel “Mijn lieve papa, ik mis je”.

Klein geluk
Ineens worden de dingen je soms
te kwaad. Bij mij vandaag ook.
Komt het omdat mijn gezin een

paar dagen, zonder mij, naar het
buitenland gaat? Onzekerheid
over…..…? Ineens mis ik mijn
vader. Dat was mij de afgelopen

Dat het missen van een overledene
plotseling extra aanwezig kan zijn,
hoor ik regelmatig van mijn klanten. Er wordt vaak gezegd: “Het
overlijden, laat een litteken achter
op de ziel van nabestaanden”.
Maar is “litteken op de ziel” wel
de juiste beeldspraak? Iemand zei
mij ooit: “Het blijft een gapende
wond!.”
De dood is het referentiekader van
het geluk. Sinds ik mijn vader heb

Vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie van het jaar 2011:
U kunt nu aanmelden!

Ik heb besloten me niet te irriteren.
Ik begin zelfs te lachen om het
contrast waarin ik mij bevind. Ik
besluit tevens dat ik vanavond naar
Hollandse blues ga luisteren, mijn
Engels is slecht namelijk. In mijn
gedachten zal ik dan terug gaan
naar het moment dat mijn vader
op vrijdagmiddag hier in de winkel
een wijntje kwam drinken en ik
nog niet besefte hoe bijzonder dit
kleine geluk was.

Marco Fronik

www.fronikgrafmonumenten.nl

De graafwerkzaamheden rond de Dorpskerk in Abcoude zijn woensdag jl. Weer hervat. Twee
weken geleden werd het werk stilgelegd nadat medewerkers van KPN op menselijke botten
en botrestanten waren gestuit bij de aanleg van glasvezelkabels. Het graafwerk is nu hervat
onder toezicht van een archeoloog.
Tijdens het graven van een sleuf voor de aanleg
van een glasvezelkabel stuitten medewerkers
van KPN op 22 juni op menselijke botten en
botrestanten. Het werk is toen stilgelegd en een
archeologisch onderzoeksteam heeft de botten
en botfragmenten verzameld en de locatie
nader onderzocht. Dat er botten dichtbij het
kerkgebouw zijn gevonden, wordt hoogstwaarschijnlijk verklaard door het vroegere gebruik
om doden in en naast de kerk te begraven. De
huidige Dorpskerk in Abcoude dateert uit de
15e eeuw. Daarvóór stond er op die locatie

Burgemeester Burgman zal op 15 november,
’s avonds, in de Meijert bekend maken wie de
winnaars van de vrijwilligersprijs 2011 zijn.
Meer informatie is te vinden op de website
van de gemeente De Ronde Venen:
www.derondevenen.nl en
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Op de
laatstgenoemde kunnen ook vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties aangemeld worden.
Voor overige vragen kunt u op dinsdag en
donderdag contact opnemen met Dyanne van
Tessel, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk (0297) 230 280 of d.vantessel@
stichtingdebaat.nl.

een nog oudere kerk, waarschijnlijk daterend
uit de 14e eeuw. Onder het toeziend oog van
een archeoloog is het graafwerk woensdag jl.
hervat. Voor de archeologische begeleiding
is door het college van B en W een archeologisch Programma van Eisen vastgesteld. De
archeoloog heeft onder andere als taak om
eventuele vondsten te documenteren en te
verzamelen. Indien opnieuw botten of botfragmenten worden aangetroffen, zullen deze
op een respectvolle wijze worden behandeld
en verzameld.

Begraven
of
cremeren?

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties van het jaar 2010. Mevrouw Martensen zette de kledingbank De
Ronde Venen op en werd daarmee Vrijwilliger van het jaar. Mw. Willy de Pater uit Mijdrecht eindigde als
tweede en de heer Anton Luijsterburg uit Vinkeveen op de derde plaats. De winnende vrijwillersorganisaties: Stichting Vakantiespeelweken DRV in Vinkeveen ontving de hoofdprijs van € 2500; Stichting
Multi Mondo uit Mijdrecht werd tweede en ontving € 1000 en de derde plaats, met prijzengeld ter
waarde van € 500,-, ging naar Stichting Vogelvrij Zomer-festival uit Mijdrecht. Wie gaan in 2011 met de
eer strijken? 							
foto's peter bakker

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

B-in Fashion sluit deuren en opent webwinkel
Modewinkel B-in Fashion op het Hofland in
Mijdrecht sluit binnenkort haar deuren. De
winkel gaat vanaf 2012 verder als internetwinkel. De bekende merken zullen aangeboden worden met een persoonlijke coaching.
De economische crisis en het feit dat steeds
meer mensen hun aankopen via internet
doen, brachten Gittha van der Hulst, eigenaresse van B-in Fashion op een idee: het
verplaatsen van de winkel naar een virtuele
plek. Steeds meer mensen kopen producten
vanuit hun luie stoel. Ze gaan er niet meer
op uit om uitgebreid te passen. Tegelijkertijd
hebben veel vrouwen vragen over een stijl
die bij ze past. Op de website kunnen ze een
keuze maken, die vergezeld kan gaan van een
persoonlijk advies thuis. “Dit concept paste
ik al toe vanuit de winkel, maar kan dankzij

In de Telegraaf online lees ik het
bericht: “Britney weer volslank
op het podium”. Ik fleur direct op,
dat is nog eens goed nieuws, zeg!
Ik heb straks nog een gesprek met
mensen voor de aanschaf voor een
grafsteen. Mocht ik ondanks dit
goede bericht toch nog last hebben
van mijn dipje, dan kan ik in ieder

geval de aandacht afleiden door dit
nieuwsfeit te delen.

Graafwerkzaamheden rond kerk Abcoude weer gestart

Eén op de vier Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Door de kinderen naar voetbalwedstrijden te rijden, te helpen in de kerk, achter de bar te staan in het dorphuis, een activiteit in de buurt te organiseren of door collecte te lopen bijvoorbeeld. Ieder draagt op zijn
manier een steentje bij aan een betere, fijnere en gezelligere samenleving. Om waardering
voor deze mensen te tonen, en enkelen in het bijzonder, wordt jaarlijks de vrijwilligersprijs uitgereikt door burgemeester Burgman. Er worden hiervoor drie vrijwilligers en
drie vrijwilligersorganisatie genomineerd.
Wilt u een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie nomineren om vrijwilliger van het jaar
2011 te worden of weet u een organisatie die
de titel vrijwilligersorganisatie van het jaar
2011 verdient? Maak dit dan kenbaar door
vóór 25 september het aanmeldformulier in
te sturen. Dit kan digitaal worden ingevuld
op: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
(vrijwilligersdag en –prijs) of ophalen bij één
van de servicepunten in De Ronde Venen.
De algemeen geldende criteria zijn voor
iedereen gelijk. U kunt de procedure en het
reglement tevens vinden op de website van het
steunpunt.

verloren proeft het leven stiekem
anders. Het is intenser of zo. De
pijn komt harder aan, maar het
kleine geluk vreet je ook makkelijker. Onderaan de streep hou je dan
ongeveer hetzelfde over, maar slijt
je dan sneller? Vandaag voelt het
wel zo. Ik voel mij moe en uit vorm.
Geen vrijdagavondborrel dan maar
en er vroeg in? Ik ken mezelf, dat
zal niet gebeuren.

de website beter
maatwerk leveren,” zo stelt zij.
B-In Fashion is in
2005 in de Dorpsstraat gestart en
verhuisde in 2010
naar het Hofland. De modewinkel richt zich
op vrouwen met een eigen stijl, voor wie
uiterlijk belangrijk maar niet alles bepalend
is. Vanaf 2012 is de mode te koop via

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

www.b-in.nl.

Uitvaartcentrum Finnema

Tot 23 juli a.s. is er de leegverkoop van de
winkel, tegen zeer scherpe prijzen, daarna is
de winkel definitief gesloten.
B-in Fashion is gevestigd aan Hofland 182 te
Mijdrecht. Tel. 0297-255844.

www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 2
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Cultuur nieuws
Expositie
‘Allerhande’ in de
bibliotheek in
Mijdrecht
Onder deze toepasselijke naam
exposeren de woensdagmorgencursisten van De Paraplu in de
bibliotheek in Mijdrecht. Tijdens
de lessen worden veel verschillende schildertechnieken aangereikt
-en toepassingen geoefend- onder
de inspirerende leiding van Julia
Meijering. Dit aanbod varieert van
werken met potlood, houtskool
of biester tot pastel en acryl. En
zoals ieder mens een eigen handschrift heeft, blijkt ook tijdens de
lessen dat elke leerling een eigen
manier heeft van het invullen van
de opdrachten. De expositie is te
bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

DE GROENE VENEN

Voor Kids gaat de zon op

Afscheidsmusical groep 8 Hoflandschool
vraagt aandacht voor War Child
Deze weken brengen zo'n 3.000 (!) groepen 8 in Nederland de bijzondere afscheidsmusical 'Voor Kids gaat
de zon op' op de planken. Zo ook de Hoflandschool uit Mijdrecht. Bijzonder, omdat de musical aandacht
vraagt voor kinderen in oorlogsgebieden. Het idee van een groep 8 musical kwam van Marco Borsato, ambassadeur van War Child, en Willemijn Verloop, oprichter van War Child. Samen met Albert Verlinde ontwikkelden Marco en War Child de musical 'Voor kids gaat de zon op'. 			
Het kiezen voor juist deze musical
zorgde voor een heel andere voorbereiding dan gebruikelijk. Vanuit de
Stichting War Child kwam voor-

After School Zomer
activiteiten

lichter Carel André op school met
verschillende presentaties, waarin
de kinderen duidelijk uitleg kregen
van de doelstellingen en werkwijze
van War Child. Zij hebben begrepen
dat War Child actief is in gebieden
waar de oorlog voorbij is. Hier willen zij de oorlog ‘uit’ het kind halen.
Deze aanpak heeft de kinderen en
de ouders enthousiast gemaakt en
leidde tot een spontane actie, om
geld in te zamelen voor War Child.
De kinderen hebben van ouders een
make-over gekregen, en gingen in
sterrenoutfit op de foto. Kapsters
Renate Treur en Astrid Begheijn
zorgden voor fantastische creaties

en Marcia de Graaff maakte de
foto's, waarvan de afdrukken werden
gesponsord door Oscar Harte.
Op dinsdagavond jl., voorafgaand aan
de voorstelling in het Veenlanden
College, werden de foto’s voorzien
van een handtekening van de sterren
verkocht aan de aanwezige ouders,
broertjes, zusjes, opa's en oma's. De
opbrengst, het mooie bedrag van
215 euro, komt ten goede aan de
Stichting War Child.
Het werd een spetterende voorstelling. De leerlingen van groep 8 kwamen midden in een computergame
over oorlog terecht. Spannend! Want

zouden ze een manier vinden om terug te komen naar de echte wereld?
Naast speciaal geschreven liedjes,
bevat de musical ook bekende
Marco Borsato-nummers als 'Wat
zou je doen' en 'De Speeltuin'.
Na afloop van de voorstelling werd
de avond voor de kinderen afgesloten met een toffe disco op de
Hoflandschool, waarbij nog veel is
nagepraat over hun musical. Al met
al een succesvolle avond voor de
kinderen, juffen en ouders van de
Hoflandschool en de Stichting War
Child.

Ook deze zomer organiseert het
tiener en jongerenwerk van De
Baat weer leuke activiteiten voor
jongeren in De Ronde Venen. Hierbij een greep uit het programma
voor de maand juli:
Donderdag 14 juli
After School Club voor jongens en
meiden van 10 t/m 15 jaar
Zwemmen in Amstelveen.
Verzamelen om 13.00 uur bij
JCAllround. We gaan met de bus
naar Amstelveen. In het zwembad
krijgen we een patatje, iets fris
en een ijsje! Kosten: € 12,00 per
persoon en met een After School
Pas € 10,00. Je moet je voor deze
activiteit wel even aanmelden
voor 11 juli bij Wendy de Waal
(w.dewaal@stichtingdebaat.nl).
Donderdag 21 juli
After School Girlzthing
Voor meiden van 10 t/m 15 jaar
We gaan waterspelletjes doen en
barbecueën.
Van: 15.00-19.00 uur
Kosten: € 3,00 per persoon met
een After School Pas gratis!
Donderdag 28 juli
After School sport en spelmiddag
Voor jongens en meiden van 10
t/m 15 jaar
In teams gaan we allemaal
verschillende sport- en spelopdrachten doen. Na afloop is er een
prijsuitreiking en gaan we met z’n
allen eten!
Programma: 13.00 uur aanmelden en teams maken (een team
bestaat uit 5/6 personen en je mag
ook met een heel team aanmelden)! 14.00-17.00 uur sport- en
spel 17.30 uur: prijsuitreiking
18.00-20.00 uur: eten
Kosten: € 3,00 per persoon met
een After School Pas gratis!
Adres activiteiten:
JC Allround, Rondweg 1a
Mijdrecht.
Zie voor het gehele activiteitenoverzicht ook het ‘After School
Magazine’. Deze is te verkrijgen
bij Wendy de Waal. w.dewaal@
stichtingdebaat.nl.

foto's rob isaacs

Inschrijven voor nieuw ‘Het mooiste geluid van Vinkeveen’
Zaterdag 9 juli start de Bronsmotor van de Veensteekmachine weer
seizoen 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.
Iedereen die zich heeft ingeschreven,
krijgt ca. drie weken voor de betreffende voorstelling bericht of de Kunstbus rijdt en zo ja, waar en wanneer er
kan worden opgestapt.
Wie een programmaboekje wil
ontvangen kan contact opnemen met
mevrouw Rietstap, tel. 0297-281888.
Inschrijven kan via het formulier in
het programmaboekje.Inschrijving bij
voorkeur vóór 8 augustus a.s.

Morgen, zaterdag 9 juli, zal in Museum
De Ronde Venen in Vinkeveen de unieke
Bronsmotor van de Veensteekmachine
weer starten. Dit spektakel gaat gepaard
met een hoop motorgeronk en rook.
Vanaf 14.00 uur is men van harte
welkom bij deze bijzondere gebeurtenis.
Dit jaar presenteert Museum De Ronde
Venen een unieke expositie over deze
enorme baggermachine, met uniek en
nooit eerder vertoond materiaal. Via een
interactieve computer maakt men kennis
met oude baggeraars die vertellen
over het zware werk op de machine.
Adres: Herenweg 240 Vinkeveen, tel.
0297 262 223.
Kijk voor openingstijden en info op:

www.museumderondevenen.nl
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Dr. Beeker

Baby-boom
Toen ik het Hofland Medisch Centrum heb gebouwd, was er één ding al duidelijk: we gaan niet vergaderen. Iedereen die me kent, weet dat ik vergaderen een inefficiënt en tijdverkwistend sociaal ritueel vind. Daarom heb ik er bij de bouw voor gekozen om de koffiekamer zo in te richten, dat we met z’n allen gelijktijdig koffie kunnen drinken.
Tijdens deze koffie-sessies komt er van alles ter sprake en laatst hadden we het over trouwboeken. Gevolg was dat iedereen zijn en haar fotorapportages meenam en we dus werden
bedolven onder de (op foto) gelukkige bruiden en bruidegommen. Wat ons opviel: de ouders van de bruid en de bruidegom waren op het moment van trouwen toch echt niet veel ouder dan 45-50 , maar de mensen die in de jaren ’80 deze leeftijd hadden, zien er zonder uitzondering uit als de zestig en zeventigers van nu!
Één van de thema’s in deze regeerperiode is de toenemende vergrijzing. Door deze vergrijzing zitten
we nu met toegenomen zorgkosten
(6%-8% per jaar) en met onbetaalbare sociale voorzieningen,
waardoor we straks allemaal tot
ons 67e moeten doorwerken.
Als je nu die foto’s in gedachten
neemt, is het eigenlijk logisch dat
de huidige generaties ook langer
werken; de vorige generaties
waren met 65 gewoon óp, terwijl
ik nu joggend wordt ingehaald door
65-plussers.
Aan de andere kant, hoe is dit
probleem eigenlijk ontstaan? Een
onderdeel van de problematiek
waar weinig over gesproken wordt,
de generatie die dit probleem heeft
veroorzaakt, beïnvloedt de opinie
zorgvuldig en laveert behendig om
de hete brei heen.
Het gaat om de Baby-boom generatie.
Om te begrijpen hoe dat zit eerst
een stukje uitleg;
De generatie die tussen de twee
wereldoorlogen werd geboren had
het niet gemakkelijk, economisch
zat het niet bepaald mee. Sociale voorzieningen waren er niet,
penicilline was er niet en ons land
beleefde economisch ook niet een
geweldige periode. Voedsel was van
gebrekkige kwaliteit en gezondheid
was in verhouding tot overleven een
non-issue. Deze mensen moesten
werken om het hoofd boven water
te houden.
Toen was daar de tweede wereldoorlog en alles werd nog slechter.
Geen wonder dat iedereen na
afloop van die tweede wereldoorlog
het gevoel had dat alles beter zou
worden!
De generatie die opgegroeid was

voor en tijdens de oorlogen was
inmiddels toe aan kinderen en door
de euforie die ontstond, werden er
dus ook enorm veel kinderen gemaakt en geboren. In de ogen van
de pré-wereldoorlog generatie was
dit het volk van voorspoed! Omdat
het voor de oorlog een kwestie van
geluk was of je kinderen overleefden, was het logisch dat je er maar
flink veel maakte; in de beleving
van de ouders was overleving niet
gegarandeerd. Nederland was toen
ook nog een verzuilde samenleving.
Als de paus vond dat je veel kinderen moest krijgen, dan deed je dat.
De Baby-boom generatie groeide
op in grote gezinnen van soms wel
12 tot 14 kinderen.

wachten. Niet alleen kwam in 1962
de pil op de markt, ook verzon
Organon een nieuwe marketingstrategie om de weerstand die ook
bij de medische professie bestond
te overwinnen. Deze strategie was
nodig omdat de medische professie
en de clerus toen toch nog twee
handen op één buik waren; zonder
deze was de introductie waarschijnlijk een dure flop geworden.
Waar bestond die marketingstrategie uit? Men leidde mensen op,
zodat die met de revolutionaire
vinding op bezoek konden gaan
bij de huisartsen (nu heten dat
artsenbezoekers en is er nauwelijks
sprake van iets bijzonders, maar in
die tijd was dat revolutionair).

Maar in de jaren vijftig veranderde
alles, er was opeens penicilline, er
was scholing en er was opeens een
aardig niveau van gezondheidszorg.
De kindersterfte daalde van 25
kinderen per duizend toen naar vier
per duizend nu, terwijl het geboortecijfer steeg van 175 duizend
naar bijna 300 duizend per jaar. De
Baby-boom kwam er aan.

De Baby-boom was er klaar voor!
Deze generatie wilde zelf beslissen over het krijgen van kinderen,
dat hadden ze namelijk met de
paplepel ingegoten gekregen; zorg
voor jezelf en maak je eigen beslissingen, waak ervoor om achter een
potentaat met uitgesproken mening
aan te lopen. En de Baby-boomer
wilde al geen grote gezinnen, de
drukte van het eigen nest was velen
te verstikkend geweest.

De nieuwe generatie groeide op in
de wetenschap dat de grote oorlogen achter de rug waren en met
de wens het vooral beter te hebben
dan hun ouders. Nooit meer een
gezin van 14 kinderen, ruimte voor
jezelf en voor je ontwikkeling!
En dat kwam goed uit want in
1962, toen de Baby-boomers bijna
toe waren aan trouwen en kinderen,
kwam Organon uit Oss met de introductie van de anticonceptiepil.
Hoewel de katholieke geestelijken
er alles aan deden om de introductie tegen te houden, kon Organon na
een aantal jaren gewacht te hebben
(op verzoek van Clerus) niet langer

De Baby-boom generatie omhelsde
de ontwikkeling van de pil en
ging vol voor de seksuele vrijheid
van de jaren ’70 met de geboortebeperking die de pil mogelijk
maakte. Economisch ging het hen
voor de wind, want iedereen weet
dat kinderen erg duur zijn dus hoe
minder, hoe meer fondsen er voor
je zelf overblijven. Nederland ging
het ook voor de wind en de Babyboomer verdiende ze gemakkelijk,
voor vuil werk importeerden we
minder gelukkigen uit Turkije en
Marokko. Deze mensen kwamen
vers uit een samenleving waar het

kindersterftecijfer zo mogelijk nog
hoger lag dan in Nederland voor de
oorlog en het was dan ook geen
wonder dat bij de Turken en
Marokkanen in Nederland
het geboortecijfer nog jaren
lang ver boven het landelijk
gemiddelde bleef.
De ouders van de Babyboomers en de iets minder gelukkige generatie
die in de oorlog geboren
was, werd inmiddels ouder. Zij hadden nog niet
geprofiteerd van gezonde
voeding en welvaart en
werden daardoor hard oud.
De huidige bejaarden en hoog
bejaarden, de mensen uit de
trouwalbums, zijn oud en ziek
door slechte voeding tijdens
de groei en door hard
werken tijdens hun jeugd.
Zij zijn de vergrijzing;
wel oud door betere gezondheidszorg maar niet
gelukkig-oud door slechte
omstandigheden tijdens de
groei.
De Baby-boom generatie wordt nu
ouder en gaat aanspraak maken
op sociale voorzieningen zoals aow
en pensioen. Ze maken ook echt
aanspraak, want ze zijn gewend om
voor zichzelf op te komen. Nu blijkt
dat die zorg onbetaalbaar wordt
doordat zij als generatie er voor
hebben gezorgd, dat de bevolking
krimpt (door een dalend geboortecijfer) en er dus te weinig werkenden over blijven om die lasten te
dragen, houden de opinie makers
(ook Baby-boomers) vast aan hun
‘verworven’ rechten en wijzen ze
steevast naar de ‘invasie’ van allochtonen.

Daar kan ik me
dus over opwinden.
Uiteindelijk gaat het
volgens mij over de
verworven rechten
van de generatie daarvóór en zou het wat mij
betreft eerlijker zijn als
de Baby-boomer nog een
tijdje doorwerkt, omdat
zij in goede gezondheid
hebben geprofiteerd van
lastenverlichting en economische voorspoed bij toegenomen gezondheid en welzijn.
In plaats daarvan worden
de kosten van het bestel
afgewenteld op de generaties daarna, de generaties die
niet verantwoordelijk zijn voor de
toename van kosten.
Goed nieuws is, dat de vergrijzing
over een jaar of tien tot vijftien
weer voorbij is, de bevolkingsaanwas stabiliseerde namelijk in de
generaties die volgden en daardoor zullen uiteindelijk aanwas en
veroudering in balans komen, de
kosten nemen dan voor het totale
bestel weer af en de lasten voor
de generatie die dan betaalt dus
ook. Toevallig is dat de generatie
waarop nu de kosten voor het huidige bestel wordt afgewenteld.
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl

Friese Elfstedentocht in ‘hartje zomer’
De Elfstedentocht in de zomer? Ha, dat wordt zwemmen zult u denken. Dat klopt. Van 16 tot en met 20 juli
zwemmen vijf Friese vrienden voor het goede doel de Elfstedentocht. Ruim 200 kilometer in 5 dagen. HenkJan Kok van Scheepsbouw Achterbos Theo Kok uit Vinkeveen is er bij.
door michael reuling   foto patrick hesse

De vijf triatleten zwemmen de Elfstedentocht voor een goed doel, namelijk Stichting Doe een Wens. Deze
stichting houdt zich bezig om zoveel
mogelijk wensen van kinderen tussen
de 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte in vervulling te
laten gaan. Gedurende de vijf dagen
rijden er promotieteams mee met
de zwemmers die in alle dorpen en
steden die de vijf vrienden aan doen
geld inzamelen voor de stichting. Ook
kan men donaties doen via de website

www.elfstedenzwemtocht.nl.
Elke dag vertrekken de zwemmers
rond 7 uur in de ochtend, om vervolgens tot laat op de avond zo’n 40 tot

45 kilometer af te leggen. Daarbij
wisselen ze elkaar om het half uur af.
Ter begeleiding rijdt er een camper mee waarin de heren kunnen
uitrusten, maar zij kunnen er ook
voor kiezen om mee te varen met één
van de twee elektrisch aangedreven
boten. Henk Jan Kok werd benaderd
door Syb van der Ploeg (zanger
van De Kast en ambassadeur van
Stichting Doe een Wens, tevens de
neef van zwemmer Lammert van der
Ploeg) om voor deze boten te zorgen.
Henk Jan zet zijn eigen ‘Fluistervink’
in en heeft daarnaast een boot van
Mastervolt geregeld. “Mastervolt is
de leverancier van onze elektrische
apparatuur die wij in boten inbouwen.

Onze werf is gespecialiseerd in het
hybride en 100% elektrisch varen.
De provincie Friesland promoot het
elektrisch varen al langere tijd en er
zijn genoeg specialisten op dit gebied
te vinden in het noorden,” aldus Henk
Jan. Des te unieker is het dat juist
Henk Jan benaderd wordt om mee
te varen bij dit unieke evenement.
Lang hoeft hij daar niet over na te
denken.“Ik had deze tocht al heel
lang op mijn verlanglijstje staan om
te gaan varen. Nu ik dit ook nog eens
kan combineren met een goed doel
is dit natuurlijk een mogelijkheid die
ik niet voorbij laat gaan. Het is een
mooie gelegenheid om als Vinkevener
het elektrisch varen te promoten.”

Ook de zwemmers zijn zeer blij
met de elektrische boten. Immers
hoeven zij nu niet in de vieze dieseldampen te zwemmen. “En ook voor
de opvarenden is het prettiger; een
elektrische sloep is zeer stil, maar
nog belangrijker, je kunt op zeer lage
snelheden varen. De zwemmers hebben een snelheid van ongeveer 4 km
per uur. Met een dieselmotor moet
je vaak gas los laten, gas bijgeven,
etc. Dat hoeft nu niet. Daarnaast is
dit ook nog eens veel beter voor het
milieu.” Het evenement krijgt zeer

veel aandacht in de media. Zo heeft
er een en ander al in De Telegraaf
gestaan en volgt Omroep Fryslan het
evenement op de voet. Ongetwijfeld
zult u er de komende weken genoeg
van meekrijgen. Syb van der Ploeg
zwemt de eerste dag ook mee, nadat
in Leeuwarden het startschot gegeven is door Henk Angenent.
Kijk voor meer informatie op

www.elfstedenzwemtocht.nl.
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François en Jeffrey

Trajectbegeleider Jan Frederiks:

We horen er hier wel bij

Onze mensen vormen
een meerwaarde

Bij verzorgingshuis Zuiderhof in Vinkeveen zijn momenteel twee PAUW medewerkers actief. François van
Yperen is er nu al ruim een jaar en heeft een vaste plek verworven. Hij voelt zich er op zijn gemak en heeft
het gevoel dat hij er inmiddels ook echt bij hoort. Jeffrey Leijgraaf is sinds kort op Zuiderhof aan de slag
ter vervanging van een personeelslid dat met ziekteverlof is.
François heeft gedurende zijn periode bij PAUW Bedrijven verschillende werkzaamheden uitgevoerd.
Zoals de meeste van zijn collega’s
is hij in Breukelen “op de afdeling”
begonnen. Daar worden gevarieerde
werkzaamheden verricht zoals eenvoudig technisch werk en inpakwerk.
Vervolgens heeft hij een halfjaar
bij Walraven in Mijdrecht gewerkt.
Later volgde een tweejarig verblijf
bij de schoonmaakdienst van PAUW.
“Ik heb verschillende cursussen gevolgd en ben erg blij dat ik nu hier in
Zuiderhof kan werken,” vertelt François. “Ik doe hier van alles. Meestal
is dat schoonmaakwerk. Ik stofzuig
en dweil, maak de WC’s schoon,
zorg dat de zitjes netjes opgeruimd
zijn en dat de Pantry schoon is. Op
woensdag haal ik altijd de was op en
zorg dat die klaar staat om opgehaald te worden door de wasserij. Ik
werk ook in de spoelkeuken.”
François ging voor twee dagen in
de week bij Zuiderhof aan de slag.
Inmiddels werkt hij drie dagen in
Vinkeveen en een dag in Breukelen. Die dag in Breukelen zou hij
dolgraag inleveren voor een vierde
dag bij Zuiderhof.
Jeffrey Leijgraaf weet dat zijn

François van Yperen (L) en Jeffrey Leijgraaf.
verblijf bij Zuiderhof maar tijdelijk
is. “Ik werk nu vier middagen hier
in Vinkeveen. De ochtenden zit ik bij
PAUW in Breukelen. In Breukelen
sta ik meestal in de kantine. Ik zat
op school in Hilversum en heb stage
gelopen bij PAUW. Van daaruit ben
ik een jaar geleden in dienst gekomen bij PAUW Bedrijven. Ik heb het
hier wel naar mijn zin hoor, maar ik
wil ook best ander werk doen. Ik heb
ook een tijdje bij een supermarkt
gewerkt. Die afwisseling vind ik juist
wel leuk”. François vind dat maar
niks. Die is van nature wat onzeker-

der en voelt zich meer op zijn gemak
als hij kan werken in een vaste en
duidelijke structuur met mensen om
zich heen die hij kent. Hij meent ook
zeker te weten dat Jeffrey eigenlijk het beste samen met hem een
team kan vormen bij Zuiderhof. De
21-jarige Jeffrey, die ook een vaste
kracht is bij het G-team van Argon,
lijkt echter nog niet toe aan een
vaste stek. Hij is wat avontuurlijker
ingesteld dan zijn maatje en wil
graag zijn grenzen verder verkennen
en zijn mogelijkheden benutten.

PAUW medewerkers bij Zuiderhof

Je moet er wel de tijd voor
nemen
Elly Donkersloot is coördinator
facilitaire dienst bij verzorgingshuis ‘Zuiderhof’ in Vinkeveen. Zij
geeft leiding aan een team van
twaalf vaste medewerkers. Zij
zorgen er, samen met een aantal
vrijwilligers, voor dat het dagelijkse leven in Zuiderhof naar
ieders wens verloopt. Binnen het
team zijn momenteel twee medewerkers van PAUW bedrijven
actief. In het begin was het wel
even wennen en je moet er de tijd
voor nemen, zegt Elly. Inmiddels
hebben François en Jeffrey hun
draai gevonden.
Verzorgingshuis Zuiderhof is samen
met de Mijdrechtse verzorgingshuizen Nieuw Avondlicht en Gerardus
Majella onderdeel van Zorgcentra
De Ronde Venen. “We bieden
hier in Vinkeveen plaats aan 45
bewoners,” vertelt Elly. “Verder is
er een afdeling ‘Meerzorg’, voor
een aantal mensen die extra zorg
nodig hebben. Daarnaast hebben
we dagelijks een aantal gasten in
huis die nog thuis wonen, maar hier
in de dagverzorging zitten. Mijn
taak bestaat uit de coördinatie van
de dagelijkse gang van zaken en
de aansturing van de betreffende
medewerksters. Dan heb ik het
over het maken van de planningen,
het doen van bestellingen, over de
schoonmaakdienst, de keuken en

Wanneer mensen met een arbeidsbeperking bij PAUW Bedrijven in
Breukelen of IJsselstein terecht komen, gaan ze in eerste instantie
binnen het bedrijf aan de slag. Dan wordt er een individueel ontwikkelingsplan gemaakt, waarin wordt vastgelegd wat de vaardigheden, de
interesses en de mogelijkheden van betrokkene zijn. Op basis daarvan
wordt een trajectplan gemaakt, waarin een weg wordt uitgestippeld
om de medewerker in de richting van een reguliere arbeidsplaats te
begeleiden. Jan Frederiks is trajectbegeleider en steun en toeverlaat
voor PAUW medewerkers die gedetacheerd zijn.

dergelijke. De bewoners kunnen
in hun eigen appartement eten,
maar kunnen ook in ons restaurant
terecht.”
Bij Zuiderhof worden tal van activiteiten georganiseerd, waar zowel
de bewoners, als ook de gasten
uit de dagverzorging aan kunnen
deelnemen. Er wordt bezigheidstherapie gedaan en er worden spelletjes georganiseerd. Elly: “Voor
die activiteiten kunnen we gelukkig
rekenen op de steun van een flink
aantal vrijwilligers. Zonder hen zou
het niet te doen zijn. Ons budget
kent ook zo zijn beperkingen. Dat
geldt ook voor de vaste arbeidsplaatsen. De mensen van PAUW
zijn in eerste instantie binnen
gekomen op tijdelijke basis ter vervanging van vaste medewerkers die
vanwege langdurige ziekte waren
uitgevallen. Voor François hebben

we inmiddels een vaste plek. Maar
Jeffrey vertrekt weer wanneer de
vaste kracht weer terug komt.”
Even wennen
“Toen François vanuit PAUW
Bedrijven bij ons gedetacheerd
werd, was het in het begin wel even
wennen,”vertelt Elly. “Vanwege
zijn beperking kost het wat extra
tijd om hem te instrueren en te
begeleiden. Maar van lieverlede
ontwikkelde hij zich en inmiddels
voert hij redelijk zelfstandig een
aantal taken uit. Hij doet schoonmaakwerkzaamheden en werkt in
de spoelkeuken. In het begin was
hij volledig geconcentreerd op zijn
werk. Hij liet zich niet afleiden.
Maar dat betekende ook dat hij
nauwelijks contact had met zijn
collega’s en bewoners. We hebben
hem er op moeten wijzen dat hij

“Onze grootste zorg is het vinden
van geschikte arbeidsplekken voor
onze medewerkers,” zegt Jan. “Veel
bedrijven zijn nog terughoudend.
Men moet wennen aan het idee
dat tal van werkzaamheden ook
heel goed door mensen met een
beperking gedaan kunnen worden.
Eenmaal de stap gezet, zal men
vervolgens merken dat het ook een
meerwaarde voor de organisatie is.”
In de gesprekken die Jan met
bedrijven voert, probeert hij aan te
geven dat er in vrijwel elk bedrijf
functies zijn, die zijn mensen kunnen uitvoeren. “Soms gaat het niet
eens over bestaande functies, maar
kom je samen met een bedrijf tot
de ontdekking dat er voor bepaalde werkzaamheden een functie
gecreëerd kan worden, waar wij
een medewerker op zouden kunnen
inzetten. Wij bieden overigens ook
de bedrijven begeleiding. Ik stel me
wel op het standpunt dat je altijd
eerlijk en duidelijk moet zijn. Ik
maak aan een mogelijke opdrachtgever dan ook altijd wel duidelijk
wat de voor- en nadelen zijn en wat
er aan extra inzet verwacht wordt.”
Heel gemotiveerd
Bij PAUW Bedrijven heeft men
gekozen voor een heel persoonlijke
benadering. Jan: “We gaan niet
uit van iemands beperking, maar
zoeken naar datgene wat men wél

de mensen ook gerust mag groeten
en een praatje mag aanknopen.
Inmiddels heeft hij met de meeste
mensen hier goede contacten en
voelt hij zich erg thuis. Jeffrey is
een stuk jonger en doet het ook erg
goed.”
Elly is erg tevreden over de samenwerking met PAUW bedrijven.
“Het is belangrijk dat deze mensen
ook een kans krijgen. En ik denk
dat er heel veel bedrijven zijn waar
allerlei werk gedaan moet worden
dat heel goed door hen gedaan kan

kan. In zo’n persoonlijk ontwikkelingsplan wordt aangegeven wat
de mogelijkheden zijn en welke
ontwikkelingskansen er zijn. En
dat is vaak toch veel meer dan je
ogenschijnlijk zou denken. Veel van
onze mensen willen ook ontzettend
graag in een bedrijf aan de slag. En
een van de dingen die dan opvalt
is het feit dat ze heel erg gemotiveerd zijn. Ze willen het graag heel
goed doen en ze ontwikkelen vaak
al heel snel een loyaliteit met het
bedrijf waar ze werken. Het geeft
hen zelfvertrouwen en een basis
voor verdere ontwikkeling. En daar
is het allemaal om begonnen.”
Jan maakt zich wel eens zorgen
over de wijze waarop de discussie over de sociale voorzieningen
gevoerd wordt. “Er wordt soms wel
wat erg makkelijk geroepen dat
iedereen die kan werken, ook aan
het werk moet. Dat klopt ook wel.
Maar dan moet men ook de kans
krijgen. En juist de groep waar
wij voor opkomen moet daarbij
begeleid worden. Het zijn vaak
mensen die onzeker zijn en die een
structuur nodig hebben om goed te
kunnen functioneren. Daarbij moet
je er voor zorgen dat zo iemand een
plek krijgt die is toegesneden om
zijn of haar vermogen. Dat vraagt
om veel aandacht en zorgvuldigheid.”

door piet van buul  
foto's patrick hesse

worden, mits je bereid bent daar
wat extra energie in te steken. En
dan geeft het ook extra voldoening.”
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Quincy en Deli:

“Wij dansen nooit op de maat, we dansen op de muziek”
Hij is veertien jaar jong, zij is nog maar dertien. Toch vormen Quincy Sedney en Deli Donselaar al ruim zeven jaar een dansduo. Dat danstalent tonen ze niet alleen bij de shows van
Dansschool Nicole waar ze elk jaar actief aan deelnemen, maar binnenkort ook aan heel
Nederland! Deli en Quincy schreven zich namelijk in voor het tv-programma Holland’s Got
Talent en mochten op auditie komen. Hoewel de eerste uitzending van het programma nog
moet plaatsvinden, behoort het duo door de lokale media al tot de ‘beroemde Rondeveners’.
Quincy: “Laatst werd ik in de supermarkt al herkend.”
Deli is altijd al een fanatiek danseres geweest.
Van haar vierde tot en met haar achtste jaar
volgde de Vinkeveense lessen klassiek ballet.
Op haar vijfde besloot ze ook het moderne
jazzballet erbij te doen en dat doet ze nu nog
steeds vol passie. Naast het showballet en de
gewone groepen, heeft Dansschool Nicole in
Mijdrecht, waar zij wekelijks les krijgt, ook
‘selectie-groepen’. Dit zijn speciale groepen
voor jong danstalent. Deli: “Afgelopen show
deed ik mee met selectie 3 én een gewone
groep. Ik wil namelijk zoveel mogelijk dansen.
Ik begon het jaar met wel drie groepen,
maar toen werd er scoliose bij mij ontdekt.
Dit betekent dat ik een verkromming in mijn
rug had. Het ging heel snel; binnen een paar
weken stond de bovenkant van mijn rug scheef.
De wachtlijsten voor een operatie zijn lang,
maar ik kon met veel geluk vrij snel terecht.
Het was even spannend of ik dit jaar wel met
de show mee kon doen, maar doordat ik het
dansen alweer snel had opgepakt, is het me
toch gelukt.” Niet alleen jazzballet valt bij Deli
in de smaak; als er door de dansschool een
cursus tapdansen, klassiek ballet of Zumba
wordt gegeven, is Deli er al snel bij. Ook dansmaatje Quincy is een enthousiast danser. Net
als Deli volgde hij afgelopen seizoen de lessen

van twee groepen. Quincy: “Ik zat in dezelfde
gewone groep als Deli. Daarnaast zat ik ook in
selectie 2. Dat is vergelijkbaar met selectie 3,
maar dan voor oudere dansers. Ik ben veruit
de jongste in de groep, maar het lukt me goed
om mee te komen. Het leukst aan dansen vind
ik het optreden. Als jongen val ik tussen alle
meiden ook wel op. Met de dansschool treed ik
bijvoorbeeld op bij Nicoles dansshow, AJOC en
op het Straattheater in Mijdrecht. Daarnaast
doe ik ook mee met de talentenjacht op het
Veenlanden College. In 2010 werden Deli en
ik zelfs tweede. Dat was heel gaaf.” Naast alle
plaatselijke dansoptredens waren de danser
en danseres toe aan een nieuwe uitdaging. Die
vonden ze bij het tv-programma Holland’s Got
Talent.
Holland’s Got Talent
Het Holland’s Got Talent avontuur begon
een paar maanden geleden. Quincy zag een
oproepje in de televisiegids staan en was
meteen geïnteresseerd. Quincy: “Ik had me
al eens opgegeven voor andere auditieprogramma’s, maar die waren vooral gericht
op zang. Daarbij ben ik helaas niet door de
voorrondes gekomen. Bij deze oproep dacht
ik meteen aan Deli. Bij dit programma kun je

Quincy en Deli vormen al zeven jaar een dansduo en hebben inmiddels auditie gedaan voor Holland's Got
Talent. De uitslag mogen ze niet bekendmaken, maar zie je binnenkort op TV!      foto patrick hesse
met allerlei soorten talent meedoen, dus ook
met dans. Leeftijd maakt hierbij, in tegenstelling tot sommige dansprogramma’s, niet uit.
Ik besloot Deli en mij als dansduo op te geven.
Er moest een filmpje ingestuurd worden.
Dit werd de video die de moeder van Deli
heeft gemaakt tijdens de VLC Talentenjacht.”
Deli vult enthousiast aan: “Aan de hand van
dat filmpje werden we uitgenodigd voor de
pre-auditie. Hierbij dansten we niet voor de
televisiejury maar voor een paar onbekende
juryleden. De week erop kreeg ik een belletje:
we mochten voor de echte auditie komen!
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Ik begon spontaan te gillen en heb meteen
Quincy gebeld. Op 4 juni gingen we op auditie.
We waren enorm zenuwachtig, maar achteraf
wisten we niet eens meer waarom. Het was
geweldig!” Of ze door zijn, dat houden Quincy
en Deli nog geheim. Deli: “Van de programmamakers mogen we dat absoluut niet voor
de uitzendingen bekendmaken. We houden de
uitslag nog even voor onszelf.”
Eigen choreografie
Bijzonder aan de acts van Quincy en Deli is
dat ze hun dansen zelf bedenken. Quincy:
“Soms maken we een dans met een doel,
zoals de VLC Talentenjacht of Holland’s Got
Talent, maar vaak verzinnen we wat uit verveling. Dan zeggen we tegen elkaar: ‘Kom we
gaan weer een dans maken ’ en dan gaan we
aan de slag. De basis voor de dans voor Holland’s Got Talent hebben we in twee uurtjes
gemaakt. Daarna hebben we het natuurlijk
nog wel aangescherpt.” Deli vult aan: “Het
goede aan onze dansen is dat we nooit op de
maat dansen. We dansen op de muziek. Zo
hoeven we dus eigenlijk nooit op het ritme
mee te tellen, want we voelen allebei de
muziek goed aan. Inspiratie voor de danspassen halen we uit ons hoofd of van dansvideo’s
op Youtube. Soms doet één van ons tijdens het
improviseren iets raars met zijn lichaam wat
er eigenlijk best gaaf uitziet. Die beweging
komt dan meteen in de dans. Inmiddels hebben we al heel veel dansen samen gemaakt
en we kennen ze allemaal nog.”
Dansleraar
Wat de uitslag van Holland’s Got Talent ook
is. Zowel Quincy als Deli is vastberaden om
nog veel met dans te doen. Quincy: “Naast
dans vind ik zang en spel ook erg leuk om te
doen. Misschien word ik ooit wel musicalster.” Deli: “Door mijn operatie zal ik geen
HBO-dansopleiding kunnen doen. Daar zijn
de toelatingseisen erg streng en zeven stalen
pennen in je rug helpen je daar niet bij. Wel
kan ik een MBO-dansopleiding doen, maar ik
merk dat ik architectuur ook wel erg interessant vind. Dus misschien doe ik zo’n opleiding
als basis en houd ik het dansen er als hobby
naast. Een carrière als danslerares of zelfs
dansschoolhoudster lijkt me ook onwijs gaaf.
Hoe dan ook: ik blijf dansen en het liefst met
Quincy.”

Benieuwd naar de danskunsten van Quincy en
Deli? Kijk vanaf 15 juli naar Holland’s Got Talent.
Elke vrijdagavond op RTL 4.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Gasse Wonen

Laten zien waar je goed in bent
De economie krabbelt langzaam uit het dal, maar in de huizenmarkt zit nog weinig beweging.
Bij Gasse Wonen vinden ze dat een extra uitdaging. De huidige tijd is heel spannend. “We hebben vertrouwen in de toekomst,” zegt Anne Gasse. “Maar dan moet je laten zien waar je goed in bent. En bij Gasse is
dat ondermeer de kwaliteit van de collectie en het vakmanschap van de medewerkers, die de klanten van
deskundig advies kunnen voorzien.”
Het is bijna vijftig jaar geleden dat
vader en moeder Gasse zich vestigden in een klein pand aan de Dorpsstraat in Mijdrecht. “Je kunt je dat nu
al bijna niet meer voorstellen,” zegt
Anne. “De winkel was zo’n 100 vierkante meter groot. En ze verkochten
daar zo ongeveer alles wat je voor
de inrichting van je woning nodig
had. Zit- en eetmeubelen met allerlei
accessoires, woningtextiel, gordijnen,
tapijten, tot complete kinderkamers.
In de loop van de tijd werden er
panden bijgekocht en kwamen er
ook de bedden en slaapkamers bij.
De winkeloppervlakte was inmiddels
uitgebreid naar zo’n drieduizend vierkante meter. In de jaren zeventig is
de meubelafdeling naar Bozenhoven
verhuisd en bleef de slaapafdeling op
de Dorpsstraat. In 1992 is deze afdeling verkocht en zijn we ons volledig
op de meubelen gaan richten.”
Moderne meubelen
Inmiddels heeft dochter Anne het

Overheid: Stroomlijn
de pensioenmarkt!

Het pensioenbewustzijn van de
gemiddelde Nederlander lijkt
tegenovergesteld te zijn aan zijn
toekomstige pensioenaangroei.
Vroeger wist men niet zo veel over
het eigen pensioen, maar was het
vanwege het eindloonstelsel en de
vut/pre pensioen riant. Nu is er geen
ontkomen aan pensioenvoorlichting,
maar is de boodschap niet altijd even
opbeurend.
Het goede nieuws is dat ondernemers veelal geen pensioenrechten
opbouwen via een verzekeraar of
pensioenfonds, maar via onroerend
goed of via het later verkopen van
het bedrijf zorgen voor een liquide
oude dag. Zij hebben geen last
van pensioenrechten die mogelijk
afnemen of minder zeker worden
doordat bijvoorbeeld mevrouw Jon-

bedrijf van haar ouders overgenomen.
“We hebben ons verder gespecialiseerd in moderne woonmeubelen in
het hogere segment. We beschikken
hier nu over vijfentwintighonderd
vierkante meter winkeloppervlakte.
Dat biedt ons de mogelijkheid om ons
aanbod van bekende en gerenommeerde merken goed te presenteren.
Ondanks allerlei sombere verhalen
kiezen onze klanten nog steeds voor
kwaliteit. Er wordt weliswaar wat
minder verhuisd, maar de andere
kant van dat verhaal is dan vaak, dat
mensen kiezen voor een opknapbeurt
van de huidige woning en voor een
nieuwe inrichting. Onze specialisatie
ligt vooral in het advies en verkoop
van zitmeubelen, relaxfauteuils, eethoeken en kasten. Er is een enorm
aanbod. Veel meubelen zijn weer in
allerlei varianten te leveren. Voor wat
betreft de stoffering kun je kiezen
uit vele mogelijkheden. Maar ook de
meubels zelf zijn er in diverse afmetingen, met korte poten of iets hogere

poten, brede of smalle armleggers en
ga zo maar door. Dat heeft tot gevolg
dat wij veel energie steken in het
goed adviseren van onze klanten. Die
adviesfunctie is hier in de winkel erg
belangrijk. We praten met de klant,
proberen te achterhalen wat voor
smaak men heeft en wat de voorkeuren zijn. We vragen klanten ook om
een plattegrond van de kamer mee
te brengen. We kunnen hier dan een
natuurgetrouwe 3D presentatie maken van de woonkamer, met daarin
de nieuwe meubels. Men kan dan al
heel goed zien hoe het er straks uit
zal zien.”

gerius even niet in topvorm is.

maken om te voldoen aan alle (zeer
terechte) eisen. Het enige lichtpunt
komt hierbij nota bene van DNB.
Juist doordat dat DNB het heel
stellig ontkent, bestaat het sterke
vermoeden dat DNB directeur
Joanne Kellermann streeft naar een
reductie tot 100 pensioenfondsen.
“De top 100 van Joanne”. Een
welkome ontwikkeling die mogelijk
slechts een eerste stap zou kunnen
zijn op weg naar meer hoognodige
stroomlijning.

Het slechte nieuws is vaak voor
mensen in loondienst die wel
pensioenrechten opbouwen via een
verzekeraar of pensioenfonds. Het
is alom bekend dat vanwege de
vergrijzing en de stijging van de
levensduur het huidige stelsel steeds
onbetaalbaarder wordt. Naast het
onvermijdelijke terechte inperken
van de toekomstige opbouw en rechten, mag van de overheid worden
verwacht dat evidente inefficiënties
worden voorkomen. Daarbij heeft de
overheid een voordeel. Pensioen is
niet moeilijk! Houd de kosten laag,
beheers het risico en zorg voor een
daarbij passend zo hoog mogelijk
beleggingsrendement.
Aangezien zoveel mogelijk premie
zolang als mogelijk moet kunnen
renderen, is het handig te zorgen
voor de laagste kosten. Iedere euro
extra kosten gaat wellicht niet 40
jaar tegen een samengesteld rendement bijdragen aan uw pensioen.
Ofwel, alles wat niet nodig is aan
franje, kan heel kostbaar blijken te
zijn.
Inzake het beperken van het risico
was het ronduit schokkend enige tijd
geleden te horen dat ‘de gebruikte
modellen niet goed waren’. Dat
soort fouten kunnen wij ons niet
veroorloven.
In dat kader kan verder worden
afgevraagd waarom de overheid
het blijft toestaan dat er nog steeds
een (te) groot aantal pensioenfondsen is die elk hoge kosten moeten

Nieuwe tijden, nieuwe aanpak
De laatste jaren is de rol van internet
sterk toegenomen. Steeds meer mensen oriënteren zich eerst op internet
vooraleer ze daadwerkelijk op pad
gaan. Anne: “Uiteraard hebben wij
ook een eigen website en daarmee
hebben we in feite twee ‘winkels’,
de site en de showroom hier in Mijd-

In dat kader kan tevens worden
afgevraagd waarom de overheid het
nog toestaat en fiscaal faciliteert
dat via individuele polissen wordt
gespaard voor de oude dag. De
kosten van een individuele lijfrente
polis of de kosten van de nu nog
steeds gerespecteerde voortgezette
voormalige C polis zijn veel hoger
dan bij een echte collectiviteit.
Het was derhalve voor de overheid logisch geweest alvorens te
willen tornen aan de toekomstige
rechten van de Nederlanders, eerst
te zorgen voor een perfectionering
van het bestaande systeem. Er zijn
in Nederland 800 actuarissen die de
overheid vast graag meenemen op
een actuariële ontdekkingsreis. Ik
kan het van harte aanbevelen!

Mr. Patrick J. Donders
Pensioenjurist
p.donders@edo.nl

Anne Gasse: “Wij willen de zorgen bij onze klanten weg nemen, door hen van een
deskundig advies te voorzien.” 			
foto patrick hesse
recht. Op de site krijgen de mensen al
een goed beeld van wat wij kunnen
bieden. Dat is dan meestal aanleiding om de showroom te bezoeken.
Daarbij speelt onze adviesfunctie een
grote rol. Bij ons valt nog wel eens
het woord ‘ontzorgen’. Wij willen de
zorgen bij onze klanten weg nemen,
door hen van een deskundig advies
te voorzien. Het gaat tenslotte om
belangrijke aankopen die het woongenot moeten verhogen. En nadat
men op onze site een mooie bank of
een mooie fauteuil heeft gezien, wil
men er natuurlijk ook wel even op
gaan zitten om te voelen hoe het zit.
We kunnen hier ook de verschillende
bekledingsstoffen en de vele kleurstellingen laten zien. Heeft de klant
zich een beeld gevormd via onze
website dan vindt de afronding van de
aankoop in de winkel plaats.”
Anne wijst ook op een bijkomend
effect van het toenemende gebruik
van internet. “De mensen die vroeger
naar de zaak kwamen kenden ons en
zij kwamen veelal uit de regio. Tegenwoordig komen de klanten vanuit het
hele land.”

Trends
Gasse is altijd op zoek om slimme
oplossingen te bedenken om de
beschikbare ruimte zo efficiënt
mogelijk te benutten. “Je ziet ook
wel een ontwikkeling in de meubelbranche. De combinatie van twee en
driezitsbanken wordt steeds minder
toegepast. Men volstaat vaak met
één royale bank, aangevuld met een
of meer fauteuils. Ook het bekende
salontafeltje verdwijnt steeds meer
uit het interieur. Door de flexibele
mogelijkheden is er altijd wel voor
iedereen een passende oplossing te
bedenken,” aldus Anne.

Gasse Wonen
Bozenhoven 53, Mijdrecht.
Tel. 0297 283165.
www.gasse.nl
Openingstijden van dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00-17.30 uur, op zaterdag van 10.00-17.00 uur. Op maandag
gesloten.
Het is ook mogelijk om een afspraak
buiten de gebruikelijke openingstijden
te maken.

Prijs voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
In De Ronde Venen wordt in oktober voor het eerst de prijs voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uitgereikt, de MVO-prijs.
De prijs gaat naar de lokale ondernemer die het best presteert op het gebied van MVO en een voortrekkersrol
vervult. Met de uitreiking van de prijs
wil de gemeente Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen stimuleren en ondernemers die zich op dit
gebied inspannen onder de aandacht
brengen. Aanmelden voor de prijs kan
tot uiterlijk 12 juli via www.mvoprijs.nl

De MVO-prijs wordt georganiseerd
door de gemeente De Ronde Venen in
samenwerking met het centrum voor
internationale samenwerking, COS
Utrecht. De uitreiking vindt plaats
tijdens het evenement ‘Duurzaam
Ondernemen @ De Ronde Venen’, dat
in het teken staat van duurzaam ondernemen. Meer informatie over de
prijs is te vinden op www.mvoprijs.nl

Proostdijstraat 40
3641 AV Mijdrecht

financiële en fiscale
dienstverlening

Financiële en fiscale dienstverlening
Salarisservice

Al 10 jaar actief op het gebied van salarisadministratie en
administratieve, fiscale en financiële dienstverlening voor het MKB.
Neem voor een persoonlijke kennismaking contact op
met Anita den Braber of Martin Meijer.

www.edo.nl

Telefoon: 0297 – 250191
E-mail: martin@mdbfinancieel.nl
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De keuze van...

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

"Vervelend,
mevrouw.."

Geld sparen, ik kan het niet. Het
lot gooit altijd roet in het eten.
Soms heb ik een aardig bedragje
bij elkaar, maar altijd gebeurt
er wel iets waardoor de teller
weer op nul komt te staan. Door
een verhuizing, een gecrashte
computer, de aanschaf van een
auto, een nieuwe wasmachine of
vaag belastinggeld, waar ik geen
rekening mee had gehouden,
maar dat ik wel moet betalen
nu ik van studentenkamer naar
appartement ben verhuisd.
Nu had ik geld gespaard voor de
vakantie en de ene na de andere
rekening valt op de mat. De eerste bedroeg een bekeuring van
bijna honderd euro, wegens te
hard rijden op een lege vijfbaans
A2.
Verder begaf mijn auto het
deze week, na meerdere malen
te hebben stilgestaan op de
weg, waarbij alle gele en rode
dashboardlampjes begonnen te
knipperen. Nu staat hij bij een
monteur, rekening volgt. Vorige
week viste ik de grootste schrik
uit de brievenbus: een rekening
van KPN van 750 euro! Voor
een maand internet, wat me met
mijn nieuwe bundel 16,81 euro
zou kosten. Aangezien ik niet
eens weet hoe je muziek of films
downloadt, dacht ik dat het met
die limiet in MB's wel los zou
lopen met mijn dongel. Nu ben
ik er achter, dat alle dataverkeer
telt. Dat tikt aan, aangezien ik
sinds mijn verhuizing nog geen
TV heb aangesloten, maar wel
dagelijks het journaal online
heb bekeken. In tranen deed ik
mijn verhaal in de KPN winkel,
vervolgens woest tegen de KPN
klantenservice.
Natuurlijk vonden zij dit “heel
vervelend, mevrouw”, al kon het
puisterige knulletje in de KPN
zaak een kleine grinnik niet
onderdrukken. Het enige dat ik
volgens de telefonist nog kon
doen, was een klacht indienen
via de afdeling bedrijfsrelaties. Dat heb ik gedaan. Ik heb
erbij vermeld dat het niet mijn
bedoeling was om in een maand
te spenderen wat ik normaal in
vier jaar als abonnee zou hebben
uitgegeven. Nu blijft het stil.
Ondertussen overweeg ik een
vakantie naar De Biesbosch of
de Veluwe, in plaats van toeren
door Oost-Europa. De TV heb ik
weer aangesloten en de dongel
ligt achter slot en grendel. En
internetten? Dat doe ik nu maar
op de supersnelle en onbeveiligde draadloze verbinding van
de buurman.

marlous van merkenstein

Boeken Tip 5...

1

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Blauwe maandag
Auteur: Nicci French
'Het schrijversduo Nicci French
heeft al heel veel spannende
boeken geschreven. Een aantal
daarvan heb ik gelezen. Met
'Blauwe Maandag' slaat Nicci
French een nieuwe weg in. De
hoofdpersoon is Frieda Klein, een
psycoanalytica met een kleine
therapiepraktijk in hartje Londen.
Ze wil niet té veel patiënten,
want op die manier kan ze meer
aandacht aan hun cases besteden.
Toen ik de achterkant van
'Blauwe maandag' las, leek het
boek mij al spannend. Eén van
de patienten van Frieda vertelt
dat hij ervan droomt een kind
te hebben, met rood haar en
sproeten. Kort daarna verdwijnt
een jongetje dat aan die omschrijving voldoet. Is er een verband
met een ontvoeringszaak uit het
verleden? Het verhaal wordt
vanuit verschillende personages
verteld, dat maakt het extra goed.
Ik heb dit spannende boek met
veel plezier gelezen!'
gelezen door tanja verbrugge

De tuinen van Landrake
Hall			
Elizabeth Edmondson
Landrake is
een statig
oud landgoed
met bloeiende tuinen en
geheimzinnige bossen.
Het is het
thuis van een
trotse familie
van oude
adel. De jonge modeontwerpster
Cleo zou blij moeten zijn dat haar
moeder door haar huwelijk met de
heer van Landrake Hall deelgenoot
van al deze pracht is geworden,
maar ze voelt dat er iets mis is met
het landgoed en zijn bewoners.
Cleo's stiefzusjes gedragen zich onvriendelijk en opstandig en Esmond,
de aangewezen erfgenaam, is een
vreemde figuur. Dan ontdekt Cleo
dat haar stiefvader wordt gechanteerd. Ze maakt zich zorgen om het
welzijn van haar moeder en probeert
de geheimen van de familie te ontrafelen. Maar iedereen die haar zou
kunnen helpen is dood...

2

De grote tourquiz		
Hans-Jörgen Nicolaï en
Vincent Luyendijk
Met de
spectaculaire opmars
van Robert
Gesink hoopt
Nederland
deze zomer
zijn derde
Tourzege
te boeken.
Van wie en
wanneer waren de vorige twee? Test
uw kennis van de rijke Tourhistorie
in dit prachtige quizboek, waarin alle
facetten van het grootste fietscircus
ter wereld naar voren komen. 800
vragen op verschillende niveaus over
klimgeiten, sprintkanonnen, water-

dragers, kuitenbijters, saboteurs,
prijsrijders, glad geschoren benen,
sleutelbenen, ravijnen en alles wat
de Tour de France verder zo boeiend
maakt. De Grote Tourquiz staat garant voor een nog intensere beleving
van La Grande Boucle. Met foto’s én
website én gratis iApp. Volg de auteurs op Twitter: @degrotetourquiz.

3

Jemma & Jack		
Fiona Capp
Australië,
1868.
Jemma
Musk
is een
zelfstandige, jonge
vrouw. Ze
wil zich
vestigen
als schilderes in
een klein
mijnwerkersstadje in Zuid-Australië.
Maar wanneer het verhaal rondgaat
dat ze vanachter haar schildersezel
een jong meisje aan de dood zag ontsnappen zonder zelf in te grijpen, komen de geruchten op gang. Wat voor
een vrouw doet zoiets? De argwaan
blijft, zelfs nadat ze is getrouwd met
de zachtaardige Italiaan Gotardo
en een dochtertje krijgt. Dan slaat
het noodlot toe: haar kind overlijdt,
en Jemma kan het niet aan om de
begrafenis bij te wonen. Wetend dat
dit nog meer boze tongen losmaakt
besluit ze te vluchten, samen met de
onweerstaanbare avonturier Jack
Byrne. Maar kan Jemma voor haar
verdriet op de vlucht blijven?

4

Zwanger met lichaam en ziel
Susan Smit
Susan
Smit werd
in 2010
zwanger
van haar
eerste
kind. In de
overvloed
aan
zwangerschapslectuur miste
ze de

mystieke kant. Smit gaat ervan uit
dat het ongeboren kind een bewuste
ziel is met een eigen levensplan
en dat je tijdens de zwangerschap
contact met die ziel kunt leggen.
‘Zwanger zijn en leven schenken is
een ontwikkeling van jewelste. Een
zwangerschap is oeraards en hoogst
spiritueel. Ze brengt je in contact
met de diepere laag van het bestaan,
maakt je kwetsbaar en krachtig. Ze
kan een periode van persoonlijke
groei zijn – mits je die bewust doorleeft.’ Hoe krijg je zielscontact met
je ongeboren kind? Hoe ontdek je
wat je kindje op aarde komt leren en
brengen? Wat is de invloed van jouw
gevoelens op de foetus? Hoe kun je
dit avontuur met rituelen, meditaties,
schrijfopdrachten en alternatieve geneeswijzen uitdiepen en verrijken?

5

De vertrouweling 		
Hélène Grémillon
Vlak
na haar
moeders
overlijden
ontvangt
Camille
brieven
van een
onbekende
afzender.
Iedere
week komen er nieuwe brieven, waarin haar
een verhaal wordt toevertrouwd
dat terugvoert naar de jeugd van
haar moeder. Hoe meer Camille
leest, hoe meer ze betrokken raakt
bij een verbond dat haar moeder
aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog is aangegaan met een
voor Camille onbekende vrouw. Een
verbond dat vele levens zou beïnvloeden en ontwrichten. Langzaam
vallen de puzzelstukjes op hun plek,
en Camille beseft dat haar moeder
een geheim met zich meedroeg
dat ook grote invloed heeft op haar
eigen leven.

Even voorstellen
Begin mei stond in deze krant een artikel over mijn tuinontwerpbureau, Tuinontwerp Het Groene Hart. Naar aanleiding daarvan heeft De
Groene Venen mij gevraagd een maandelijkse ‘groene rubriek’ te schrijven. Daarover was ik meteen erg enthousiast en vanaf nu zal er dus
maandelijks een groen artikel van mijn hand verschijnen in deze krant. Hierin kan alles wat maar enigszins met de tuin te maken heeft aan
de orde komen. Beplanting, maar ook onderwerpen zoals erfafscheiding, beesten in de tuin (welkom of minder welkom), bestrating of andere
onderwerpen.
Het groen zal altijd de boventoon
voeren, simpelweg omdat bomen
en planten voor ons als mens van
levensbelang zijn. Hoe klein uw
tuin ook is, het is altijd mogelijk
om het op maat te beplanten.
Het geeft letterlijk meer lucht
(zuurstof), in de zomer kunt u de
schaduw en beschutting zoeken die
bomen en struiken geven en het is
iedereen bekend, dat op een plaats
waar veel beplanting is, het in de
zomer altijd koeler is dan op plekken waar er weinig of geen groen
is. Een mooie groene omgeving
zorgt er voor dat wij mensen ons
prettiger voelen. Niet voor niets
zijn hersteloorden (denk maar aan

de vroegere sanatoria) altijd op
de meest mooie groene plekken
gehuisvest.
In alle tuinen is het mogelijk om
uw eigen “hersteloord” te creëren.
Een plek waar je heerlijk kunt
genieten en tot rust komt, alleen
of met vrienden en familie. Voor
de één betekent dat met een goed
boek heerlijk in de zon en een
ander pakt liever de hark en gaat
actief aan de slag. Het gaat erom
dat uw tuin bij u past, een plek is
waar u zich prettig voelt en die
aansluit bij uw leefstijl. Een tuin
van een jong gezin zal natuurlijk
aan andere eisen moeten voldoen
dan die van een gezin waar de

kinderen de deur al uit zijn en de
bewoners veel reizen.
Nu we het toch over reizen hebben,
als u nog vakantieplannen heeft
vergeet dan niet iemand te vragen
om in geval van droogte de tuin te
wateren. Zeker planten die in bak
of pot staan hebben hoog zomer
veel water nodig.
Als u als lezer een suggestie heeft
of een mooi groenverhaal dat u
wilt delen, houd ik mij altijd aanbevolen. Voor het volgende verhaal
hoeft u geen maand te wachten:
dat staat volgende week in deze
krant.

Vriendelijke groet, Hilda Visser

www.tuinontwerphetgroenehart.nl
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hmmm met hesse...

Door Patrick hesse

Hmmm met Hesse Beachclub Lust!

Lekker loungen aan de plassen
Het is 27 graden en aan de Vinkeveense Plassen heerst een windstiltegebied. Ik zit samen met collega Peter
Bakker op misschien wel de mooiste horecalocatie van De Ronde Venen: zandeiland 1. We zijn vanavond te
gast bij Hans en Karin Venneman, de kersvers uitbaters van deze locatie. Simpel maar doeltreffend is het etablissement omgedoopt tot Beachclub Lust! Het is snel gegaan: eind april besloten Hans en Karin de horecagelegenheid aan zandeiland 1 over te nemen en binnen een weekend werden vrienden en familie opgetrommeld
om te komen klussen. Begin mei kon Beachclub Lust! de deuren openen. Een huzarenstukje! En gezien het
geweldige voorjaar, een buitengewoon goed getimede beslissing, aan belangstelling geen gebrek dus.
Ik zit op het terras met mijn rug
naar het restaurant, met het mooiste uitzicht. Tussen de bomen zie
ik de Vinkeveense Plassen, zie hier
en daar een zeilbootje dobberen
(het was windstil, weet u nog?)
en er komt een enkel speedbootje
met gematigde snelheid voorbij.
Met dit idyllische beeld maakt het
vakantiegevoel zich acuut van mijn
meester. Peter en ik balen dat we

onze korte broek niet aan hebben,
maar voor de andere gasten is dit
misschien beter (gezien het gebrek
aan pigment). Ondanks dat dit mijn
eerste bezoek aan Beachclub Lust!
is, geeft het meteen een vertrouwd
gevoel. Het personeel van Lust!
Mijdrecht bedient ook hier en dat
geeft mij een vertrouwd gevoel.
Ik ben tenslotte enorme fan van
de kookkunsten van Hans. Voor de

huisstijl is zoals gebruikelijk Karin
verantwoordelijk en er komen langzaam maar zeker meer oosterse
invloeden, waar Karin duidelijk
haar stempel al op heeft gedrukt.
Met passie en gedrevenheid
heeft Hans zich inmiddels een
grote schare fans kunnen vergaren.
Voorgerechten en Lust! zijn voor
mij synoniem voor vis! En natuur-

lijk viel mijn oog op de parade
van tonijn; een combinatie van
tonijntartaar, sashimi, gegrilde en
tonijnmayonaise begeleid met een
dille-komkommersalade en gember.
Een heerlijk kwartet van verschillende variaties van tonijn. In mijn
ogen blinkt Lust! hierin uit. Mijn
gewaardeerde collega gaat voor de
carpaccio. Beide gerechten smaken
zoals verwacht buitengewoon goed
en we realiseren ons weer hoe
bevoorrecht we zijn en in wat voor
geweldige gemeente te we wonen,
waar je vijf minuten van huis een
volledig vakantiegevoel kan hebben.
Inmiddels druppelt het terras vol
met part-time vakantiegangers. De
sfeer is lekker ontspannen wanneer
wij onze volgende gang krijgen geserveerd: voor Peter een overheerlijk kip saté en ik ga voor de rib-eye
met kruidenboter en friet. Op deze
gerechten is niets af te dingen.
Ondanks dat het terras serieus vol
zit (hoe kan het ook anders met dit
weer), blijven de jonge heren en
dames van de bediening vriendelijk
lachen en is ieder verzoek geen
enkel probleem. Peter en ik filosoferen wat over de mogelijkheden
van deze locatie zijn. Het heeft een
enorme potentie en als er mensen
zijn die er een successtory van kunnen maken, zijn Hans en Karin het

wel. Zelfs op een mooie vrieskoude
middag zou het hier uitstekend
toeven zijn.
Over vrieskou gesproken: daar is
onze vriendelijke serveerster al
met het nagerecht: huisgemaakte
vanille-ijstruffels met luchtig
geslagen room. Wederom genieten
Peter en ik van onze mini-vakantie.
Na een koffie, en voor Peter een
verse muntthee, gaan wij weer op
huis aan en turen nog even over de
plas waar aan de horizon de zon in
gevecht is met het water. De zon
gaat langzaam in het water over en
komt er een einde aan een heerlijke
vakantie-avond daar bij zandeiland
1. Wie op een mooie zomeravond
lekker wil onthaasten, geniet hier
niet alleen van het mooiste uitzicht
van onze gemeente, maar ook van
de gastvrijheid van Hans & Karin en
hun verrukkelijke gerechten.

Openingstijden
ma t/m vrij vanaf 12.00
za t/m zo vanaf 10.00 uur
Zandeiland 1 (Molenkade 30)
3645 AX Vinkeveen
Tel: 0294 - 29 03 82
www.lustvinkeveen.nl

Prinselijk Proeven, De Waard en Boven Water nieuw op Culinaire Venen
Prinselijk Proeven uit Mijdrecht, Brasserie De Waard uit Wilnis en Restaurant Boven Water uit Vinkeveen
zijn dit jaar aanwezig op de Culinaire Venen, die op zaterdag 10 september a.s. voor de zesde achtereenvolgende keer op het Raadhuisplein in Mijdrecht wordt gehouden. In totaal tien deelnemende restaurant- en
horecabedrijven uit De Ronde Venen en omgeving bieden bezoekers een gastronomische proeverij in de
vorm van kleine hapjes, gerechtjes, wijnen en champagnes.
Inmiddels zijn de voorbereidingen
alweer in volle gang en zijn de
deelnemers bekend; een gevarieerde
mix van deelnemers van 'het eerste
uur' en nieuwkomers, die allemaal
maar één ding willen: hun culinaire
visitekaartje afgeven. Dit jaar kunt
u paviljoens verwachten van B&D
Catering Hospitality Support, Boven
Water, Brasserie De Waard, Corfu,
II Gusto, Le Virage, Lust!, Prinselijk
Proeven, Rendez-Vous en s'Anders.
Prinselijk Proeven neemt het stokje
over van Maison Vinocerf. Boven
Water deed vorig jaar niet mee,
maar is nu wel weer van de partij en
Brasserie De Waard gaat om het jaar
wisselen met Restaurant Meesters.
Uiteraard is er ook weer passend

entertainment. We kunnen nog niet
alle artiesten verklappen, maar in elk
geval staan o.a. Heavy Hoempa (verrassende uitvoeringen van bekende
rocknummers) en zangeres/actrice
Sandy Kandau geprogrammeerd. Ook
wordt er een spetterende modeshow
verzorgd door acht plaatselijke modegelieerde bedrijven, waarvan een
aantal verantwoordelijk was voor de
succesvolle Fashion on Ice-modeshow
in december jl. op de ijsbaan.
TV-kok Leon Mazirac in jury
Ook dit jaar wordt voor het bedrijf
dat zich het best presenteert de ‘Culinaire Nol’ uitgereikt, een eerbetoon
aan de overleden Mijdrechtse restauranthouder Nol Vermeulen. Vorig

jaar ging de onderscheiding naar
Eet- en drinkgelegenheid Rendez
Vous uit Mijdrecht. Welk restaurant
op 10 september a.s. de wisseltrofee
mee naar huis neemt, wordt dit jaar
extra spannend. De jury krijgt dit jaar
namelijk hulp van de bekende TV-kok
Leon Mazairac, onder andere bekend
van het TV-programma ‘Eet Smakelijk’ van oproep Llink.
Ondersteuning
De Culinaire Venen vormt een perfect
platform voor bedrijven om hun naamsbekendheid te verhogen en om medewerkers of relaties te fêteren. Een
aantal sponsors heeft al toegezegd
het evenement te steunen, maar een
aantal moet de knoop nog doorhak-

Kleine gerechtjes, heerlijke drankjes, gevarieerd entertainment en een lekker
zonnetje, dat zijn de ingrediënten voor de Culinaire Venen! foto otto boelens
ken. Op www.culinairevenen.nl kan
men informatie aanvragen over de
verschillende manieren om dit jaarlijkse evenement te ondersteunen.
Goede doel: A Sister’s Hope
Net als andere jaren is van elk
verkocht hapje en drankje een deel

bestemd voor het goede doel. Dit
jaar is gekozen voor A Sister’s Hope,
dat geld inzamelt voor onderzoek
naar borstkanker en dat in oktober
een tweedaagse wandeling van 60
kilometer organiseert.
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Afscheid van Topmetselaar is wederzijds compliment

Cor Sassen na veertig jaar in VUT
Dienstverbanden van veertig jaar kom je niet zoveel meer tegen. Hopman Bouw had tot voor kort wel een
metselaar in dienst die veertig jaar lang werkzaam was bij het bedrijf. Op gepaste wijze nam men afscheid
van de Hoevenaar Cor Sassen op wie ‘Geen woorden maar daden’ van toepassing is. Op z’n laatste werkdag
werd hij uitbundig in het zonnetje gezet. Veertig jaar, een wederzijds compliment voor zowel werknemer als
werkgever.
door paul bosman

Voor niets op de fiets
De echte die-hards laten zich door regen en wind niet weerhouden,
maar de meesten zie je alleen als de zon schijnt. Met oude of splinternieuwe, lichte of zware, met of zonder versnellingen, groen, geel of rode
stalen rossen bevolken zij op mooie dagen onze fietspaden. De mooiweerfietsers!
Onze fietstraditie begon omstreeks
1870 met de eerste import uit
Frankrijk. De fiets, toen nog
vélocipède, kwam beschikbaar
voor een kleine maatschappelijke
bovenlaag. De prijs van een fiets
lag destijds tussen de 40 en 350
gulden. Een vermogen in die tijd en
dus volkomen onbereikbaar voor de
gewone arbeider met een gemiddeld weekloon van minder dan twee
gulden. Die groep bleef afhankelijk
van de benenwagen. Alleen de
goedverdienende notabelen konden
zich de dure fiets veroorloven.
Maar die rijke fietsers waren vaak
geen graaggeziene gasten. De
plattelandsbevolking had geen hoge
hoed op van al die wielrijders. Want
fietsers joegen koeien de stuipen
op het lijf, lieten de paarden op hol
slaan en raakten tot overmaat van
ramp ook nog een de kippen van de
leg. De rust op het land werd door
wielrijders dus danig verstoord. Het
gebeurde dan ook regelmatig dat
boeren de fietsers verjaagden door
hen te bekogelen met stenen en het
naroepen van obscene kreten. En
de misdragingen van wielrijders in
het verkeer waren ook niet mis. Het
gebeurde regelmatig dat fietsers
voetgangers aanreden, of niet afstapten als er een rijtuig aankwam
en zo de paarden op hol joegen. Wat
een prachtige beelden moeten dat
geweest zijn!
In het nabije buitenland worden
fietsers gezien als armoedzaaiers of
milieufanaten die een opvatting willen uitdragen. In Nederland bestaat
die associatie niet. Hier is de fiets
een zeer belangrijk en algemeen
geaccepteerd vervoermiddel. Als
kind leer je spelenderwijs dat je
jezelf op de fiets beter en sneller
kunt verplaatsen en als zesjarige ga
je zonder pardon alleen op de fiets
naar school. Fietsen krijgen wij dus
met de paplepel ingegoten.
Maar ook ons milde klimaat speelt
een belangrijke rol in onze liefde
voor de fiets. Pas als het weer extreem slecht is, gaan we met de bus
of auto. In zuidelijker landen wordt
het al snel te warm om te fietsen en
in het noorden is het weer vaak te

koud zodat men de fiets liever in de
schuur laat staan.
En wat voor ons Hollanders natuurlijk ook belangrijk is: fietsen is gratis! Je schaft eenmalig een fiets aan
en op een heel klein beetje onderhoud na, kost fietsen je verder niets.
Maar dat is niet altijd zo geweest.
De eerste keer dat de regering zich
met fietsers ging bemoeien, was in
1899 en dat resulteerde prompt in
een belastingheffing. Men vond dat
de fiets als luxegoed viel onder de
‘personele belasting’. Met het opgehaalde belastinggeld financierde de
overheid op kleine schaal fietsvoorzieningen. Op de rijksbegroting voor
1901 stond een bedrag van drieduizend gulden wat gereserveerd werd
voor de aanleg van fietspaden.

De ANWB (rond 1883 ontstaan
uit de Nederlandse Velocipedisten
Bond, later omgedoopt tot ANWB)
heeft zich sterk gemaakt voor
afschaffing van deze belasting en
slaagde daarin in 1919. De overheid
kon de stelling dat de fiets een luxegoed was, niet langer volhouden.
Uiteindelijk werd de wet op de personele belasting gewijzigd en werd
de fiets vrijgesteld van belasting.
Dat heeft echter niet lang geduurd
want in 1923 werd de rijwielbelasting ingevoerd. Toen er in 1926 een
Wegenfonds voor autowegen gevuld
moest worden, brachten de fietsers
evenveel belastinggeld binnen als de
bezitters van automobielen. Uit het
wegenfonds werden ook fietsvoorzieningen gefinancierd. In 1932
lagen er fietspaden langs ongeveer
1400 kilometer autoweg uit het
Rijkswegenplan.
De rijwielbelasting werd in 1941
door de bezetter definitief afgeschaft. Gezien de enorme aantallen
fietsen in Nederland (19 miljoen!)
zou een fietsbelasting nu absoluut
niet meer uitvoerbaar zijn. Fietsen
is en blijft dus, op lopen na, het
enige gratis en onbelaste vervoermiddel.

www.degroenevenen.eu

Het zal vreemd zijn, vertelt Harry
Hopman, die Cor nu ruim 32 jaar
als werknemer kent. “Mijn vader
nam Cor veertig jaar geleden in
dienst toen hij vanuit de tuinbouw
naar ander werk zocht. Stagelopen
heette dat toen ook al. Je moest
immers eerst weten wat voor vlees
je in de kuip hebt. Op de laatste dag
van het half jaar contract, zat m’n
vader een bakkie te doen met Cor en
vroeg tussen neus en lippen wat de
niet erg spraakzame Cor verder ging
doen. ‘Ik weet dat nog niet,’ kreeg
hij als antwoord, waarop m’n vader
zei ‘Dan moet je maar lekker bij ons
blijven.’ Zonder ook maar een woord
over salaris of vrije dagen te reppen,
zei Cor meteen ja. Het begin van een
jarenlang dienstverband.”
Terwijl hij naar het billboard kijkt
dat speciaal voor het vertrek van Cor
is gemaakt, geeft Harry aan dat de
band met Cor altijd een bijzondere
is geweest. “Op Cor kon je rekenen.
Was er wel eens een probleempje
met een opdrachtgever, dan kon je
Cor daar met een gerust hart op af
sturen. Als Cor zei dat hij persoonlijk
voor een oplossing zou zorgen, gaf
dat zoveel rust bij de klanten dat ze
hem ook alle vertrouwen gaven. Terecht, want of het nou zeven of tien
uur ‘s avonds werd, Cor deed wat hij
had beloofd.”
In de veertig jaar dat Cor bij het
bedrijf werkzaam was, verzuimde hij
slechts drie keer wegens ziekte. De
laatste keer was het behoorlijk raak.
Toen Harry en Cor, op een doorgaande weg nabij Leimuiden, een lading
op een aanhanger inspecteerden,
knalde er een auto op de aanhanger
die vervolgens beide mannen een
oplawaai verkocht. Harry verbrijzelde daarbij zijn been, maar ook Cor
was er slecht aan toe. Die kreeg het
rek op de aanhanger tegen zich aan
en brak een aantal wervels. Beiden
belandden op de eerste hulp en
een periode van revalidatie volgde.

Cor Sassen uit De Hoef werd op zijn laatste werkdag uitgebreid in het zonnetje
gezet. Met een speciale Hummer werden hij en zijn familie thuis opgehaald.
Beiden zijn weer opgekrabbeld,
maar dat er een speciale band tussen die twee is ontstaan mag geen
verwondering wekken. Mag Cor
een man zijn van weinig woorden,
toen bij het reïntegratieproces een
arts van het UWV hem voorstelde
om vervangend werk te gaan doen,
werd dat iets anders. “Ik ben als
metselaar de ziektewet ingegaan en
kom ook weer als metselaar terug.”
De daverende klap met zijn vuist op
tafel zette zijn woorden kracht bij.
Harry: “Het klinkt misschien wel
wat vreemd, maar ik ga die man
missen. Stel je voor dat je tweeëndertig jaar lang, iedere ochtend
een bakkie doet. Ik ken hem bij
wijze van spreken nog beter dan
mijn eigen broer. Cor is een man die

tijdens zijn werkzame leven zoveel
stenen heeft gemetseld dat, als je
die allemaal op een hoop zou leggen,
een Egyptische piramide in het niets
verdwijnt. Die man heeft dus al die
tijd bij ons gewerkt.”
Afgelopen week werd Cor, vergezeld
door zijn familie, met een speciale
Hummer van huis opgehaald om
gezellig met collega’s en familie een
drankje te drinken en eens even alles de revue laten passeren. Aan zijn
gezicht was weinig af te lezen, maar
de kenner kon zien dat hij er enorm
van genoot. Terecht. Voor het Bouwbedrijf was het een mogelijkheid
Cor te bedanken voor jarenlange
tomeloze inzet voor het bedrijf.

Jubileumshirt voor leden
fietsvereniging De Merel
Toer Trim Club De Merel viert in september het
35-jarig jubileum.
De oorsprong van deze Vinkeveense vereniging ligt in
de zomer van 1976. Enkele fietsliefhebbers organiseerden toen vanaf café De Merel een fietstocht van 35
kilometer. Deze rit werd aangekondigd in het streekblad. Ook werd vermeld dat 'er bezien zou worden of er
een fietstoerclub kon worden opgericht.'
Inmiddels is TTC De Merel bijna 35 jaar actief en
worden er wekelijks diverse toerritten gehouden. Vorige
week werd de Lotusbloemtoer gehouden. Vóór de start
ontvingen alle Merels het 35-jarig jubileumshirt. Dit
werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren HP
Staal (Wilnis), De Haan Fietsen (Wilnis), café De
Schans (Vinkeveen), Stucadoorsbedrijf Lüschen (Mijdrecht) en STIEVA metalen puien (Aalsmeer).

Bedrijfsleider Rob Voorbij (links) van HP Staal en Merelvoorzitter Enno Steenhuis Geertsema.
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 953
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De Club van…

Door Piet van Buul

Wout Wessel en Hans Roozendaal

Jeu de Boules is heel ontspannend
In de luwte van Fort Abcoude, pal tegen het stiltegebied, bevindt zich
het verenigingscomplex van Jeu de Boules Vereniging Abcoude. Een
fraaie accommodatie met een gezellig verenigingsgebouw en maar
liefst 23 buitenbanen en 4 binnenbanen. De rust van deze mooie natuurlijke omgeving is de ideale plek om je te ontspannen, zeggen bestuursleden Wout Wessel en Hans Roozendaal.
Het lijkt een simpel spelletje, voor
velen bekend van de dorpspleintjes in
Frankrijk, waar de Fransen Petanque
spelen. Voor veel Nederlanders is dat
de eerste kennismaking met de Jeu
de Boules sport. “Gezien de groeiende belangstelling zijn er ook in ons
land op vele plekken baantjes aangelegd waar men de sport kan beoefenen,” vertellen Wout Wessel, secretaris en Hans Roozendaal, bestuurslid
technische zaken. Wout: “Wanneer je
het spel goed wilt spelen vereist dat
nog wel enige oefening. Daar moet
je dan wel wat tijd voor uittrekken.
Je kunt één tegen één spelen. Dat
noemen we ‘tête à tête’. Maar bij
voorkeur wordt er gespeeld in teams
van twee tegen twee (doublette)
met elk drie boules of drie tegen drie
(triplette) met elk twee boules. Het is
tenslotte een gezelschapsspel. Er zijn
twee soorten ballen van respectievelijk 690 gram en 740 gram. De keuze
hangt af van je persoonlijke voorkeur.
Het team dat mag beginnen gooit
de ‘but’ (een klein balletje) op een
afstand tussen de zes en tien meter.
Vervolgens moet men proberen de
jeu de boules ballen er zo dicht mogelijk bij te gooien.”

De vereniging
De Jeu de Boules vereniging Abcoude
is opgericht op 25 april 1980 en telt
momenteel precies 92 leden. Wout:
“De leden komen voornamelijk uit
Abcoude, Amsterdam, Wilnis en
Weesp. Ons ledenbestand bestaat
voornamelijk uit veertig-plussers. We
zijn een open vereniging. Mensen die
belangstelling hebben en zin hebben
om zich bij ons aan te sluiten, kunnen
gewoon op één van de speeldagen
naar ons toe komen. Je hoeft niet
meteen lid te worden maar je mag
ook eerst drie keer gratis meespelen
zodat je kunt ervaren of je het echt
leuk vindt.”
“We zijn erg tevreden over de plek
waar we nu zitten,”vertelt Hans
Roozendaal. “Het gebouw was
vroeger de gemeentelijk opslagplaats
van strooizout. We hebben een ruimte
met een bar waar we gezellig kunnen
zitten. Die ruimte verhuren we ook
wel voor feestjes en dergelijke. Daarnaast is een deel geschikt gemaakt
om binnen te spelen. In die ruimte
kunnen we in totaal vier banen uitzetten. We zitten hier nu tien jaar en
het pand was wel aan een opknapbeurt toe. De binnenhal is geschilderd

Zondag 17 juli a.s.

Fiets mee met de Jacques'
Saloon fietstocht
Wilt u de fraaie gebieden in de Ronde Venen eens per fiets bekijken? Dat
kan! In samenwerking met TTC De
Merel organiseert Jacques een fietstocht van 35 of 65 kilometer door het
mooie Rondeveense landschap. Op
een gewone- of een sportfiets, iedereen kan deelnemen. Er kan worden
gestart bij Jacques' Saloon in De
Hoef (naast Floor Verbrugge), of bij
De Schans in Vinkeveen. Startijden
zijn van 09.00 tot 11.00 (65 kilometer) de 35 kilometer kan starten tot
12.00 uur.
Voor, tijdens of na afloop van de fietstocht is het goed toeven op het terras
van Jacques' Saloon. Koffie, thee of

fris wordt u gratis aangeboden. Jacques heeft een presentje in petto voor
iedere deelnemer. Kim van Golden
House zorgt voor een Chinees gelukskoekje, Landwinkel van Jan Nieuwenhuisen zorgt voor de vitamientjes
en de rijdende winkel van Jan van
Veen zal ook van de partij zijn.
Beide routes zullen u hoofdzakelijk
door De Ronde Venen leiden en zijn
volledig uitgepijld. U hoeft dus alleen
maar de geelzwarte pijlen van De
Merel te volgen, maar als u de weg
kwijtraakt kunt u de meegegeven
routebeschrijving raadplegen. Wat let
u de stalen ros te pakken en lekker
mee te doen?

Nederlanders niet goed op de hoogte van
vaccinaties nodig voor vakantielanden

De Nederlandse vakantieganger gaat steeds verder van huis op vakantie.
Veel mensen vergeten in hun enthousiasme dat er in deze verre oorden,
maar ook in landen dichter bij huis vreemde ziektes heersen. Wanneer je
op reis gaat kun je een reizigersziekte oplopen. In opdracht van Gezond
op Reis heeft TNS NIPO een onderzoek uitgevoerd over de kennis van
Nederlanders over reizigersziektes. Uit dit onderzoek is gebleken dat
malaria volgens een ruime meerderheid van de Nederlanders (67%) reizigersziekte nummer 1 is. Buikloop, diarree en maag-darmklachten (33%)
en hepatitis (32%) worden ook door (bijna) een derde van de Nederlanders genoemd. Vrijwel alle Nederlanders hebben wel eens van hepatitis A
(94%) of B (96%) gehoord.

Wout Wessel en Hans Roozendaal: “Mensen die zin hebben om zich bij ons aan te
sluiten, kunnen gewoon op één van de speeldagen naar ons toe komen. Je hoeft niet
meteen lid te worden maar je mag eerst drie keer gratis meespelen, zodat je kunt
ervaren of je het echt leuk vindt.”			
foto patrick hesse
en er is een mooie toiletgroep bij
gekomen. Het café wordt binnenkort
ook opgeknapt. Het buitenterrein kan
ook naar behoefte worden ingedeeld.
Daar kunnen we in totaal 23 banen
uitzetten, die uiteraard allemaal voldoen aan de officieel voorgeschreven
afmetingen. Onze vaste speeldagen
zijn de dinsdagavond, donderdagmorgen en donderdagavond en de
zondagmiddag. Op donderdagmorgen
zijn het vooral de gepensioneerden,
die hier dan komen ‘boulen’. Op
maandag- en woensdagavond speelt
hier een aparte groep. Dat zijn
mensen van de voormalige kegelclub.
Toen die werd opgeheven is men
gaan jeu de boulen en ze hebben hier
een thuisbasis gevonden. Wij spelen
interne competities en een aantal
van onze leden doen ook aan externe
competities mee. Daarnaast worden
er op tal van plaatsen toernooien
gespeeld, waar leden van ons ook wel
aan mee doen.”
Plaatselijk actief
De Jeu de Boules vereniging speelt
ook een rol tijdens de feestweek in
Abcoude. Wout: “Op de woensdag
organiseren we een toernooi voor de
kinderen van groep acht van de basisschool. Daar doen wel 140 kinderen
aan mee. En op de vrijdagavond is
er een feestelijke wedstrijd voor de
inwoners. Men kan zich met groepjes
van drie inschrijven. Om zes uur loten
we wie er mee kan doen. We hebben
plaats voor 64 tripletten, dus er kunnen in totaal 192 mensen deelnemen.
Dat loopt altijd storm. Onze leden
mogen dan niet mee doen. Die moeten die avond helpen met de organi-

satie. Het is elk jaar een geweldige
happening. We beginnen om half
acht en ’s nachts om half twee zijn de
finales. Het hele dorp loopt er voor
uit om te komen kijken. We doen dit
al weer voor de 33ste keer.”
Op 6 augustus wordt het traditionele
midzomertoernooi georganiseerd.
Hans: “Dan komen de leden met
aanhang. We maken daar altijd
weer een gezellige dag van met ter
afsluiting een barbecue. En dan is er
nog de jaarlijkse Ronde van Abcoude.
Dat is een groot evenement waarbij
op alle jeu de boules banen, die her
en der verspreid in de gemeente zijn
aangelegd gespeeld wordt. Het is
vooral ook bedoeld om de sport te
promoten.”
De beide bestuursleden zijn blij dat
er ook een aantal leden behulpzaam
is om er voor te zorgen dat de zaken
goed lopen. “Zoals bij elke vereniging
is het bij ons natuurlijk ook zo dat een
vereniging pas goed draait als mensen bereid zijn om ook een handje te
helpen,” benadrukt Wout. “Wanneer
je het spel op een serieuze manier
wilt spelen, moet je ook zorgen dat
de zaken goed geregeld zijn. We zijn
vooral een gezelligheidsvereniging,
maar het wedstrijdelement hoort
er natuurlijk wel bij. En het is een
sport waar heel veel in zit. Het is een
technische en een tactische sport. Je
moet je goed kunnen concentreren.
Om een goed resultaat te bereiken
moet het goed zitten tussen de oren.
En we zitten hier in een prachtige
rustige omgeving, waar een partijtje
jeu de boules heerlijk ontspannend is.”
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Piaggio MP3 Yourban 300

Voor in de stad, maar vooral op
bochtige buitenweggetjes
Wanneer je bij Aad van Roké Motors in Mijdrecht binnenstap, staan er voor mij verschillende alternatieven klaar
om te testen. Altijd lekker als je kunt kiezen. Een MP3? Ik heb al een iPod, probeer ik Aad gevat af te serveren.
Maar die heeft dit grapje tot in den treuren gehoord en gaat onverstoorbaar en enthousiast met zijn verhaal verder. Dit is de allernieuwste generatie MP3, een motorscooter met twee voorwielen, die door een ingenieuze uitvinding van Piaggio stuurt als een gewone motor en bij zeer lage snelheid en stilstand vergrendeld kan worden, zodat hij rechtop blijf staan. Nu had ik al eerder kennis gemaakt met dit fenomeen en inmiddels alle varianten zo'n
beetje wel gereden. Maar vandaag hagelnieuw en nog niet op de Nederlandse weg gezien, de Yourban. Niet alleen
lijkt de MP3 aan het Sonja Bakkeren geslagen –hij is maar liefst 20 kilogram lichter dan zijn broers– ook is het
geheel een stuk smaller en stijlvoller en duidelijk geënt om ook jonger publiek over de streep te trekken. Ook de
sportieve voorspatbordjes beloven veel goeds.
De MP3 Yourban heeft hetzelfde
1-cilinder watergekoelde injectiemotorblok dat onder de Vespa 300
zit en is zeer beproefd. Uiteraard
met de bekende volautomaat. Volgens Aad is dit een enorm verschil
met zijn voorganger, dus ik krijg er
nu echt zin in.
Ik stap op, haal de centraal geplaatste hendel van de handrem over en
ga langzaam op weg. Na de eerste
meters merk ik al het verschil. Waar
zijn voorganger redelijk zwaar stuurde en je echt het idee had met een
driewieler op pad te zijn, stuurt de
Yourban superlicht en heb je mede
doordat hij ook een stuk smaller is

dan het model hiervoor niet het idee
dat je je op een tricycle zit.
Ondanks dat ik me qua motorvermogen erg in moet houden (er staat
slechts 80 km op de teller), valt er
serieus te sturen met de Yourban en
alles met enorm veel gemak. Voor
het eerst realiseer ik mij dat je zo'n
apparaat niet alleen moet kopen om
die suffe files te omzeilen, of voor in
de stad (Urban), maar dat je er ook
enorm veel plezier aan beleeft op de
bochtige buitenweggetjes. Wanneer
ik een paar rondjes op de rotonde
maak, merk ik dat ik qua snelheid
alleen word tegengehouden door de
centrifugale krachten... ik leg hem

plat en gas erop, wat een lol!
En nu komt nog het leukste van
het hele verhaal: deze Yourban
staat door de juiste aanpassing en
interpretatie van het wetboek op
autokenteken. Dat betekent dat ook
als u niet in het bezit bent van een
motorrijbewijs, u toch gewoon op
kan stappen en kan gaan genieten
van wat wij motorrijders al jaren
weten en kennen: het ultieme gevoel
van vrijheid.
Onder het zadel is er genoeg ruimte
voor de lunch en een laptop, en wanneer u de Yourban achterlaat, past de
helm gewoon onder het zadel; geen
gesjouw. En het
leukste bewaren we voor het
laatst: de prijs
7399,99 euro.

Een zeer scherpe prijs en
een stuk lager dan zijn grotere broers en voorgangers.
De Piaggio Yourban 300
staat bij Roké Motors als
demo. Ik adviseer u vooral
als u geen motorrijbewijs
heeft: probeer hem gewoon
eens, u zult verrast zijn
hoeveel voordeel en plezier
u kunt hebben op deze driewieler. En
misschien komen wij elkaar wel op
een mooie zomerdag tegen ergens
in onze prachtige omgeving en heeft
u ook een brede glimlach op het
gezicht en zwaaien we naar elkaar
als een feest van herkenning.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-285218
www.roke.nl
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Door Michael Reuling

Suzuki Kizashi

Het vooruitzicht van Suzuki
Als je op zoek bent naar een sedan, dan denk je niet direct aan Suzuki. Het
merk, dat bekend staat om zijn kleine, compacte auto’s en vierwielaandrijvers komt nu met een vrij forse sedan. De eerste sedan voor Suzuki.
De Kizashi zag ik voor het eerst
nonchalant geparkeerd staan. Nog
geheel onbekend in Nederland. In
eerste instantie keek ik over de
badge van Suzuki heen en vroeg mij
zeer af van welk merk dit model
kwam. Het design is immers niet
direct herkenbaar als een Suzuki.
Met de grote stoere velgen (18
inch), twee dikke uitlaatpijpen en
dikke grille staat hier echt een hele
vette auto met een design dat je
niet van deze Japanners verwacht.
Ook nog eens van vrij groot formaat. Al gauw bleek het te gaan om
de spiksplinternieuwe Kizashi. Zoals
gezegd de eerste poging van Suzuki
om de markt van de Volkswagen
Passat, Ford Mondeo en Opel Insignia op zijn kop te zetten. Ondanks
dat de Kizashi met zijn lengte van
4,65 meter een forse auto is, lijkt
het op de foto’s wel mee te vallen.
Toch kan de Kizashi het met deze
afmeting opnemen tegen auto’s als
de Passat en Avensis. Maar kan de
Kizashi zich staande houden in deze
moeilijke markt? De genoemde
auto’s draaien namelijk al zeer
lange tijd mee en worden geprezen
voor de goede kwaliteiten en vele
luxe opties. Zullen de merktrouwe
Nederlanders zwichten voor de
charmes van deze Kizashi?
Laten we dan maar beginnen
met de prijs. De Kizashi is te
krijgen met een handbak vanaf
€ 33.301,-. Dat is een behoorlijk
instapbedrag voor dit segment
van de markt. Echter krijg je van
Suzuki dan wel meteen een goed
uitgeruste versie met alle luxe. De
enige optie waar je dan nog voor
kunt kiezen is de CVT-automaat en
die is automatisch gekoppeld aan
vierwielaandrijving. De luxe versie
met automaat, waar wij mee reden,
komt uit op € 37.737,-. Op beide
versies zijn de volgende zaken
standaard aanwezig: zeven airbags,
inclusief knie-airbag, gescheiden

climate control, elektrisch verstelbare lederen stoelen (waarbij
de stoel van de bestuurder op 10
manieren te verstellen is) met
geheugenfunctie, stoelverwarming,
privacy glass achter, keyless entry
met startknop, zonnedak, regen- en
parkeersensors, xenonverlichting,
een stevig audiosysteem en een
niet misselijke bagageruimte van
461 liter. Het enige wat ik mis in
de Kizashi is een navigatiesysteem.
Het merk biedt je alleen de keuze
uit after market systemen van Sony
of Pioneer, maar naar mijn mening
had een dergelijk systeem al bij de
prijs inbegrepen mogen zijn. Maar
goed, zoals omschreven krijg je
behoorlijk wat snufjes en luxe voor
je geld. Maar rijdt de Kizashi ook
goed?
Daar kan ik kort over zijn: ja de
Kizashi rijdt goed. De 2.4 motor
met 178 pk is lekker pittig en krijgt
de 1500 kilo zware auto goed mee.
De CVT-automaat schakelt zeer
soepel in dit model en is wat mij
betreft een voorbeeld voor andere
CVT-bakken. Daarbij kun je ook
nog schakelen. Ook al is een CVT
traploos, de techneuten hebben zes
versnellingen ‘geprogrammeerd’,
waardoor je kunt schakelen met
flippers achter het stuur. Het sportonderstel zorgt ervoor dat de auto
ferm op de weg ligt, lekker stuurt,
maar toch ook comfortabel voort
zoeft. Ondertussen kun je genieten
van alle zaken aan boord, zoals de
stoelverwarming en zeer goede
stereo. Het strakke design van het
exterieur wordt doorgezet in het
interieur, waar je onder meer gave
tellers vindt en leuke designfoefjes.
De deuren vallen met een vertrouwenwekkende plof dicht, zoals we
dat kennen van de Duitse concurrenten. Op veel punten merk je dat
de ingenieurs echt hun best hebben
gedaan. Ergens proef je dat Suzuki
dit model ook gebouwd heeft met

foto's patrick hesse

oog op de Amerikaanse markt.
Geen wonder dat de auto daar dan
ook succesvol is. Amerikanen houden
nou eenmaal van een auto waar
alles op en aan zit, zodat ze zelf niet
meer hoeven na te denken over de
opties. In Nederland zie ik ook zeker
een kans voor de sedan, hoewel het
een exclusief model zal blijven. Ik
vermoed dat leaserijders toch eerder
kijken naar de Europese concurrentie, terwijl de Kizashi zeker een kans
verdient. Al is het maar om eens
op te vallen tussen al die leasebakken die rijen dik in de file staan en
ervoor te zorgen dat Suzuki met een
tweede generatie Kizashi nog beter

voor de dag kan komen.
Kizashi staat overigens voor vooruitblik. Als dit de vooruitblik is van
Suzuki, dan gaat het zeker de goede
kant op het merk. De materialen in
de zakensedan, de gebruikte technieken en het algehele gevoel dat
de auto je geeft belooft veel goeds
voor Suzuki’s nieuwe modellen.

Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Website: www.berkelaar.nl

Suzuki Kizashi

Gereden versie: 			
Suzuki Kizashi 2.4-i AWD Sport
CVT
Vermogen:
178 pk
0-100:
8,8 s
Top:
205 km/u
Gemiddeld verbruik: 		
1 op 12,0 / 8,3 l/100km
Prijs gereden model:
€ 37.737,Alternatieven:
Ford Mondeo, Honda Accord,
Opel Insignia, Peugeot 508,
Toyota Avensis, Volkswagen
Passat

Auto nieuws
Let op bij tanken in
het buitenland
Tanken in het buitenland, het lijkt
zo simpel maar valt vaak tegen.
Benzine en diesel hebben namelijk
in vrijwel alle Europese landen een
andere naam. Super, Bleifrei, Gazole,
het zijn maar een paar voorbeelden. En dan is er in onder andere
Duitsland en Frankrijk sinds kort ook
nog E10 leverbaar, een benzine met
tien procent ethanol. Niet in iedere
auto kan dat probleemloos getankt
worden. Gelukkig heeft IvDM de
Brandstofwijzer ontwikkeld, zowel
een papieren versie als een handige
app. De Brandstofwijzer bevat de

vertalingen van brandstofnamen in
vrijwel alle Europese vakantielanden. Onmisbaar om mee op reis te
nemen!
De Brandstofwijzer-app is te downloaden op www.duurzaamopweg.nl
en de papieren versie, een handige
draaischijf, bij de meeste BOVAGbedrijven gratis te verkrijgen.

Voor vertrek:
vakantiecheck!

Het is het schrikbeeld van iedere vakantieganger: pech onderweg terwijl
u met de auto op weg bent naar uw
vakantiebestemming. Daar staat u,
op de vluchtstrook langs een drukke

weg in de brandende zon. Huilende
kinderen. En hoe legt u uit in een
vreemde taal dat er een rood lampje
brandt op het dashboard? Ieder jaar
weer gaan miljoenen Nederlanders
met de auto op vakantie. Vaak een
lange rit: nog altijd zijn landen als
Frankrijk, Spanje en Italië favoriet
voor een paar weekjes zomervakantie. En dan ben je al gauw 1500
kilometer onderweg. Maar wat is er
leuker dan lekker kamperen, met je
eigen tent, vouwwagen of caravan,
in een lekker warm land? En met de
vrijheid van je eigen auto? Eigenlijk
begint de vakantie al op het moment
dat je thuis instapt. Maar zorg wel
voor een goed onderhouden auto die

is voorbereid op de reis. Daarom:
voor vertrek, vakantiecheck!
Voor uw auto is de vakantierit een
extra zware belasting. Ga maar na:
het hele gezin gaat mee, inclusief
alle bagage, caravan aan de trekhaak
en als het tegenzit ook nog een paar
fietsen op het dak. Niet alleen de
motor moet maximaal presteren
om door bergachtig gebied de vaart
erin te houden: ook de banden, de
remmen en vooral de motorkoeling hebben het zwaar. Alleen een
goed onderhouden auto, in optimale
conditie, kan dat aan. Laat daarom
voor uw vakantie uw auto op juist
die zaken door uw BOVAG-garage
controleren. Het kost niet veel tijd

en maakt dat u met een veilig gevoel
kunt vertrekken.
APK
Maar… is een geldige apk niet voldoende garantie voor een zorgeloze
reis? Het antwoord op deze vraag is
simpel: nee, een apk is een momentopname en voornamelijk gericht op
essentiële, verkeersveilige punten.
De vakantiecheck richt zich juist op
die onderdelen van de auto die tegen
de extra zware belasting moeten
kunnen. Na de controle weet de
monteur precies of uw auto klaar is
voor de lange reis en of er eventueel
nog reparaties nodig zijn. En dat
geeft natuurlijk een goed gevoel!
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Oproep aan ondernemers: Ga vreemd!
Dat is nog eens een titel die de aandacht trekt. Rob Adams schreef een boek over ‘branchmarking’, een verbastering van branche en benchmarking. Hoe kun je onderscheidend zijn als ondernemer? Ondernemers kijken
vaak naar de directe omgeving en concurrenten, maar waarom kijk je niet eens naar een andere branche?
door michael reuling

Rob Adams is oprichter van Six
Fingers, een bureau dat sterke
businessconcepten van over de hele
wereld verzamelt. Deze ideeën
vormen de inspiratie voor strategieën die Rob voor zijn klanten
ontwikkelt, om zo verrassend uit
de hoek te komen. Rob werkt veel
samen met Martijn Kuen, ondernemer uit Mijdrecht en eigenaar van
het reclamebureau Neeeds. Samen
organiseren zij naar aanleiding van
het boek ‘Ga vreemd!’ het seminar
‘Zes stappen tot succes’.
Nu zijn er zeer veel van dit soort
seminars, maar de insteek van de
twee heren is origineel. Waarom
zou je niet eens vreemd gaan? Je
concurrentie in de gaten houden is
natuurlijk belangrijk, maar als je
onderscheidend wilt zijn moet je
innoveren. Ondernemen is voorop
lopen en niet je concurrentie kopiëren. Dus is het raadzaam om ook
naar andere branches te kijken,
het zogenaamde ‘branchmarking’. Rob: “Tussen
branches wordt weinig
kennis uitgewisseld, en dat is een
belangrijke oorzaak
van de achterstand
van marktinnovatie.
Branchevreemd gaan organisaties zelden of nooit. En dit terwijl
branchevreemd gaan een snelle
stap voorwaarts betekent binnen
je branche. Door te leren van best
practices uit andere branches leer

Diploma voor geslaagden VLC Vinkeveen
Op woensdag 30 juni namen de eindexamenleerlingen van het VeenLanden
College, locatie Vinkeveen, hun diploma in ontvangst.
In een volle aula werd elke leerling in het bijzijn van ouders en genodigden
persoonlijk toegesproken door één van de docenten. Het was een warm
afscheid van een groep leerlingen waar de school trots op kan zijn.

Martijn Kuen (links) en Rob Adams.
je snel en word je geïnspireerd door
slimme ideeën en innovaties.”
Het boek, dat overigens zeer
creatief is vormgegeven, boeit de
lezer met ontelbare cases uit
binnen- en buitenland,
afgewisseld met
goede motivaties
die ervoor zorgen
dat je je achter de
oren en krabt en je
afvraagt waarom je nooit
eerder op de ideeën bent
gekomen. Immers zijn de
meeste sterke voorbeelden de
cases waarbij een simpel idee de
basis vormt. Ook besteedt het boek
aandacht aan beperkingen van de
huidige economie en stelt de vraag
waarom sommige zaken gaan zoals

ze nu gaan. Werken we elkaar allemaal niet tegen? Door het constant
stellen van vragen, drukt de auteur
je met je neus op de feiten; ben je
als ondernemer goed bezig, of is
er ruimte voor verbeteringen? Het
boek is een interessante inspiratiebron voor ondernemende mensen
en zet je aan het denken.
Op donderdag 15 september
organiseren Rob en Martijn het
seminar 'Zes stappen tot succes' in
De Ronde Venen. De Groene Venen
mag de eerste 20 aangemelde
bezoekers het boek 'Ga vreemd!' na
het seminar gratis overhandigen.
Geïnteresseerd? Meld je aan via
Rob Adams (rob@sixfingers.nl /
040-8426202) of Martijn Kuen
(martijn.kuen@neeeds.com / 0205495252).

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

Zweeds raadsel week 27
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Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Sudoku week 27
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Oplossing puzzels week 26
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VACATURES
Functie: Part-time verkoopster slagerij
Uithoorn
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Uithoorn
Functie: Medewerker Technical Support
Organisatie: Liquid Rubber BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Junior Vertegenwoordiger
Organisatie: Liquid Rubber BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Senior Vertegenwoordiger
Organisatie: Liquid Rubber BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Financieel Medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker Backoffice
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Stagiair(e) Marketing
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker Verkoop Binnendienst
(m/v)
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: Mijdrecht

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

Plaats: Mijdrecht

Plaats: MIJDRECHT

Functie: Relatiebeheerder particuliere relaties
(fulltime)
Organisatie: Ascol Verzekeringen
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Online Marketeer
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Beveiligingsbeambte
Organisatie: VMB security & services
Plaats: Uithoorn
Functie: Export Planner (m/v)
Organisatie: Seacon Logistics B.V.
Plaats: Venlo (HQ)
Functie: Vacature Thuiszorg Medewerkster
Organisatie: Van Oostveen Medical
Plaats: Wilnis
Functie: (Leerling)slager / (Leerling)kok
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Mijdrecht
Functie: Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken
B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Bloembind(st)er Boutique des Fleurs
Organisatie: Boutique des Fleurs
Plaats: Abcoude
Functie: Logistiek Medewerker uitgaande
goederen
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Logistiek medewerker (schoolverlater)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek
B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: allround cv-monteur/loodgieter
Organisatie: Van Zijtveld Technisch Installatieburo
Plaats: Mijdrecht
Functie: Enthousiaste postsorteerders
Organisatie: Regiopost de Linge en Mike's
Delivery Service
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoopmederkster juwelierszaak
Organisatie: bekend bij redactie
Plaats: regio Mijdrecht

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Uithoorn
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Servicemonteur / Back-up Magazijnmedewerker
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager Uitzenden & Teamleider Elektromonteur
Organisatie: Matchez Personeelsbemiddeling
Plaats: Amstelveen

Functie: Chauffeur bakwagen
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Mijdrecht
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Reachtruckchauffeur
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Lijnoperator
Organisatie: Randstad Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Schadebehandelaar (fulltime)
Organisatie: Ascol Verzekeringen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Deskundig Asbestverwijderaar (DAV)
m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken
B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Stagiair(e) voor DTP & Grafische
Vormgeving
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commerciële Techneut (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Relatiebeheerder zakelijke relaties
(fulltime)
Organisatie: Ascol Verzekeringen

Functie: Balie/magazijnmedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen

Functie: Keuken/Afwas hulp (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Software Implementatie Specialist
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Financiele professional (fulltime)
Organisatie: Merco Polymers B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verzorger Masseur SV Hertha
Vinkeveen
Organisatie: SV Hertha
Plaats: Vinkeveen
Functie: Accountmanager New Business
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: commerciële werkvoorbereider/
calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Interieurverzorger parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Proces Controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Allround monteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Oproepkracht Chauffeur met
rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht
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