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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 28 april 2012

• Passage Prijzenfestival 		
1e prijsuitreiking
• Theatervoorstelling ‘Emma's feest’,
Theater Piet Mondriaan, Abcoude
• Korfbal vereniging Atlantis
familiedag, terrein aan de Hoofdweg,
Mijdrecht
• Opening ijskiosk La Dolce Vita,
‘t Marktvelt, Abcoude

Zondag 29 april 2012

• Rode Loper Dienst bij Leef! in 		
De Meijert 10.00 uur
• Koppeldarttoernooi 501, Cafe CENS,
Mijdrecht
• Queensnight, Immitsj, Mijdrecht

Maandag 30 april 2012

• Koninginnedag concert met Martin
Mans, Petra Berger en Jan Vayne,
Kerkelijk Centrum de Rank, Mijdrecht
• Koninginnedagprogramma, 		
zie middenpagina
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
VOLG ONS OP

9.95

HIDDEN BAY

8.-

Voor u hangen wij

Intentie-overeenkomst Haitsmahof ontbonden

elke dag
de vlag uit!

Het college van B&W van De Ronde Venen heeft in goed overleg met de andere partners, de intentie-overeenkomst inzake de ontwikkeling van de Haitsmahof beëindigd. Gezien de huidige economische ontwikkelingen, is
het college van mening, dat vasthouden aan de intentie-overeenkomst, niet in het belang van de gemeente en
haar partners is. Het project Haitsmahof hield een ingrijpende herinrichting van het centrum van Mijdrecht in. De
gemeente had al besloten tot een pas op de plaats, en wachtte plannenvan mogelijke investeerders af. Het project
Molenhof gaat, voor zover bekend, uitgevoerd worden. De ontwikkelaar daarvan is bezig met een Voorlopig Ontwerp. 									
luchtfoto peter bakker

ascol.nl

Veel ongelukken in De Ronde Venen
Begin van de week zijn er in De Ronde Venen veel ongelukken gebeurd waarbij ook een aantal gewonden vielen.
Er was onder andere een botsing tussen twee auto's op de kruising Hoofdweg en Westerlandweg in Mijdrecht en
een aanrijding tussen een auto en een bromfiets op de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis. Alle informatie over de
incidenten van deze week kunt u terug vinden op pagina 22 van deze krant.

SAUVIGNON BLANC
vers gemaaid gras,
aroma’s van kruisbessen
en citrusfruit

“Een topwijn uit NIEUW ZEELAND”

Wilnis - Wilnisse Zuwe 17
Vraagprijs:

€ 495.000,- k.k.

Prachtig vrije ligging.
Inhoud: 650 m3, kamers: 6,
perceel: 590 m², woonoppervlak: 160 m².

zoek niet verder

tot ziens bij

de kleur van de dag is...

hoera!
hoera!
hoera!

♕

hans winter brillen
0297 284479 mijdrecht
Korver_ADV-Oranjekrant2012.indd 5

19-03-12 18:49

2		

DE GROENE VENEN

Prijzenfestival

Doe mee met
de 2 acties en win
mooie prijzen!

Actieperiodes lopen van 13 april t/m 27 april
en van 28 april t/m 11 mei

Dus maak 2x kans op de volgende prijzen:

DEELNEMENDE WINKELS

1e PRIJS

37 inch Flatscreen TV

Slagerij Bader

Buddies Hairdesign

Groentespecialist Versteeg Bakkerij de Kruyf

2e PRIJS

Reischeque t.w.v. € 500,van Globe Reisburo

3e PRIJS
iPad 3

SPAAR 5
KASSABONNEN
EN WIN MOOIE
PRIJZEN!

4e PRIJS
Omafiets

5e PRIJS

Waardebon t.w.v. € 150,van de Albert Heijn
Verder zijn er nog 30 waardebonnen
t.w.v. € 25,- te winnen van diverse
winkels.

Lever 5 kassabonnen van verschillende
deelnemende winkels + een inschrijfformulier in
bij Wuite Mode in De Passage.
Prijsuitreiking: zaterdag 28 april en zaterdag 12 mei 2012

HEMA

Bloemenwinkel Las Flores

Scapino

Poelier van Egmond

De Trendshop

De Wereldwinkel

Wuite Mode

Blue’s basic

Gall & Gall

Expert

Walk-inn

Jack's Hairdesign

Albert Heijn

Suncare/Slimness

DOE MEE EN GOOI

HOGE OGEN

BIJ EXPERT
MIJDRECHT!
Op zaterdag 28 april
mag u bij besteding vanaf € 50,gooien met de dobbelstenen.
Het aantal ogen dat u gooit
is in % de korting.
Kom dus snel naar onze
winkel en profiteer
mee!
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Burgemeester Divendal beantwoordt vragen van inwoners
Binnenkort is het Koninginnedag. Hebt u
het daar erg druk mee?

Nieuwe rubriek:

Exclusief voor De Groene Venen
beantwoordt burgemeester
Maarten Divendal hier tweewekelijks vragen van inwoners
uit De Ronde Venen.
Heeft u zelf vragen, brandende
kwesties of prangende problemen,
mail ze dan naar:
burgemeester@degroenevenen.nl

Het zijn vooral de vrijwilligers van
de oranjecomités die het heel druk
hebben. Zij verzetten het echte werk.
Voor mij zijn de festiviteiten vooral
leuk om mee te maken. Op de dag dat
deze krant verschijnt, mag ik namens
de Koningin negen inwoners van De
Ronde Venen koninklijk onderscheiden. Bijzonder om te mogen doen.
Mensen in het zonnetje zetten die zich
buitengewoon hebben ingezet voor de
samenleving is op zich al feestelijk. Op
Koninginnedag probeer ik in de hele
gemeente indrukken op te doen van de
festiviteiten.

Op 12 september zijn er waarschijnlijk
nieuwe verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Komen de stemmachines dan weer
terug?
De stemmachines zijn een aantal
verkiezingen geleden afgeschaft. Ik
vind het een goede zaak als er weer
machines op de markt komen die

‘veilig’ zijn om mee te stemmen.
Het stemmen met rood potlood is
nostalgisch en heeft wel wat, maar
het tellen van de stemmen betekent
heel veel werk. Bovendien kunnen er
fouten worden gemaakt, die leiden tot
noodzakelijke hertellingen. Het lijkt
me verstandig om af te wachten wat
landelijk mogelijk wordt gemaakt en
daar dan bij aan te sluiten.

Vorige week was het college op Kernentoer
in Amstelhoek en Vinkeveen. Zijn daar nog
bijzondere zaken naar voren gekomen?
Het waren ook hier weer druk
bezochte avonden. In Amstelhoek is
veel gesproken over de voorzieningen
voor de inwoners, deze liggen vooral
in Uithoorn. Mensen benadrukten het
belang dat wij als gemeentebestuur
goed contact moeten hebben met onze
collega’s in Uithoorn. Inwoners maken
zich zorgen over de bereikbaarheid
ná de omlegging van de N201 en het
aanleggen van ‘de knip’ tussen Amstelhoek en Uithoorn. In Vinkeveen is met

mij gesproken over recreatiewoningen
die permanent worden bewoond: over
het beleid van de gemeente en het
handhaven hiervan. Ik heb aangegeven dat hier dit jaar nog met de
gemeenteraad over wordt gesproken
als we het ‘handhavingprogramma’
vaststellen. Ook is veel gesproken over
de toekomst van de legakkers. Met
provincie en recreatieschap verkennen
we de mogelijkheden hoe hier mee om
te gaan in de toekomst.

Blijft u met het college de kernen bezoeken?
Afgelopen woensdag hebben we de
laatste van de acht bezoeken gehad,
we waren in Baambrugge. Ik denk dat
het goed is om zeker één keer per jaar
met het voltallige college alle kernen
langs te gaan. Gelukkig zijn er veel
andere momenten dat collegeleden en
ambtenaren in de kernen komen. Al is
het maar om goed en slim aan de gang
te gaan met alle opmerkingen die we
de afgelopen weken hebben gehoord.

Leerlingen De Eendracht komen met besparingsvoorstellen

CDA vraagt college ideeën te onderzoeken
De fractie van het CDA in de gemeenteraad heeft het college gevraagd
nader onderzoek te doen instellen naar de mogelijkheden om te besparen op de openbare verlichting. Deze vraag vloeit voort uit het debat,
dat de leerlingen van groep acht van basisschool De Eendracht in
Mijdrecht onlangs in het gemeentehuis hielden. Daarbij ging het om de
vraag hoe het energieverbruik kan worden teruggedrongen. Het debat
leverde een aantal aardige suggesties op, die serieuze aandacht verdienen, vindt CDA-raadslid Jonathan van Diemen.
door piet van buul

“Het debat in het gemeentehuis was
het sluitstuk van een project waarin
de kinderen kennis maken met de

Weekend
weerbericht
www.weerstationteraar.nl

Geen verbetering
Er zit nog geen echte verbetering
in de lucht voor het weekend. Het
weer blijft onder invloed van nieuwe
depressie en voor het weekend staat
er een depressie voor de deur die bij
Frankrijk gaat groeien. Die depressie geeft wel een voordeel waardoor
er warme lucht naar ons toe wordt
geduwd. Maar jammer genoeg komen er dan ook weer talloze buien
naar ons toe, die dan weer lokaal
nattigheid gaan geven en zal er wat
onweer gerommel bij kunnen zitten.
Zaterdag is het veelal bewolkt,
maar er is ook wat ruimte voor de
zon. In de loop van de dag vallen er
lokaal enkele buien. De maximum
temperatuur zal tussen de 15 en 18
graden. De wind komt uit het oosten
en zal matig van kracht zijn.
Zondag is het vrij zonnig, maar ook
weer aardig wat wolken die later op
de dag overgaan in regen. De wind
komt wederom uit het oosten en
zal matig tot vrij krachtig zijn. De
maximum temperatuur ligt tussen
de 16 en 20 graden.

kunst van het debatteren,” vertelt
juf Patricia Vlijm van basisschool de
Eendracht. “We hebben daarbij de
gemeentepolitiek centraal gesteld.
Het idee was om de kinderen zelf een
aantal stellingen te laten bedenken,
waarover een politiek debat gevoerd
zou kunnen worden. We kregen
medewerking van raadslid Jonathan
van Diemen en van de griffier
Martin de Graaf, die de kinderen
kwamen vertellen hoe zo’n debat
in de gemeenteraad gevoerd wordt.
Uiteindelijk kregen de kinderen een
fictief raadsvoorstel voorgelegd om te
besparen op energie door ‘s nachts de
openbare verlichting uit te schakelen. Vervolgens hebben ze aparte
groepjes gevormd die met elkaar in
debat moesten. Er was een fictieve
raad van zes partijen. Twee partijen
waren voor, twee tegen en twee twijfelden. Verder waren er kinderen die
belangengroeperingen vertegenwoordigden zoals Veilig Verkeer, bezorgde
ouders en milieuverenigingen. Het
einddebat vond plaats in het gemeen-

tehuis, waar het debat geleid werd
door burgemeester Maarten Divendal
en Jonathan van Diemen de rol van
verantwoordelijk wethouder speelde.”
Interessante ideeën
Het ging in het project om een
debat over een fictief onderwerp.
“Het debat was bedoeld om de
kinderen wegwijs te maken in de
gang van zaken rond de behandeling van voorstellen in de raad,” zegt
Jonathan van Diemen. “Door aan de
hand van zo’n stelling de voors en
tegens met elkaar te bediscussiëren
leren ze hoe een debat gevoerd moet
worden en hoe de besluitvorming
tot stand komt. Ik heb daar met veel
plezier aan meegewerkt, mede ook
vanwege het feit dat het onderwerp
mij na aan het hart ligt. Hoewel er
dus geen vooropgezette bedoeling
was om tot een concreet voorstel aan
de raad te komen, leverde het debat

toch zoveel leuke ideeën op dat ik
het de moeite waard vind om er een
vervolg aan te geven. In overleg met
mijn fractie heb ik besloten om het
college te vragen onderzoek te doen
naar mogelijke besparingen op het
energieverbruik van de openbare
verlichting. Zaken als LED lampen,
reflectoren (kattenogen), dimmers en
het later inschakelen van de openbare verlichting kwamen als besparingsmogelijkheden aan de orde. Ik
denk dat er een aantal realistische
voorstellen in zitten die de moeite
waard zijn om uit te zoeken. Vandaar
ons verzoek aan het college om nader
onderzoek in te stellen.”
Met het onderzoek hoopt het CDA
te bereiken dat er inzicht komt in
de mogelijkheden om energie te
besparen op openbare verlichting en
wat dergelijke besparingen het milieu
en ook de gemeentelijke financiën
zouden kunnen opleveren.
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Luistervink
Oorlof mijn arme
schapen…
Nog een paar uur en het vuurwerk zal weer de lucht vullen
met de meest fraaie kleuren en
knallen. Koninginnedag zal van
start gaan en vele handen zijn in
de weer geweest jolijt en vertier
te schenken aan ons Oranjelievend volkje. Het Wilhelmus zal
uit vele kelen klinken. Meestal
het eerste en achtste couplet.
Ongetwijfeld zal het zware weer
waarin de Oranje familie zich
bevindt, terecht, een schaduw
werpen op een dag die feestelijk
moet zijn. Maar het is niet alleen
de familie die zich in zwaar weer
bevindt. Ons gehele land zit in
een crisis die velen aan den lijve
ervaren. Al lijkt dat vaak niet zo.
Onze politieke vrinden zouden
daar een weg in moeten vinden
uit de narigheid te geraken.
Maar het komt mij voor dat onze
kamers gevuld zijn met lieden
die o zo graag mee willen praten
en het eigen belang vooropstellen. Kijk maar eens naar
de salarissen die kamerleden
verdienen en het grote aantal
vakanties en dienstreizen waar
men van geniet. Reces heet dat.
Het woord lijkt op recessie maar
het is iets totaal anders. Onlangs
klapte de boel weer eens uit
elkaar. In plaats van eens stevig
door te pakken verschuilt de
een zich weer achter de ander.
Het toverwoord verkiezingen
is van stal gehaald. Net of dat
straks ook maar iets zal uithalen.
De toneelspelers zullen van de
zelfde makelij zijn. Een vorm
van democratie waar we aan ten
onder lijken te gaan.
Wij proberen het weer eens
opnieuw. Met z’n allen naar de
stembussen en maar weer hopen
op het goede nieuws. Voor de
kosten hoeven we het niet te laten. Ik durf te stellen dat het zo
maar om vijftig miljoen gaat die
we gaan uitgeven om een nieuwe
ploeg besluiteloze geldverslinders op het pluche neer te zetten.
Net zo als de tegenstelling van
het woord reces en recessie kan
ik hier het woord uitgeven combineren met bezuinigen. Waar
blijven de mensen die een zaken
kabinet kunnen formeren en aan
de slag gaan om ons land uit het
diepe dal te halen. Tot het zo
ver is wil ik u graag, voor zover
nodig, een aantal regels van een
couplet van het Wilhelmus onder
aandacht brengen. Oorlof, mijn
arme schapen die zijt in groten
nood, uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid. Heel veel
jaren geleden geschreven maar
zeer actueel toch. Wie zou deze
herder moeten en willen zijn is
voor mij de vraag.
Ondanks dit alles een fijne
Koninginnedag gewenst.
Luistervink@ziggo.nl
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De Klimboom rent voor Unicef

De Ronde Venen

Horizon over
Origenes
In de serie van zeven gesprekken
over grote christelijke denkers
zendt Horizon zondag 29 april
het derde deel uit: Origenes – De
grote synthese van de Geest van
de Oudheid en van het Christendom. Origenes is een zeer bekende
Griekse kerkvader. Hij was het die
het eerste model van een wetenschappelijke theologie opzette.
Aan de discussietafel zijn aanwezig:
Jan Dekker (PKN Janskerk te
Mijdrecht), Peter van Golen (NH
Vinkeveen), Anton van Hilten
(pastoraal medewerker PKN
Uithoorn), Dr. Drs. Coen Stoll
(bioloog, theoloog PKN
Ontmoetingskerk Wilnis) en Pastor Wim Vernooij (RK Vinkeveen).
Gespreksleider is Henk
Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

Mijdrecht

Ds. Visser te gast in
De Wegwijzer
Op zondag 29 april zal om 10.00
en 17.00 uur in beide diensten
dominee D. Visser voorgaan in
de Christelijke Gereformeerde
Kerk 'de Wegwijzer', Koningin
Julianalaan 22 in Mijdrecht. Hij
was vanaf 1996 predikant in de
CGK Broeksterwoude en ging in
november 2009 met emeritaat.
In de morgendienst zal de tekst
uit Lucas 20:35-36 behandeld
worden. De middagdienst zal een
leerdienst zijn, waarbij de preek
gaat over zondag 35. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
Bekijk ook eens de website van de
kerk op www.CGKMijdrecht.nl.

Wilnis

Kunst Na Arbeid
zingt op 4 mei
Op 4 mei zal er na de officiële
dodenherdenking in Wilnis een
herdenkingsbijeenkomst gehouden
worden in De Ontmoetingskerk te
Wilnis. De bijeenkomst begint om
ongeveer 20.30 uur. Het Chr. Gem.
koor ‘Kunst Na Arbeid’ uit
Mijdrecht, onder leiding van
dirigent Henk van Zonneveld, zal
hieraan medewerking verlenen.
Muzikale begeleiding door organist David Schlaffke.

De Ronde Venen

Collectes

In de maand mei vinden de
volgende collectes plaats:
6 t/m 12 mei
Astmafonds/Longfonds.
20 t/m 26 mei
Prins Bernhard Cultuurfonds.
27 mei t/m 2 juni EHBO
vereniging Lucas uit Vinkeveen.

Op donderdag 12 april hebben de
kinderen van buitenschoolse opvang
(BSO) De Klimboom Mijdrecht een
sponsorloop gelopen voor Unicef.
De BSO locaties van de Klimboom
in Mijdrecht zijn in de maanden
maart en april bezig om geld in
te zamelen voor Unicef. Er zijn al
lege flessen ingezameld, cakejes

gebakken en spullen verkocht voor
het goede doel. De Unicef loop kon
daarbij natuurlijk niet ontbreken.
De kinderen waren super enthousiast en hebben heel veel rondjes
gerend. Hoeveel geld er in totaal
opgehaald is, zal duidelijk worden
aan het einde van de maand april.

Bewoners Heuvelink op stap met NPV
Voor 17 bewoners van de Heuvelink in Vinkeveen is een wens
in vervulling gegaan om met een
vrijwilliger van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) Afdeling
de Ronde Venen op stap te gaan. De
bewoners werden opgehaald door
23 vrijwilligers om een middag
naar Intratuin in Ter Aar te gaan.
Aldaar genoten de mensen van de
tuin- en bloemenpracht en werden
de nodige planten gekocht. Voor
diverse bewoners van de Zwanenhof was dit ook dé gelegenheid eens
een verre vriend(in) of familielid
te bezoeken. Eén mevrouw op hoge
leeftijd is teruggekeerd naar het
V&D-filiaal waar ze in haar jonge
jaren heeft gewerkt. “Veel was nog

herkenbaar; het was erg fijn daar
weer te zijn.” Een andere mevrouw
kon na 30 jaar weer op bezoek
bij een vriendin. Hartverwarmend
waren daarom ook de reacties voor
de vrijwilligers van de NPV die
dit hebben georganiseerd en ook
uitgevoerd. Aan het einde van de
middag heeft iedereen gezamenlijk
gegeten in Het Ontmoetingscentrum, achter de kerk van de protestantse gemeente ‘De Morgenster’ te
Vinkeveen, van een buffet dat werd
aangeboden door Lunchroom Tof uit
Mijdrecht; een ‘deal’ van de beursvloer 2011. Het buffet was heerlijk.
Alle 40 aanwezigen hebben er erg
van genoten.

Geslaagd feestweekend bij CSW
Vrijdag 20 en zaterdag 21 april jl.
stond voetbalvereniging CSW helemaal in het teken van het 65-jarig
bestaan van de club. Vrijdagmiddag
werd begonnen met een reünie van
oud-trainers, oud-bestuursleden en
oud-verzorgers, maar de nadruk lag
op de eerste generaties voetballers.
Zo waren er veel spelers aanwezig
van het kampioensteam 1972/1973.
Voor de oud-trainers zijn van
diverse teams een paar spelertjes
“van toen” uitgenodigd. Er hing
direct een hele gezellige sfeer en
de mensen, die elkaar soms 30 jaar
niet hadden gezien, hebben genoten. Daarna stond de E en F jeugd
voor de deur van de disco. Onder
het genot van limonade, frisdrank,
popcorn en de juiste muziek hebben
zij twee uur lang door de voetbalkantine gestuiterd, gedanst en polonaise gelopen. Vervolgens kwam
de oudere jeugd. Zij deden onder
begeleiding van DJ Rob van Dijk
een sportquiz, die uiteindelijk werd
gewonnen door Dylan Schenderling.
Zaterdag aan het begin van de
avond was er de ontvangst van de
CSW-sponsors, waarvan sommigen
al decennia lang de club een warm
hart toedragen. Om 19.30 uur deed
de voorzitter zijn openingswoord
en gaf de microfoon toen over aan
profvoetballer en oud-international

Mark van Hintum, die voor deze
avond ook zijn vrouw en dochter
had meegenomen. Om 21.00 uur
gingen de deuren open voor de
feestavond. De voetbalkantine liep
al snel vol en die was gelukkig ook
uitgebreid met een tent over het
terras. Ook deze avond zorgde DJ
Rob van Dijk weer voor de muziek
en werd de dansvloer snel gevuld.
De sfeer was zoals altijd weer
heel gezellig en werd er gefeest
door jongeren en oud-jongeren. Dit
weekend zal bij veel mensen nog
een tijdje in hun geheugen staan.
CSW wil graag nog speciale dank
uit laten gaan naar de vele vrijwilligers die dit weekend mogelijk hebben gemaakt, Tuincentrum Kwekerij
Rijdes en Tuin- en bloemencentrum Wiegmans voor de bloemen,
Vedama Verhuur voor de tent en
interieur en tot slot Ambachtsbakkerij de Kruyf voor het heerlijke
gebak.
Zaterdag 5 mei aanstaande speelt
CSW heren 1 de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen en dat belooft
ook weer een gezellige middag te
worden. Kom eens langs bij CSW
op het sportpark en beleef de gezellig sfeer met ons mee.

Eerste boekenmarkt in RK Kerk geslaagd
Het was voor de organisatie afwachten of de boekliefhebbers zouden afkomen op de in de kerk uitgestalde hoeveelheden tweedehands boeken.
Het is een geslaagde middag geworden, met een redelijk aantal bezoekers
die met hun favoriete schrijver of boek tevreden de kerk weer verlieten.
De opbrengst, ruim 1000 euro kan weer bijgeschreven worden voor het
herstel van de toren van de RK Kerk in Vinkeveen.
Op 11 augustus tijdens de jaarlijkse rommelmarkt bij de kerk zal de
boekenmarkt ook weer een onderdeel vormen van deze markt.

foto marlies wessels

Veenland volleybal zoekt competitiespelers
Voor het seizoen 2012-2013 hebben zowel het dames- als de heren
teams van Veenland nog enige
competitiespelers nodig. De teams
spelen 3e klasse Regio west van de
Nevobo. Wie interesse heeft, is van
harte uitgenodigd een keer de sfeer
te proeven op de trainingsavond.
Dat is elke donderdag van 20.30 tot
22.00 uur in Willisstee Wilnis. Tot
aan de zomervakantie (1 juli) gaan
de trainingen/partijtje spelen door.
Op 10, 24 en 31 mei wordt er een
2 tegen 2 toernooi gespeeld, maar
ook op deze avonden kun je gewoon
even komen kijken en mogelijk zelfs
meespelen. Wie komt onze teams

versterken? Meer informatie kun je
vinden op de website

www.volleybal@veenland.nl
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TVM Dames 1 team in het nieuw

Het nieuwe tennisseizoen is weer
geopend. De baby SUITE uit
Mijdrecht sponsort vanaf dit jaar
het dames 1 team 17+ van de
zaterdag van TVM. Het hele team
is in het nieuw gestoken, heeft
goed getraind en is er helemaal
klaar voor. De baby SUITE (de
babyspeciaalzaak van onze regio)
kent fotografe Sabine van Vliet
(speelster in dit damesteam) van

Elfkinderfotografie doordat zij
al eens een babyfotodag in de
winkel heeft gehouden. Kijk voor
de komende babyfotodag in ‘de
SUITE’, magazine van de baby
SUITE dat u 11 mei weer bij deze
krant aantreft. Wie het damesteam
wil aanmoedigen bij een (thuis)
wedstrijd, kijkt op
www.tvm-mijdrecht.nl voor de data.

Nieuw onderdak voor gierzwaluwen in Mijdrecht
Al jaren broedde er een kolonie
gierzwaluwen onder de pannen in
het nu afgebroken Apothekerspand
in de Dorpsstraat 39.
In juli 2011 zou de sloop van het
pand beginnen voor de bouw van
een appartement. Omdat de jongen
van de gierzwaluwen dan nog halfwas op de nesten zitten, werd door
het IVN contact gezocht met de
architect H.W. v.d. Laan. De sloop
werd uitgesteld. Er werd afgesproken de gierzwaluwkolonie bij de
nieuwbouw vervangende nestgelegenheid te verstrekken in de vorm
van 9 inpandige neststenen, die in
de spouw door Bouwbedrijf Leeflang worden ingemetseld.
De beschermde gierzwaluw is een
heel bijzondere vogel, omdat hij
vrijwel nooit op de grond komt. Hij
eet in de lucht, slaapt in de lucht,
zoekt nestmateriaal uit de lucht

en paart zelfs in de lucht. Voor
het broeden zoekt hij een holte of
spleet in de muur op. Op Koninginnedag zijn de vogels, na een reis
van 7.000 km, terug uit Afrika.
Eind mei legt een gierzwaluw twee,
hooguit drie witte eitjes, die na drie
weken uitkomen. Jonge gierzwaluwen blijven 6 weken op het nest,
waarna ze zich verzamelen, direct
zelfstandig kunnen eten en aan de
grote trek naar het zuiden beginnen. Zij blijven dan drie jaar in de
lucht. Ze komen niet meer aan de
grond en vliegen in die tijd twee
keer op en neer naar Zuid-Afrika.
Meer weten en zien op een webcam
online?

www.gierzwaluwenonline.nl
Ad van Uchelen, Werkgroep gierzwaluwen, IVN, De Ronde Venen &
Uithoorn.

en Marcellino brachten op meesterlijke wijze een conversatie tussen
twee oude heren in het bejaardentehuis ten tonele. De zaal lag plat
en snikte van het lachen. In hoog
tempo wisselden de drie heren elkaar af op het toneel, om daarna in
een nieuw kostuum terug te komen.
Het podium lag bezaaid met rekwisieten waarvan velen vernuftig op
onverwachte momenten aan de humor bijdroegen. Er was teveel leuks
om op te noemen. Ernesto, Marcellino en Wilfried Finkers zal men in
Mijdrecht nooit meer vergeten en
men betreurt het ten zeerste dat dit
dolkomische trio na deze tour nooit
meer in dezelfde samenstelling te
bewonderen zal zijn.

Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen
viert jubileum
De Soroptimistclub Uithoorn/De
Ronde Venen vierde afgelopen week
haar eerste jubileum, 12,5 jaar. In
2000 werd de club gestart door
drie vrouwen, nu zijn er 26 leden.
Allemaal vakvrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van
vrouwen en kinderen. De club maakt
deel uit van Soroptimist International, een organisatie die bijdraagt aan
mensenrechten, in het bijzonder van
vrouwen. Gelijkwaardigheid, goede
verstandhoudingen en vrede staan

daarbij voorop. Sinds 2000 heeft de
club vele projecten uitgevoerd. Luce
Hofman, presidente van de club, gaf
een overzicht van wat er het afgelopen jaar gerealiseerd is: een bijdrage
aan de Kanjerkralen, een bijdrage
aan het Hungerproject en een actie
voor Ons Tweede Thuis. Iedereen kent
de kraam van de Soroptimistclub op
de kerstmarkt in Uithoorn, maar ook
andere activiteiten zoals de bridgedrive in De Kwakel. We hopen ook dit
jaar weer veel te kunnen betekenen.

Mijdrecht

Zakenvrouwen in de
weer met social
media
Afgelopen maandagavond verzamelden de Zakenvrouwen uit De
Ronde Venen zich bij A-side media
in het nieuwe pand Dock 15 voor
een presentatie over social media.
Tijdens de presentatie kregen de
zakenvrouwen informatie over de
verschillende social media kanalen
als Twitter en Facebook en de
mogelijkheden die deze platforms
bieden voor hun bedrijf of winkel.
Vol enthousiasme en overstelpt
met informatie werd er nageborreld in het bruin café in het pand,
waar de vrouwen onderling ideeën
uitwisselden.

Abcoude/Baambrugge

Local Favourites:
de lokale gids voor
Abcoude &
Baambrugge

Ouderwets lachen bij ‘Het Beste Dan Maar’
Het was vrijdagavond ouderwets
lachen, gieren en brullen in De
Meijert met het dolkomische trio
Ernesto (Ernest Beuving), Marcellino (Marcel Bogers) en Wilfried Finkers. Omdat Ernesto en Marcellino
beiden een achtergrond in de zorg
hebben en de show ermee grote
raakvlakken kent, had Stichting De
Baat in samenwerking met Stichting Cultura voor medewerkers uit
de regionale zorg toegangskaarten
beschikbaar gesteld. Het idee werd
door velen zeer op prijs gesteld.
Het ging daadwerkelijk (deels) over
de zorg, zoals alleen mensen die in
de zorg werkzaam zijn dat kunnen
brengen. Het publiek kreeg een
hilarische EHBO-cursus en Ernesto

Kort nieuws

Stadsjeugd melkt koeien op het platteland
Op vrijdag 20 april
waren 20 leerlingen
van het HuygensCollege uit Amsterdam in het kader van
de maatschappelijke
stage te gast bij een
10 tal melkveehouders in de gemeente
de Ronde Venen en
Stichtse Vecht, van de
Op de foto: Jebran en Fatima die koeien uit de weide
LTO afdeling Noordhalen.
West Utrecht. Om te
leren wat het is om te
wonen en te werken op een boerweest en was s’morgens het eerste
derij en kennis te maken met de
contact met kleine dieren voor somlandbouw en de plattelandssamenle- migen zelfs angstig. Aan het einde
ving heeft het Huygens-College voor van de dag werden de koeien uit het
deze bijzondere vorm van maatland gehaald en na enige aanwijzinschappelijke stage gekozen. Veelvan gen van de veehouder mochten de
de 2e jaarsleerlingen waren velen
leerlingen de koeien ook melken.
nog nooit op een boerderij geKortom een leerzame dag.

Maandag werd het eerste
exemplaar van het boekje Local
Favourites overhandigd aan burgemeester Divendal van De Ronde
Venen.
Het boekje, dat komend weekend
huis-aan-huis verspreid wordt, laat
zien dat Abcoude en Baambrugge
barsten van middenstanders die
met passie hun vak uitoefenen en
geloven in kwaliteit en service.
En dat alles om de hoek. De local
favourites zelf waren maandag
ook aanwezig om een exemplaar
in ontvangst te nemen. De burgemeester vond het een prachtige en
enthousiasmerende gids.
Het boekje is een initiatief van
Roos ter Kuile en Annerieke Bijeman. Roos “Wij geloven dat deze
jaargids een stimulans is voor de
inwoners om de lokale favorieten
te ontdekken! Het was fantastisch
te zien hoe zoiets leuks, met veel
enthousiasme wordt omarmd.
Dat zie je ook in het boekje: bij
alle ondernemers spat het plezier
eraf!” Annerieke: “Zelf ben ik vijf
jaar geleden uit Amsterdam naar
Abcoude verhuisd. Ik bleef me
de afgelopen jaren verbazen over
het aanbod van winkels, diensten
en ondernemers hier in de buurt.
Lange tijd hield ik vast aan adressen in Amsterdam. Zonde! Zo is
het idee ontstaan om in een mooie
gids de ondernemers zich te laten
presenteren en voor te stellen
aan oude én nieuwe bewoners.
Iedereen in het dorp zal mensen
kennen die erin staan, dat maakt
het zo leuk!
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Eline Tap en Mandy Stam, over het AJOC festival:

Tijdens het festival draaien we een baan
van ’s morgens elf tot ’s nachts drie
Eind mei, de vogels hebben hun dan eieren al gelegd, gaat het broedwerk van een flink aantal vrijwilligers
van start. Ruim 15.000 bezoekers zullen ook dit jaar weer toestromen om feest te vieren. Ze komen uit
onze gemeente, maar zeker ook van heinde en ver. De 27e editie van het festival heeft een goede reputatie
opgebouwd. Maar, adel verplicht. Deze week praten we met twee “doen” meiden, die zich bezig houden met
het aantrekken van artiesten. Voordat die uiteindelijk op het podium staan, is er heel wat arbeid verricht.
door paul bosman

Eline Tap (26) woont in Mijdrecht
en werkt als operatieassistente.
Het organiseren van een feest is
wel wat anders dan het aangeven
van enge messen en het aanbrengen van verband. Mandy Stam (24)
woont ook in Mijdrecht en heeft
een HBO opleiding gevolgd op het
gebied van het organiseren van
evenementen. Omdat ze niet meer
werkt bij het evenementenbureau,
doet ze tijdelijk even iets anders.
Beiden zijn er bij AJOC een beetje
ingerold. Mandy’s zus Dyane daagde beiden uit eens mee te gaan
naar een vergadering en sindsdien
zijn ze ernstig besmet met het
AJOC virus. Het blijkt een virus te
zijn dat in augustus de kop opsteekt
en tot en met begin juni doorwroet.
In september al inventariseren ze
een flink aantal artiesten die op

het verlanglijstje komen te staan.
Meestal zijn dat er 35 en na een
check of ze inderdaad beschikbaar
zijn, vallen er een aantal af. Dan
wordt het een kwestie van budgetteren. Wat kost een artiest en er
wordt geïnventariseerd hoeveel
bezoekers er op af zullen komen.
De voorzitter van de commissie
van vier gaat vervolgens naar het
hoofdbestuur dat uit acht personen bestaat die gezamenlijk gaan
besluiten wie er wel of niet zullen
worden uitgenodigd. Er stond wel
eens een artiest op het podium die
tachtig mille kostte. Beslissingen
die in deze barre tijden niet meer
worden genomen. Het moet immers leuk, maar zeker ook voor de
bezoekers betaalbaar blijven.
Eline houdt zich voornamelijk be-

De Kruyf maakt taart
voor AJOC Festival: Festivlaai
De organisatie van het AJOC Festival heeft samen met bakker De
Kruyf een eigen taart ontwikkeld;
de Festivlaai. Bestel je tussen 1 en
19 mei de Festivlaai, dan maak je
kans op een helikoptervlucht voor 2
personen op de Spektakeldag van
het AJOC Festival.
Wil jij die helikoptervlucht winnen inclusief twee kaarten voor de
Spektakeldag op tweede pinksterdag? Het is heel simpel; bestel de
AJOC Festivlaai telefonisch of in
één van de vestigingen van bakkerij
De Kruyf. Met deze overheerlijke
bosbessenvlaai voel je je in de
wolken, maar dit kan je ook letterlijk overkomen! Laat je gegevens
achter in de winkel en wie weet ben
jij de gelukkige winnaar.
Vanaf dinsdag 1 mei kun je in
Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen,
Nieuwkoop, Zevenhoven en Nieuwveen bij bakkerij De Kruyf deze

overheerlijke Festivlaai kopen. Bakkerij
De Kruyf ontwikkelde
de Festivlaai speciaal voor het AJOC
Festival.
Kaarten niet gewonnen? De Spektakeldag op maandag 28 mei kost slechts € 8,- per
persoon en is voor kinderen tot 12
jaar zelfs gratis! Voor alle leeftijden
is er wat te beleven. Wat je in ieder
geval zult aantreffen zijn springkussens, lasergamen, NK Highland
Games, De Corona’s en BZB.
Dat dit slechts een greep uit het
programma is, kun je zien op www.
ajoc.nl en www.facebook.com/AJOCFestival. Hier kun je ook de tickets
kopen voor onder andere Go Back
to the Zoo, De Dijk, DJ Paul Elstak,
DI-RECT en Het Goede Doel. Kijk
voor het volledige programma en
een volledig overzicht van verkooppunten op www.ajoc.nl.

zig met het buitenpodium, Immitjs
Live Stage, dat dit jaar overigens
ook in een extra tent wordt opgesteld. Beginnende bands wordt de
mogelijkheid geboden zich voor
een groot publiek te presenteren
om zodoende ervaring op te doen.
Meer dan tachtig bands staan te
dringen voor een plek. Jammergenoeg kunnen er maar 22 meedoen.
De bands die optreden op de
Immitjs Live Stage zijn gekozen
door de AJOC leden aan de hand
van de ingestuurde demo's.
Er komt nogal wat bij kijken
voordat een en ander in de steigers
staat. Via een vastgelegd draaiboek
weten de meiden exact wat er van
ze wordt verwacht. Het opstellen
van contracten, parkeerkaarten
naar de tourmanagers sturen en

Mandy Stam (links) en Eline Tap: “Er komt heel veel bij kijken voordat het festival
in de steigers staat.”
nog veel meer. Ook dat telefoontje
‘s nachts om vier uur, terwijl je rust
na gedane arbeid, dat een zanger
zijn tas is vergeten, noopt tot snel
handelen. De meiden werken op
vrijwillige basis in een hecht team
dat verantwoordelijkheid neemt
en dit ook aan kan. Je stelt je
eigen grenzen en weet dat je altijd
door een commissie voorzitter en
je mede commissie leden wordt
gesteund. Door dik en dun. Dat
saamhorige AJOC gevoel zorgt er
voor dat het medeorganiseren van
een festival als het
AJOC leuk is en blijft.
Beiden zien zichzelf
als een deel van de
AJOC familie, waar de
sociale controle groot
is. Heel veel mensen
kennen elkaar. Dat

maakt het extra leuk.
Als na vier dagen feesten en hossen
de laatste toon uit de speakers
heeft weerklonken kijken de
meiden terug op een geweldige
prestatie. “We hebben het met z’n
allen maar weer geflikt” Dat geeft
een goed gevoel. Dan breekt er een
periode van rust aan. Dat wil zeggen tot augustus, dan is het tijd dat
het virus zich weer in alle hevigheid
gaat manifesteren. Dan nadert het
nieuwe festival weer met rasse
schreden. Maar voorlopig is het
nog even billen knijpen voor een
goede, maar vooral ook succesvolle
afloop van de aankomende editie.
Waarom ze zo veel tijd steken in
het festival? “Het is onze passie
om een groots publieksevenement
mede mogelijk te maken en daar
wil je heel wat voor doen!”

Ook dit jaar weer trikes op het AJOC
Festival
De trikes zijn al jaren aanwezig op de maandag
van het AJOC festival. Ze rijden gratis rondjes
met kinderen tijdens de spektakeldag.
Sinds drie jaar staat er een bus voor een vrijwillige bijdrage voor kinderen met kanker (KIKA).
Dit jaar willen de trikerijders zoveel mogelijk
ophalen voor dit goede doel. Ongeveer 25 trikerijders doen geheel belangeloos mee. Ze komen
van heinde en verre en maken er een groot feest
van. Trike-Centrum-TCV is importeur van BOOM
Trikes en bouwt, repareert en maakt trikes op
maat.

DE WEEK IN BEELD
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Maandag 23 april gingen de koeien op de boerderij van kinderdagverblijf
de Speelboerderij voor het eerst weer naar buiten na een winterperiode in
de stal te hebben gestaan. De kinderen mochten daarbij aanwezig zijn en
natuurlijk vonden de ze het geweldig om dit zo van dichtbij mee te kunnen
maken.

Het Voorjaars Voorproefje op 19 april was een groot succes in Abcoude. Onder
het genot van een hapje en een drankje kon het winkelend publiek diverse
demo's zien en kennis nemen van de nieuwste ontwikkelingen. Het was een
zeer gezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar!

Er was veel belangstelling afgelopen zaterdag bij het bezoek van
de Fiat 850 Sport Coupé Club aan Autobedrijf Kooyman te Vinkeveen. Ongeveer 40 à 50 klassiekers in allerlei uitvoeringen en
kleuren sierden de oprit van het autobedrijf. Ondanks het niet al te
mooie weer was de opkomst groot en werden er veel verhalen en
informatie uitgewisseld.

De kinderen van peuterspeelzal Dribbel zijn bij de start van het thema ‘Bas op
de boerderij’ samen met hun ouders en de juffen naar de zorgboerderij aan de
Amstelkade geweest. De kinderen werden rondgeleid door de medewerkers.
Toen de koe, de pony, de geitjes, het varken en de kippen waren bekeken, was
er limonade in het theehuis. Voor de peutertjes en de medewerkers van de
zorgboerderij was het een leuke ochtend. Zie ook www.peuterspeelzaaldrv.nl en
www.stichting-speel-wijs.nl.

De traditionele voorjaarsproeverij van Prinselijk Proeven stond dit keer in
het teken van Zuid-Afrikaanse wijnen. Dat de wijnen uit deze streek populair zijn, bleek onder andere uit de grote belangstelling. Veel wijnliefhebbers bezochten de proeverij, die werd gehouden op het (overdekte) terras
bij s'Anders in Vinkeveen. Voor Vera, Jochem en Viviënne (v.l.n.r.) werd het
een prinsheerlijke proeverij.			
foto rob isaacs

De afgelopen 3 weken was op de Piusschool de School van Slag!!! Alle kinderen zijn
letterlijk aan de slag geweest in en rond de school en hebben ontdekt dat er van alles
in de school is dat geluid kan maken!! Van al deze geluiden zijn ritmestukken gemaakt.
Hiervan hebben alle groepen een spetterende presentatie gemaakt, waar afgelopen
donderdagmiddag heel veel ouders en belangstellenden hebben kunnen genieten.

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

7

Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

Never change a winning team…
We zullen moeten.
Op donderdag 26 april overleed veel te vroeg onze collega WIEBE TERWEL.
Hij heeft veel voor de organisatie en ons als collega’s betekend.
We zullen hem enorm missen.
We wensen Sandra, JannaMarieke, Wieteke en verdere familie veel sterkte toe.
Stichting De Baat
Annelies, Annie, Carolien, Claudia, Dyanne, Esther, Henk, Hanno, Jettie, Lennart, Lia,
Marianne, Mieke, Nel, Pim, Seda, Susan, Thijmen, Wendy, Wil en Quinta.
Meereizen naar het afscheid van Wiebe op 1 mei aanstaande is mogelijk.
Meer informatie daarover vindt u op onze website: www.stichtingdebaat.nl.

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

29 april 1998		

Lieve Emile		

29 april 2012

De jaren gaan zo snel.
De korte tijd dat je bij ons was,
staat sterk in onze herinnering.
En dat houden we vast, voor altijd.
Papa, Mama, Thomas.
En Wiebe voor altijd in ons hart.

DE GROENE VENEN

Situatie rondom geldautomaat Wilnis
In de nacht van 22 op 23 maart vond een plofkraak plaats bij de geldautomaat van de
Rabobank in de Dorpsstraat in Wilnis en moest de bovenetage enige tijd ontruimd worden om de veiligheid van de bewoners te waarborgen. Met als gevolg dat er momenteel
geen geldautomaat aanwezig is in Wilnis. Karin van Harteveld, directeur Particulieren van
Rabobank Rijn en Veenstromen en Bertien Tweehuijsen, directeur Servicepunt De Ronde
Venen, betreuren dit ten zeerste en informeren u graag over de situatie.
Oprechte excuses
Door de plofkraak is het pand beschadigd en
omdat dit gerepareerd moet worden en opnieuw aan de veiligheidseisen moet voldoen,
is er tijdelijk geen geldautomaat in de Dorpsstraat aanwezig. ‘Wij realiseren ons terdege
dat dit veel ongemak met zich meebrengt en
we vinden het ontzettend vervelend dat wij u
op dit moment niet de service kunnen bieden
die u van ons gewend bent. Door u op de
hoogte te houden van de vorderingen en een
tijdelijke oplossing als alternatief te bieden,
hopen wij op uw begrip’ vertelt Karin van
Harteveld.
Geldautomaat Dorpsstraat
‘De steeds extremere plofkraken op geldautomaten vormen een te groot risico voor de
omgeving. We hebben daarom besloten de
geldautomaat in de Dorpsstraat in Wilnis te
vervangen door een geldautomaat binnenin
het pand. We doen onze uiterste best om
deze nieuwe geldautomaat zo snel mogelijk
te plaatsen. Helaas zijn we afhankelijk van
diverse partijen. Wij informeren u bij het
Servicepunt en via www.rv.rabobank.nl wanneer de geldautomaat geplaatst wordt.’
‘Ook zijn wij op zoek naar een tweede
locatie voor een geldautomaat die gedurende
ruimere openingstijden dan het Servicepunt
toegankelijk is. Hiervoor hebben we contact
opgenomen met Ondernemersvereniging Wilnis en de ledenraadsleden van Kieskring De
Ronde Venen. Wij willen u graag tegemoet
komen, maar tegelijkertijd staat uw veiligheid en die van uw omgeving voorop!’

Karin van Harteveld (links), directeur Particulieren
van Rabobank Rijn en Veenstromen en Bertien
Tweehuijsen, directeur Servicepunt De Ronde
Venen.			
foto peter bakker
Tijdelijke oplossing
Onze dichtstbijzijnde geldautomaten vindt u
in Mijdrecht, Vinkeveen en Kockengen . Deze
geldautomaten zijn 24 uur per dag toegankelijk. Bent u niet in gelegenheid om van een
van deze automaten gebruik te maken? Dan
kunt u zich melden bij het Servicepunt in Wilnis. 'Onze medewerkers zorgen dan, in overleg
met de Rabobank, voor een passende oplossing’ aldus Bertien Tweehuijsen.

Voortbestaan scholen Baambrugge en De Hoef gewaarborgd
Het voortbestaan van de basisscholen Ichthus in
Baambrugge en Antonius in De Hoef loopt de komende jaren geen gevaar, ook niet als het aantal
leerlingen afneemt. Dat is een gevolg van het te
verwachten besluit van het ministerie van Onderwijs om de zogenoemde opheffingsnorm voor
deze scholen drastisch te verlagen. Wethouder
Erika Spil (Onderwijs) is zeer verheugd met het
besluit: ,,De basisscholen vervullen een belangrijke rol in Baambrugge en De Hoef en dragen
bij aan de leefbaarheid van die kernen. Vorig
jaar, tijdens het bezoek van het college aan alle
kernen, hebben inwoners een dringend beroep
op me gedaan om alles te doen om deze scholen
in stand te houden. Omdat het minimum aantal
leerlingen dat de scholen in de twee kernen moet
bezoeken, de opheffingsnorm, aanmerkelijk is
verlaagd, worden ze niet meer in hun voortbestaan bedreigd. Ook niet als het aantal leerlingen
zou afnemen. Gezien de leerlingenprognoses
betekent dit dat de scholen nog vele jaren zullen
voortbestaan.’’ Het ministerie van Onderwijs stelt
voor elke gemeente een opheffingsnorm vast, het
minimum aantal leerlingen dat een basisschool
moet bezoeken. Als het aantal leerlingen blijvend
onder die norm zakt, dan ontvangt de school

GroenWest op
lunchvergadering in
De Buurtkamer
De Buurtkamer in Mijdrecht heeft een tijd
geleden een prachtig nieuw keukenblok met bovenkastjes gekregen van woningbouwvereniging
GroenWest. Dit was naar aanleiding van de
match tussen GroenWest en De Buurtkamer die

geen geld meer van het Rijk en rest geen andere
mogelijkheid dan sluiting. De opheffingsnorm
voor de voormalige gemeenten Abcoude en De
Ronde Venen bedroegen respectievelijk 87 en
109 leerlingen. Als gevolg van de herindeling zou
de nieuwe norm voor de gemeente rond de 100
leerlingen gaan bedragen. Het leerlingenaantal
van de basisscholen in Baambrugge en De Hoef
bevindt zich nu rond dat aantal. De afgelopen
maanden is verschillende keren bij het ministerie
aangedrongen om niet één opheffingsnorm voor
de gehele gemeente vast te stellen, maar één
norm voor de kernen Baambrugge en De Hoef
en één voor de rest van de gemeente. Recent
heeft het ministerie aangegeven hiermee in te
willen stemmen, mits de schoolbesturen hiermee
akkoord gaan. Alle Rondeveense schoolbesturen
hebben vorige week laten weten met dit voorstel
in te stemmen. Als gevolg daarvan gaat de
opheffingsnorm voor de kernen Baambrugge en
De Hoef 47 leerlingen bedragen en voor de rest
van de gemeente 103. Deze lage norm voor de
kernen Baambrugge en De Hoef betekent dat de
beide basisscholen kunnen blijven voortbestaan,
ook als hun leerlingenaantal zou dalen.

plaatsvond bij de beursvloer in De Ronde Venen.
De tegenprestatie van De Buurtkamer was
het verzorgen van een uitgebreide lunch met
vergadermogelijkheid. Donderdag 19 april was
het dan zover. Woonconsulente Fianca Euverman van GroenWest nodigde een team uit voor
een vergadersessie in de sfeervolle Buurtkamer
aan de G. van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht.
Buurtkamerkok Arjen Schuil verzorgde een
uitgebreid lunchbuffet.
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Herinnering aan weggevoerde joodse dorpsgenoten:

De 'Stolpersteine' worden geplaatst
Enkele maanden geleden namen Wiet van der Velden en Michael Guggenheim uit
Abcoude het initiatief om in Abcoude gedenkstenen aan te brengen ter herinnering aan
de joodse inwoners die in de oorlog zijn weggevoerd en nooit meer zijn teruggekomen.
Een deel van het daarvoor benodigde geld is inmiddels binnen. Met de bedenker en uitvoerder van het Stolpersteine project, de Duitse kunstenaar Gunter Demnig zijn inmiddels afspraken gemaakt voor de plaatsing van de negen stenen op drie verschillende
plaatsen in Abcoude. Om iedereen te informeren over het hoe en het waarom van het
project wordt er op vrijdag 11 mei aanstaande om 20.15 uur een informatie- en ontmoetingsavond belegd in het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude.

Martin Mans, Petra Berger, Jan Vayne en Mans Foundation te gast in De Rank

Feestelijk Koninginnedag concert in Mijdrecht
De opkomst voor het bijna traditioneel te noemen Oranje concert is goed. Maar er zijn
nog kaarten beschikbaar. Het is raadzaam deze alsnog aan te vragen. Om dus zeker te
weten dat u er echt bij kunt zijn, bestelt u kaarten via paulbosman@ziggo.nl. Deze kosten
vijf euro per stuk. Het aantal plaatsen is beperkt dus haast u, vol is vol.

door piet van buul

Het plaatsen van ‘Stolpersteine’, in 1997 in
Duitsland gestart door de kunstenaar Gunter
Demnig, is inmiddels in meer dan vijfhonderd
gemeenten in Duitsland uitgevoerd. Demnig
kwam op het idee om voor de huizen, waar
tijdens de oorlog mensen woonden die zijn
verdreven, gedeporteerd en vermoord, een
kleine gedenksteen aan te brengen. Hij
noemde dat ‘Stolpersteine’, ofwel ‘struikelstenen’. Stenen waar je niet letterlijk over
struikelt. Je struikelt er met je hoofd en hart
over omdat je moet bukken om de tekst te
kunnen lezen. Op de stenen, die slechts tien
bij tien centimeter groot zijn, is een messing
plaatje aangebracht met de naam, geboortedatum, deportatiedatum en sterfdag van
betrokkene.
Na de publicatie van het plan van Wiet en
Michael in De Groene Venen hebben zij veel
positieve reacties ontvangen en heeft een
aantal mensen ook al een bijdrage gestort.
Wiet: “Er is inmiddels een Comité van
Aanbeveling bestaande uit burgemeester
Maarten Divendal, raadslid John Melkman,
Jan van Kooten van het Nationaal Comité 4
en 5 mei, onze plaatselijke historicus Wim
Timmer en mevrouw Annie Rossino van
Teeseling, voormalig speelkameraadje van
twee vermoorde joodse buurkinderen. We
hebben ook al contact gehad met Gunter
Demnig. Het is de gewoonte dat hij er altijd
zelf bij is wanneer de eerste stenen geplaatst
worden. We hebben met hem een afspraak
kunnen maken. Hij komt naar Abcoude voor
het plaatsen van de negen stenen op 23
augustus aanstaande Dat is ook precies de
zeventigste sterfdag van drie leden van de
familie Katz, moeder Regina en de kinderen

Julie en Alfred. De plaatsing van de stenen
zal gepaard gaan met een ingetogen herdenkingsprogramma.”
Informatie en ontmoetingsavond
Wiet van der Velden “Wij hopen dat in
de komende maanden nog meer mensen
financieel gaan bijdragen aan het project. Dat
kan door geld te storten op rekeningnummer
61.79.93.912 t.n.v. de Stichting M.T.
Guggenheim Foundation o.v.v. ‘struikelstenen’. Maar dat geld is niet het belangrijkste.
Wij hopen met dit initiatief ook te bereiken
dat mensen kennis nemen van wat er toen in
de oorlog is gebeurd met een aantal plaatsgenoten. Het moet ook een waarschuwing worden tegen rassenhaat en discriminatie. Dat is
de reden om een informatie en ontmoetingsavond te beleggen op 11 mei aanstaande om
20.15 uur in het Piet Mondriaan Gebouw in
Abcoude. Op die avond zal de bekende actrice
Debbie Petter de monoloog ‘Ik ben er nog’
spelen. Het is het verhaal van haar moeder
die als enige overlevende van haar familie uit
de oorlog is teruggekomen. Jarenlang wilde
ze er niet over praten. Uiteindelijk deed ze
dat wel en haar verhaal leverde een aangrijpende voorstelling op. Dit optreden is alleen
al de moeite waard om te komen,” zegt Wiet.
“We vragen geen toegangsprijs en er worden
geen kaarten verkocht. Belangstellenden
kunnen zich inschrijven per e-mail: wietvandervelden@gmail.com. Een vrijwillige
bijdrage voor het project is zeer welkom.”
Noot van de redactie: volgende week, vrijdag
4 mei, leest u in deze krant een interview
met Debbie Petter, dat Peter Schavemaker
met haar had voor zijn rubriek Ereloge.

Ruijgrok Makelaars beantwoordt de vraag van de maand

Vraag: Ik heb een taxatierapport nodig,
hoe verloopt een taxatie eigenlijk?
Ruijgrok Makelaars: “Een taxatie dient
altijd plaats te vinden door een onafhankelijke makelaar-taxateur. De makelaar heeft
hiervoor een aantal documenten nodig; het
eigendomsbewijs, kadastrale gegevens en
(indien aanwezig) de tekeningen van uw wo-

ning. Voor het bepalen van de taxatiewaarde
zijn de volgende factoren van belang: de
staat van onderhoud, de inhoud en oppervlakte van de woning, de functionele indeling,
de constructie, gebruikte materialen en de
kwaliteit hiervan, de mate van energiezuinigheid en isolatie, rechten en verplichtingen
(zoals overpad en erfpacht), de ligging en
omgevingsfactoren, het bestemmingsplan en
de (lokale) marktsituatie.
Na afloop van de taxatie stelt de makelaartaxateur een taxatierapport op. Is het rapport vereist in verband met een hypotheek
met Nationale Hypotheek Garantie? Dan
dient het rapport te worden gevalideerd door
een taxatie-instituut. De terugkoppeling van
de getaxeerde waarde kan dan iets langer op
zich laten wachten.”
Bent u op zoek naar een erkend taxateur
tegen een scherp tarief? Bij Ruijgrok Makelaars bent u aan het goede adres! Neem
contact met ons op voor het maken van een
afspraak. 0297-283375 | linda@ruijgrok.nl.

Het zit er in dat de kerkbanken in de Mijdrechtse Rank nog nooit zo feestelijk hebben
aangevoeld. Op 30 april zal vanaf 09.45 uur
het kerkelijk centrum worden gevuld met
de klanken van muzikale toppers die voor
een onvergetelijke start van Koninginnedag
2012. U kunt daarbij zijn.
Op uitnodiging van de Oranjevereniging Mijdrecht komt een flink aantal artiesten naar
Mijdrecht. Zij zullen een groots Oranjeconcert gaan verzorgen dat u nog lang gaat heugen. Natuurlijk kennen velen Martin Mans,
een befaamd organist en dirigent van vele
koren. Hij was al eerder te gast in Mijdrecht.
Petra Berger komt mee en als er iemand
tot de top van de Nederlandse zangeressen
behoort is het met recht Petra Berger. Petra
heeft de bijzondere gave om mensen ècht te
raken met haar stem en op die manier alle
mogelijke emoties los te maken. Ook Jan

Vayne zal die dag zijn bijdrage leveren aan
het concert. Op de vleugel verzorgt Jan concerten en beheerst een klassiek repertoire
of populaire hedendaagse muziek tot in de
puntjes en brengt dit samen tot een geheel.
De Martin Mans foundation completeert het
gezelschap. Een groep mannen die heel veel
tijd in zang en de techniek steekt om die zang
te kunnen verfijnen.
Het zal een voornamelijk gezellig concert
gaan worden. De Zilvervloot komt ongetwijfeld voorbij en andere vaderlandse liederen
zullen het gebouw kleur en klank gaan geven.
U vindt Kerkelijk Centrum de Rank op de
Prins Bernhardlaan in Mijdrecht. Vanaf 9.15
uur gaat de deur open en om 9.45 uur zet
Martin Mans vast de toon. De start van een
feestelijk concert dat om 11.00 uur wordt
afgesloten.

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema
Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle
faciliteiten om een begrafenis of crematie
geheel naar uw wensen te verzorgen.
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant voor het in
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand komt te
overlijden, kunnen wij alle zorg van een
begrafenis of een crematie van u overnemen.
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week een interview met ‘Paul McCartney’, of te wel Niels-Jan van Dijk, van The Fabulous Wanna Beatles.

The Fabulous Wanna Beatles:

“We hebben de liedjes uitgeplozen”
Ik las dat tijdens een vakantie in Frankrijk door George (Thijs van Leeuwen)
en John (Floor van Ooijen), allebei
Beatles-gek, werd besloten om liedjes
van The Beatles in te studeren.
“Eigenlijk was het idee om eigen
liedjes te schrijven, maar na het
crashen van de computer, hebben ze
besloten om samen Beatles liedjes
te spelen. Dat vonden ze zo leuk
klinken dat bedacht werd om een
Beatles coverband te starten. Op
een feestje kwamen ze mij tegen,
we kennen elkaar nog van de
middelbare school. Ik kon aardig
drummen, hierna was het idee voor
The Fabulous Wanna Beatles snel
geboren. We waren allemaal Beatles fan, we draaide vaak samen lp’s
van John, Paul, George en Ringo.”

van Ringo (gespeeld door Arjan van
Helden) wordt gezegd dat ze bijna niet
na te spelen zijn.
“Daar moesten we wel in groeien.
We hebben eigenlijk een soort
studie naar de groep gedaan, zoals
veel boeken lezen en videomateriaal kijken. Bij het instuderen
hebben we de liedjes uitgeplozen.
Later hebben we ook ‘originele’
Beatles kleding en muziekapparatuur gekocht om beter op ze te
lijken. In het begin speelden we
vooral, de wat makkelijkere nummers, uit de begin periode van The
Beatles. Later hebben we Egbert
Eilander gevraagd om de rol van
Beatles toetsenist Billy Preston te
spelen.”

Wilde jij meteen Paul zijn?
Het klink als een uit de hand gelopen
hobby.
“Zo kun je dat wel zeggen.”

Beatles liedjes zijn niet makkelijk om
na te spelen, de arrangementen zijn
moeilijk. Ook van de drumpartijen

Oproep:
Koor Eigen Wijs zoekt
gastzangers
Afgelopen Kerst heeft koor Eigen
Wijs samen met Deep River Quartet een spetterend kerstconcert
gegeven. Deze Kerst zal koor Eigen
Wijs op 15 december wederom
een kerstconcert verzorgen, maar
dit keer wil men dat graag doen
samen met enthousiaste zangers en
zangeressen uit de regio. Er zal een
breed repertoire ten gehore worden
gebracht, van modern tot klassiek
en in allerlei verschillende talen.
De repetities starten op 9 mei, elke
woensdagavond wordt gerepeteerd
van 20.45 tot 21.45 uur in de pastorie van de R.K. Kerk in Vinkeveen.
Wie het leuk vindt om mee te
zingen kan contact opnemen, bij
voorkeur via de mail, met Pauline
Eilander, e-mail:
pauline.eilander@gmail.com,
tel. 0297- 261697, of met Chantal
de Kuijer, e-mail: cdekuijer@gmail.
com, tel. 06-48733125

“Ik werd eerst gevraagd om John te
zijn, maar ik zei dat Paul en de manier waarop hij bas speelt mij beter
aansprak, hoewel ik toen nog nooit
basgitaar had gespeeld. Nu denk ik
vaak hoe McCartney zijn baspartijen
heeft geschreven en gespeeld.”

Wat is het verschil tussen jullie en
andere Beatles coverbands?
“Wij proberen echt de rock ‘n’ roll
sound van The Beatles te laten
horen. Een Beatles-optreden in
de jaren zestig was eigenlijk een
portie rock ‘n’ roll.”

Beatles in het theater. Wat krijgt het
publiek te zien?
“We spelen regelmatig op poppodia
en festivals, maar in het theater
kunnen we bijvoorbeeld meer verschillende kostuums dragen, filmbeelden en een decor gebruiken. Je
kunt ook meer de mooie rustigere
nummer van The Beatles spelen.”

Wat hoop je dat Paul McCartney van
jou vindt?
“Ik hoop dat hij iets van zichzelf in
mij terug vind. Ik ben regelmatig
naar zijn concerten geweest, voor
inspiratie, maar ook als muziekliefhebber.”

Is dit jullie baan?
“Ik werk er parttime naast, net

als de andere leden Thijs, Floor en
Arjan.”

Volg Ereloge nu ook op Twitter:
@ERELOGE

The Fabulous Wanna Beatles zijn op
19 mei te zien in het Crown Theater in
Aalsmeer.
www.tfwb.nl

Queensnight bij AJOC

VIOS taptoe komt terug

Zoals ieder jaar
organiseert
jongerenvereniging AJOC rond
Koninginnedag
het traditionele
Queensnight. Dit
jaar op een bijzondere manier
met maar liefst
twee (!) feestjes.
Verschillende
DJ’s gaan ervoor
zorgen dat jouw koninginnenparty
dit jaar onvergetelijk gaat worden.
Op vrijdag 27 april zal Queensnight
part 1 plaatsvinden. DJ Vandermeij
en DJ Mr. M. zijn ingehuurd voor
maar één doel: om er één groot
feest van te maken. Begin je
Koninginnedag weekend goed en
kom direct na het vuurwerk (naast
de kermis) een borrel halen.

Hij komt terug. De VIOS taptoe in het gezellig koopcentrum van
Mijdrecht. Na ruim 10 jaar te zijn weggeweest, gaat het op 9 juni aanstaande toch weer gebeuren. Plaats van handeling: het Raadhuisplein
voor het gemeentehuis in Mijdrecht. De toegang is gratis.

Om je Koninginnedagweekend
compleet te maken is er op zondag
29 april Queensnight part 2, mét
DJ Kingsize! Geslaagde avond

Win een Nederlands elftal-shirt
bij Makelaardij Witte
De Oranjekoorts begint langzaam maar zeker te stijgen en dat is
voor Makelaardij Witte reden om een aantal shirts weg te geven.
Meedoen is vrij simpel: surf naar facebook.com/makelaardijwitte,
‘like’ de bedrijfspagina en deel het actiebericht op je eigen prikbord. Vervolgens maak je automatisch kans op één van de shirts.

gegarandeerd (zoals je vast nog wel
weet van Queensnight 2011), dus
zorg dat je van de partij bent!
Beide avonden vinden plaats in
clubgebouw Immitsj, Windmolen
75 in Mijdrecht (direct achter het
kermisterrein). De feesten beginnen om 21.30 uur en de entree
bedraagt slechts 3 euro. In Immitsj
zijn je sapjes te verkrijgen voor
een ouderwetse prijs van slechts
1,50 euro. Onder de 16 jaar heb je
helaas geen toegang. Legitimatie
verplicht! Kijk ook op www.ajoc.nl
voor meer info!

Zesentwintig keer werd dit spektakel door VIOS op verschillende
locaties in Mijdrecht georganiseerd.
In die kwart eeuw deed met regelmaat de wereldtop van de show- en
marchingwereld de Mijdrechtse
taptoe aan. De VIOS taptoe was in
den lande een begrip vanwege de
perfecte organisatie, presentatie
en ambiance. In 2001 stopte VIOS
met de organisatie. Maar... sinds
2009 is VIOS terug op de taptoevelden. Met de in eigen beheer
ontwikkelde U2 show ‘With or
Without you’ laat de vereniging zich
op de Nederlandse en Belgische
taptoevelden weer van haar beste
kant zien en horen. De afgelopen
jaren is in Mijdrecht de show een
aantal keren in de wijken en bij de
opening van de oranjefestiviteiten
opgevoerd. Hoewel geweldig om te
doen haalt dit het niet bij het lopen
van de show op je eigen taptoe.
Vandaar dat de koppen weer bij
elkaar zijn gestoken, de handen in

één zijn gelagen en de schouders er
zijn ondergezet. Resultaat een gezellige en kwalitatief goede taptoe
op 9 juni op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Naast VIOS zullen nog
4 korpsen hun opwachting maken;
drumfanfare E.S.K.A. uit Bemmel, Tamboer en Trompetterkorps
Euroband uit Rotterdam, de Chr.
Muziek- en Showband Juliana uit
Amersfoort en jeugdkorps Bernhard
uit Amersfoort.
Schrijf 9 juni vast in je agenda en
mis dit spektakel niet.
Voor meer informatie en foto’s kun
je terecht op www.vios-mijdrecht.
nl. en www.dweilorkest-dorst.nl. Je
kunt VIOS ook volgen op: twitter.
com/#viosmijdrecht.
Heb je interesse om bij VIOS te
komen spelen of majoretten? Stuur
dan een mailtje met je contactgegevens en interesse naar pr@viosmijdrecht.nl. De vereniging neemt
dan contact met je op.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Adri van der Ploeg:

“Mijn Kreidlers moeten 100% origineel zijn, tot de
boutjes aan toe”
Adri van der Ploeg uit Vinkeveen kent twee jeugdliefdes: zijn vrouw Trudy met wie hij nog altijd samen is én
De Kreidler, de beroemde motorfiets uit Duitsland. Hoewel de motoren door het drukke zakenleven van zijn
twintigste tot en met zijn vijfendertigste op een laag pitje hebben gestaan, heeft hij beide liefdes nooit uit
het oog verloren. Na een ritje was Adri weer verkocht en heeft hij de hobby weer opgepakt en actief ook. De
rasechte Amsterdammer heeft nu maar liefst twaalf Kreidlers in zijn garage staan en de volgende vier zijn al
in aanbouw. Adri: “Alle materialen liggen al klaar, nu het klussen nog.”
Jeugdsentiment
Al vanaf zijn vijftiende reed Adri op
de motorfietsen van Kreidler. Adri:
“Mijn vader reed er ook op en zo is
het eigenlijk een beetje gekomen. Op
mijn zestiende kocht ik mijn eerste
eigen motorfiets, een politiekreidler, op de MotorRAI van 1973 in
Amsterdam. Ik had hard gewerkt
in een snackbar en zo flink kunnen
sparen. De politiekreidlers waren erg
zeldzaam. Er werden er 24 verkocht
aan de politie in Den Haag, waarvan
de meeste al snel gestolen werden.
Twee modellen werden bewaard voor
de particuliere verkoop. Dat ik die
aankoop kon doen, was natuurlijk
fantastisch! En doordat ik nog zo’n
jong kereltje was, trok het veel bekijks. Ze stonden allemaal te gluren.”
Naast die politiemotor heeft Adri vele
andere Kreidlers gehad. Adri: “In die
tijd wisselde je vrij snel van motor.
Doordat je de ene verkocht om weer
een andere te kunnen kopen, maar
ook door diefstal. In Amsterdam werd
er veel gestolen en zo ben ik vier
keer mijn fiets kwijt geweest. Balen
want de verzekering vergoedde niet
alles en zeker niet al die aanpassingen die je eraan had gedaan. Daarbij
zijn er ook wel eens wat motorfietsen
in beslag genomen. Kreidlers bestaan
er ook als bromfietsen met een gele
flap aan de voorzijde en een brom-

merteken. Een motorfiets was veel
stoerder en sneller. Daar reed ik veel
liever op. Dus wat deed je dan als
jonge jongen als je nog niet op een
motor mocht rijden? Dan zette je dat
gele flapje en het brommerkenteken
op je motor in de hoop dat de agenten
de motorfiets dan voor een bromfiets
aanzagen. Helaas was oom agent
niet altijd zo dom en herkende hij de
grote cilinders en andere motoreigenschappen al snel. En ja, als je dan
gepakt werd dan was je je motorfiets
weer kwijt. Op dat moment baalde
ik natuurlijk enorm, maar als ik er
zo aan terugdenk was het wel een
prachtige tijd.”
Vitrine
Eerst stonden de motoren van Adri
in een loods in Amsterdam-Noord.
Inmiddels woont Adri in een riante
woning aan de Baambrugse Zuwe in
Vinkeveen met een ruime garage aan
huis. De paal met daarop het straatnaambordje ‘Kreidlerstr.’ voor de
garage maakt het plaatje compleet.
Adri: “Dit is mijn Kreidlerparadijs.
Naast de motoren en bijbehorende
onderdelen is er genoeg ruimte voor
mijn verzameling, want ik verzamel
van alles van het motormerk. Zo heb
ik enorme lichtgevende reclameborden hier opgehangen, waarvan ik er
één, slechts 10 kilometer verwijderd

van de Tsjechische grens, zelf heb
opgehaald. Hij was te groot om
door de post te laten vervoeren dus
ben ik hem zelf maar gaan halen.
Binnen vierentwintig uur was ik
weer thuis mét dat bord. Verder heb
ik een mooie fotoreportage van het
blad Motorfiets aan de muur hangen
waarvoor ik samen met andere motorrijders op de foto sta en verzamel
ik in een vitrine ook kleiner spul zoals
miniaturen, bekers, zakmesjes, emblemen, spuitbussen, oude olieflesjes
en sleutelhangers van de Kreidler en
de Zündapp. Ik heb vroeger namelijk
ook even op een Zündappje gereden,
die hadden toen geluiddempende
waterkoelingen. Dat was met het oog
op de politie wel handig, maar het nadeel was dat andere weggebruikers je
ook niet hoorden aankomen. Dat leek
me toch te gevaarlijk en dus stapte
ik al snel weer over op het prachtige
geluid van de Kreidler. Toch vind ik
het leuk om ook wat spulletjes van de
Zündapp te verzamelen.”
Originele staat
Adri is selectief bij het kopen van de
motoren. Uiteindelijk wil hij de 20
modellen waarop hij in de loop der
jaren zelf op heeft gereden, weer
bezitten. En daarbij heeft hij een
belangrijke eis: elk model moet er
‘af-fabriek’ uitzien. Dus als nieuw

In de wekelijkse rubriek Ereloge, elders in de krant, besteedt deze krant regelmatig aandacht aan de
programmering van Schouwburg Amstelveen. Dominique Deutz, directeur en programmeur, onthult aan
Peter Schavemaker alvast een tipje van de voorstellingen in het nieuwe seizoen.

‘Het beste uit bepaalde genres
en stijlen is hier te zien’
Vorige keer spraken wij elkaar over de
cultuurbezuinigingen. Zijn deze mee of
tegengevallen?

durft men wel nieuwe voorstellingen uit te proberen.”

“Met name de BTW-verhoging
heeft enorm ingehakt op het aantal
bezoekers, in de periode septemberdecember was het significant
minder. Je merkt dat bezoekers niet
meer acht, maar zes keer uitgaan.
Vooral de musicals hadden minder
bezoekers, er is een overdaad en
het is een dure kunstvorm om naar
toe te gaan. Ik denk wel dat er een
verzadiging is bij mensen. Vaak
zeggen ze: ‘waar moet ik nou naar
toe, er is zo veel’. Theaterbezoekers
kiezen steeds vaker voor dingen
die ze kennen, en niet voor nieuwe
voorstellingen. Dit geldt overigens
niet voor het toneelpubliek, daar

2013 wordt het ‘Jaar van de kleine zaal’
“Die bestaat ruim 10 jaar. Het is
wel eens aardig om deze zaal in het
zonnetje te zetten. Toen we begonnen hadden we het bezoekersaantal, voor de zestig voorstellingen,
ingeschat op achtduizend bezoekers
per seizoen. Afgelopen jaar hadden
we ruim 11-duizend bezoekers in
de kleine zaal, die nieuwsgierig
waren naar nieuw cabaret- en
theatertalent, die met name daar te
zien zijn.”

Wat zijn, in het nieuwe seizoen, voorstellingen die jullie buiten de reguliere
keuzes hebben geboekt?

“Met de dansvoorstelling Botanica
van Momix (7 december) steek ik
mijn nek uit, voor muziek geldt dit
voor de tributevoorstelling Maybe
Winehouse (6 december). Wij
hebben verder de jeugdvoorstelling
‘Woef Side Story’ van het ROtheater geprogrammeerd (16 en 17
februari).”

Is de leeftijd van jullie bezoekers
veranderd?
“Ja, het publiek is jonger geworden. Dat komt zeker door het
‘jonge’ aanbod in de kleine zaal.”

Mij viel de keuze voor Frans Bauer (3
november) op.
“Daar is een heel groot publiek
voor. Ik moet voor Schouwburg Am-

Adri (rechts): “Uiteindelijk wil ik de 20 modellen waar ik de afgelopen jaren op
heb gereden weer bezitten. En dan moet elk model er ‘als nieuw’ uit zien met
zoveel mogelijk originele onderdelen.”			
foto patrick hesse
en met zoveel mogelijk originele
onderdelen. Adri: “Veel motoren zijn
beschadigd of er zijn bij restauraties
andere onderdelen gebruikt omdat
deze goedkoper waren dan die van
Kreidler. Dan ga ik dus op zoek naar
de juiste onderdelen. Dat is vaak
een hele zoektocht. Het spuiten en
in elkaar zetten van de motoren,
laat ik door vrienden doen, maar het
zoeken naar de onderdelen doe ik
zelf en dat kost tijd. Vaak is het in
elkaar zetten van een motor in een
paar dagen gedaan, maar het vinden
van de benodigde materialen kan
zomaar twee jaar duren. En dan ga ik
zo ver dat zelfs de boutjes origineel
moeten zijn. Dus als ik ergens weer
een bak met oude bouten op internet
vindt, ga ik er op af. Dan is het even
goed zoeken naar de kopjes met het
juiste teken en dan begint het stralen
en poetsen om ze weer als nieuw te
krijgen. Het is een tijdrovende hobby,
maar uiteindelijk wil ik alles 100%
origineel hebben.”

stelveen zorgen dat het
beste uit bepaalde genres
en stijlen te zien is. Dit
geldt bijvoorbeeld ook
voor Paul de Leeuw (29
november) en Boudewijn
de Groot (1 december).
Ik vind zangeres Elske de
Wall (6 februari) een geweldige zangeres, die nog
niet zo bekend is. Maar ik
wilde haar wel programmeren.”

De voorstellingen De Hollanders (26
oktober), Haantjes (24 januari) en Verlies (7 februari) zijn ‘typische’ Schouwburg Amstelveen voorstellingen.
“Ja, dat klopt. Dat zijn voorstellingen voor respectievelijk kritisch,
klassiek, populair en thriller-toneel
publiek.”

Noem eens wat tips voor het nieuwe
seizoen.
“Aanraders zijn Oude Meesters,
met Bram van der Vlugt en Joost
Prinsen (22 februari), Kramer vs.
Kramer, met Rick Engelkes en Pia
Douwes (21 februari). Hoogtepunten voor mij zijn het Scapino Ballet
met ‘Le Chat Noir’ op 21 maart en

Kaaskoppen
Adri krijgt eer van zijn werk, want
zijn motoren worden graag gezien.
Adri: “Toen de Kreidlerfabriek in
1981 failliet ging, waren er zeker
een miljoen van die fietsen gebouwd
en verkocht. Veel mensen die nu
rond de 50 of 60 zijn, hebben er op
gereden en hebben er nog altijd een
fijn gevoel bij als ze een exemplaar
zien. Vooral als je in Duitsland, het
geboorteland van de fiets, rijdt heb je
al snel aanspraak. Zeker als je motor
er zo mooi en nieuw uitziet zoals die
van mij. ‘Worden ze weer gebouwd?’
vragen ze dan in het Duits. ‘Nein’, zeg
ik dan, ‘aber die Käsekopfen haben
noch etwas.’ Het is een heerlijk stukje
nostalgie. Want al wordt de Kreitler al jaren vervangen door andere
moderne merken, het Kreidlergevoel
leeft nog enorm. Zeker bij mij, want
zódra ik op zo’n fiets stap, voel ik mij
weer jong en ben ik weer even dat
jochie van toen.”

Aspects of Love, van Andrew Lloyd
Webber, met Ernst Daniël Smid,
Lone van Roosendaal en René van
Kooten, op 19 en 20 maart. Als
laatste noem ik graag de voorstelling ‘Zonnekoningen’ van Internationaal Danstheater, te zien op
17 november. Het wordt weer een
mooi seizoen.”
Gisteren, 26 april, verscheen de
nieuwe seizoensbrochure van
Schouwburg Amstelveen, op zaterdag 12 mei om 10.00 uur, start
de online voorverkoop. Nieuw dit
jaar is dat iedere bezoeker in de
voorverkoop direct zijn eigen stoel
kan uitkiezen.

www.schouwburgamstelveen.nl
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Ook dit jaar zal de Lions club
Vinkeveen en Waverveen voor een
groot Koninginnedagfeest zorgen
op het terrein van Maria-Oord!
Uiteraard ontbreekt de traditionele
braderie niet met een groot aantal
kramen waar voor elk wat wils te
vinden zal zijn en er is de vrijmarkt
voor kinderen op het terrein van
de Jozefschool en aan het Tuinderslaantje.
Daarnaast zal in dezelfde opzet
als vorige jaren een spetterend
muziekfeest in de middag georganiseerd worden in samenwerking met
Roekz en de Twee Heertjes.
Gezien het grote succes van vorige
jaren, waarbij meer dan duizend
bezoekers zich uitstekend vermaakten op het plein voor Maria-Oord
onder het genot van een drankje
en een hapje, wordt er ook dit jaar
weer gerekend op een groot aantal
bezoekers.
Ook is er dit jaar speciaal gedacht
aan het vermaak voor de kinderen.
Naast een groot springkussen, een
draaimolen en de mogelijkheid om
pony te rijden komt er een spectaculaire survivalbaan te staan waar
de kinderen zich naar hartelust

08.00 uur
Luiden van de klokken, de vlaggen
worden uitgestoken.
De klokken van de plaatselijke
kerken luiden Koninginnedag 2012
in. Bij openbare gebouwen en particuliere woningen wordt gevlagd en
gewimpeld.
08.45 - 09.30 uur
Muzikale rondgang en optocht
versierde fietsen voor kinderen
t/m 12 jaar
Zodra je de muziek hoort van
muziekkorps Triviant, kun je met je
versierde fiets aansluiten. Alle deelnemers komen uiteindelijk samen
op het plein voor het voormalige
gemeentehuis waar de officiële
opening is. Voor alle fietsers is er na
afloop een leuke attentie. Dus maak
je fiets heel mooi en zorg voor een
bonte optocht!
Route Muziekkorps Triviant:
Start: Hoek Marktschipper/Veenman, over de Veenman rechtsaf

09.15 uur
Openingstoespraak door Burgemeester de Heer M. Divendal.
De vlaggen zijn uitgestoken en er
volgt een rondgang door Baambrugge.
De start voor een aantal activiteiten zoals:
• Peuterspelen in het dorpshuis de
Vijf Bogen.
• Kinderspelen rondom het
dorpshuis.
• Oranjeborrel voor senioren.

DE GROENE VENEN

kunnen uitleven. Deze kinderattracties zullen bij de ingang van
de Herenweg te vinden zijn, zodat
de ouders en grootouders kunnen
genieten van het muziekfeest en
toch een oogje in het zeil kunnen
houden op hun kinderen.
8.00 uur
Luiden van de kerkklokken
De vlaggen worden uitgestoken. De
kerkklokken luiden Koninginnedag
2012 in. De vlag met wimpel is in
het gehele dorp te bewonderen.
9.30 – 11.30 uur
Inschrijven voor de fietstocht
Het Oranje Comité organiseert
in samenwerking met de milieuvereniging ‘De Groene Venen’ een
fietstocht voor het hele gezin in en
om De Ronde Venen. Inschrijven
en starten bij de hoofdingang van
Maria-Oord. Daar is een van de
medewerkers van ‘De Groene Venen’ aanwezig, die de leiding heeft
over de tocht. Deelname is gratis.
10.00 – 18.00 uur Braderie
Gezellige braderie georganiseerd
door de Lions Club Vinkeveen en
Waverveen.
Ook dit jaar weer een groot aantal

richting Wagenmaker,
linksaf de Veenweg op,
rechtsaf de Vossestaart op,
rechtsaf de
Kamgras op.
Bij
het Johannes
Hospitium
houden we even halt voor een mini
aubade, dan gaan we rechtsaf de
Pieter Joostenlaan op, brug over
linksaf Herenweg naar de Dorpsstraat richting het voormalige
gemeentehuis.
09.30 uur
Officiële opening Koninginnedag
Bij het voormalige gemeentehuis zal
de officiële opening van de feestelijkheden in Wilnis worden verricht
door de wethouders van De Ronde
Venen. Onder muzikale begeleiding
van Viribus Unitis zullen we gezamenlijk het Wilhelmus zingen.
10.00 – 12.00 uur
Kindervrijmarkt in de Dorpsstraat

Er staat een springkussen waar naar
harte lust op kan
worden gedold.
Op het Prins
Mauritsplein
wordt de
traditionele
vrijmarkt gehouden.
Volop vermaak met de Rodeostier,
Spijkerslaan en Oud Hollandse
Spelen.
Ook kunt u een vorkje meeprikken
van de opgestelde barbecue.

kramen op het terrein van MariaOord, te bereiken via de Herenweg,
Kerklaan, het Tuinderslaantje en
de Heulweg, met daarnaast allerlei
leuke attracties voor de kinderen
zoals een springkussen, een draaimolen, pony rijden en een spectaculaire survivalbaan!
10.00 – 11.00 uur
Koninginnedagconcert
‘Con Amore’
Accordeonvereniging ‘Con
Amore’ geeft haar jaarlijkse Koninginnedagconcert. Dit jaar wordt
het concert gegeven in Zuiderhof te
Vinkeveen.
12.00 – 12.30 uur
Concert van Brassband
Concordia
Brassband Concordia, al heel wat
jaren geleden ontstaan uit de
toenmalige fanfare en drumband,
opent de braderie muzikaal met
een concert op het podium bij de
hoofdingang van Maria-Oord.
12.30 – 19.00 uur
Muziekfeest
Een waar muziekspektakel met
optredens van vele artiesten op
het podium bij de hoofdingang van
Maria-Oord! De bekende DJ Dave
laat zijn soundmixcompilaties horen tussen de optredens door zodat
de stemming er goed in zal blijven.
12.45 uur Tony Anderson
Deze zanger, entertainer, componist

Zoals elk jaar is er
ook dit jaar weer
kindervrijmarkt in de
Dorpsstraat. Ga maar vast je kamer
of de zolder opruimen en neem al je
oude spullen mee om te verkopen!
Kindermuzikanten zijn natuurlijk
ook van harte welkom. Op deze
markt mogen alleen kinderen hun
spullen verkopen.
10.00 – 12.00 uur
55+ ochtend in de Schakel
Wij nodigen alle 55-plussers uit, onder het genot van een hapje en een
drankje een dansje te wagen in de
Schakel. Het duo “Meneer Meneer”
verzorgt een spetterend optreden.
De drankjes worden verzorgd door
Paul Reurings Beheer BV.
10.00 – 12.00 uur
Penaltyschieten, sportpark CSW
Penalty schieten voor personen van-

en tekstschrijver
is een zeer
veelzijdige
artiest. Hij
was betrokken
bij veel succesvolle producties
en weet wat het
betekent
om

in een
uitverkocht
Ahoy het voorprogramma te doen van André
Hazes. Als zanger weet hij de
sfeer goed te raken. Zijn Engelstalig repertoire bestaat uit nummers
van o.a: Tom Jones, Engelbert
Humperdinck, René Froger, maar
ook met zijn eigen repertoire en
nummers van André Hazes tot aan
Marco Borsato weet hij een gezellig feestje te bouwen.
14.00 – 14.45 uur
Shantykoor ‘De Turfschippers’
De zo geliefde groep enthousiaste
raszangers zullen hun prachtige
zeemansliederen wederom met
veel passie en enthousiasme ten
gehore brengen!
15.00 uur
Bram Koning
Bram Koning is al ruim 30 jaar bezig in de muziekwereld en een zeer
geliefde artiest in onze omgeving
en ver daarbuiten. Als solo artiest

af 15 jaar op de bekende
CSW-keepers Dennis
Prins en Dave Kuylenburg. Ook dit jaar
wordt er weer
gestreden om de
prachtige G.Brouwer
Bokaal. Gerrit Brouwer verricht de
aftrap en het commentaar wordt
verzorgd door Peter van Leeuwen.
Inschrijven kan vanaf 09.30 uur in
de CSW-kantine. G. Brouwer & Zn.
BV stelt de bekers beschikbaar.
14.00 – 17.00 uur
Wilnisse Kinderspelen in het
Speelwoud
Om 14.00 uur barst er een waar
kinderfeest los in het Speelwoud.
Dit jaar wegens succes weer in het
speelwoud. Natuurlijk zijn er ook
gezellige Oudhollandse spelletjes,
maar ook een paar leuke grote attracties oa. levensgroot tafelvoetbal.
Er is dus weer genoeg te doen voor
alle leeftijden. Natuurlijk is er ook

staat
hij zowel op het
podium van grote
muziekfestivals
als op dat van
gala’s en bedrijfsavonden. Bram zal ongetwijfeld
weer zorgen voor een fantastisch
optreden!
16.00 uur Leda
17.00 uur
Quincy Smolders
Onze eigen Vinkevener zal het
muziekfeest afsluiten met een spetterend optreden!
Door de jaren heen heeft Quincy
een flink repertoire mogen
opbouwen. Zijn repertoire is dan
ook enorm veelzijdig en bevat voor
ieder wat wils. Van Nederlandstalig, Engelstalig, dance tot soul,
disco en apres-ski, Quincy brengt
het allemaal ten gehore.
Kortom: het belooft weer een
prachtige dag te worden, een gezellig samenzijn voor jong en oud!
Uiteraard zijn ook vele horecagelegenheden in Vinkeveen ’s middags
en ’s avonds geopend en zorgen
natuurlijk weer voor een feestelijke
sfeer.

weer limonade en iets lekkers mede
mogelijk gemaakt door café
‘Stee-Inn’ en de Brandweer Wilnis.
Café Maxima
Voor alle vaders en moeders is
tijdens de Kinderspelen gezellige
muziek en het cateringteam van
café ‘Stee-Inn’ aanwezig voor de
verzorging van de inwendige mens!
Café de Buurvrouw
Eet en drinkcafé De Buurvrouw
Dorpsstraat 54 gaat ter gelegenheid
van Koninginnedag ’s morgen om
08:00 al open.
Zij organiseren een gezellig feest
met live Music. Voor alle informatie;
www.debuurvrouwwilnis.nl
Brasserie De Waard
Brasserie De Waard heeft bij mooi
weer een gezellig buitenterras en
serveren u graag lekkere hapjes en
drankjes.
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9.00 uur
Optocht
versierde
fietsen
Voor veel mensen én
kinderen in De Hoef is Koninginnedag niet compleet zonder dit
feestelijke schouwspel. Kinderen
van 4 t/m 12 jaar hebben thuis
al hun fiets versierd. Met muziek

8.00 - 13.00 uur Rommelmarkt
Zoals vanouds is er dit jaar weer
de traditionele rommelmarkt in het
centrum van Mijdrecht. Kinderen
(en volwassenen) kunnen weer
naar hartenlust kopen en verkopen.
Voor handelaren is het echter NIET
toegestaan een plek in te nemen op
de rommelmarkt. De rommelmarkt
wordt dit jaar gehouden van 8.00
tot 13.00 uur. Voor vele mensen is
de rommelmarkt het hoogtepunt van
de dag, echter zijn er wel richtlijnen
waar men zich aan moet houden.
De rommelmarkt wordt gehouden
vanaf de ABN/Amrobank tot aan
de Helmstraat. Wat de Dorpsstraat
betreft: de straat voor Nieuw Avondlicht (Zorgcentrum De Ronde Venen)
vrijhouden.
Het is dus niet toegestaan uw
waren uit te stallen vanaf de Helmstraat tot aan de brug.
Mocht u spullen hebben die niet verkocht zijn en u wilt ze niet mee naar
huis nemen dan kunt u deze kwijt in
de afvalcontainers die de gemeente
zal verzorgen. De gemeente zal na
afloop voor de afvoer zorgen.
Tevens is het niet toegestaan
auto’s te parkeren op het afgezette
gedeelte op het Burg. Haitsmaplein
in verband met de opbouw van de
attracties. Er geldt een parkeerverbod, dus neem niet het risico van een
geldboete. De politie zal hier streng
op toezien.
Na afloop van de rommelmarkt,
13.30 uur, dient u uw plek SCHOON
achter te laten.
11.00 uur Optocht versierde
fietsen
Om 11.00 uur vertrekt V.I.O.S. vanaf
de brug in de Dorpsstraat (nabij
Huize Nieuw Avondlicht, voor de

Aanstaande Koninginnedag is
voor de organiserende Stichting Feestelijkheden Abcoude
een feest met een gouden rand,
zij vieren dit jaar namelijk het
100-jarig bestaan.
Dit getal 100 zal dan ook tijdens
diverse activiteiten, gedurende het
hele jaar, terugkomen.
Het begint al op Koninginnedag
’s ochtends als de kindertjes zich
om 10.15 uur verzamelen bij de
Piusschool voor het Concours
d’Elegance. Met het thema ‘100’
daagt de Stichting de kindertjes
(en ouders) uit om de fiets, step of
ander rollend materieel mooi te
versieren.
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voorop gaat de
feestelijke
optocht door
De Hoef. De
mooiste fietsen
krijgen een prijs.
Let op: start om
9.00 uur in de Van
Mee-

rendonkstraat en als eindpunt het HSV-terrein.

rondgang door het dorp voor
de versierde fietsenoptocht.
Wij nodigen alle kinderen
uit hun fiets, step of
skelter mooi te
versieren en aan
te sluiten achter de
muziek. De te volgen
route is:
Hofland, Dukaton, Dr. v.d. Berglaan,
Ambachtsherensingel, Maarschalkstraat, St. van Rumelaerstraat, G.
van Stoutenborchstraat, Bisschop
Koenraadstraat, Proostdijstraat en
via het sport- en recreatiepark naar
het eindpunt van de rondgang, het
speelterrein aan de Windmolen. De
mooist versierde fiets wint een prijs.
Burgemeester Haitsmaplein
Net als voorbijgaande jaren zal het
dit jaar ook weer een spektakel zijn
voor de kinderen op het Haitsmaplein. Verschillende bekende en
nieuwe acttracties zullen er voor
zorgen dat jong en oud na lieve lust
kunnen springen, rennen en klimmen.Wat dacht je van een etende
haai, een beer springkussen, een survivalbaan, een winter sleebaan, een
Rodeostier, een ligfiets een karfiets
en een skatefiets. De allerkleinsten
onder ons kunnen plaatsnemen in
een ouderwets gezellige draaimolen.
Al met al voor ieder wat wils!
Treintje
Door het dorp rijden twee treintjes
die u van en naar het kermisterrein
brengen.
12.00 - 18.00 uur
Mijdrechtse kinderspelen op het
Windmolenterrein met optreden
van Michael Oomen
Na het succes van de afgelopen 2
jaar barst er om 12.00 uur na de
finish van de versierde fietsen een

Net als in de afgelopen
jaren zal de Abcouder
Harmonie dit Concours
begeleiden richting het podium
in de speeltuin
van de
Raadhuislaan.
Na de prijsuitreiking start op dit
zelfde podium om 11.45 uur clown
Ellebel haar programma.
Voor de allerkleinsten (tot maximaal 8 jaar oud) staat er een
Luchtkussen en zij kunnen zich
voor een grabbel bij Ton melden.
Tussen 13.00 en 16.00 uur is voor
de kinderen tot en met 12 jaar het
Spellencircuit uitgezet.

Beleef het echte oranjegevoel!
10.30 - 12.30 uur
Voetbaltoernooi: 3 tegen 3
Voor alle kinderen uit De Hoef:
schrijf je in als team (3 per team).
Van 6 t/m 14 jaar. We houden rekening met de leeftijden. Inschrijfformulieren via school.
Opblaasbaar voetbalveld, je kunt
kaatsen via de boarding. Vorig jaar
een groot succes!
Vanaf ca 10.30 uur tot ca 12.30
uur, bij HSV. Dit mag je niet missen! Wie winnen de bekers?

waar kinderparadijs
los op het Windmolenterrein. Net als vorig jaar
kunnen de ouders onder het genot
van een drankje en hapje verzorgd
door Partycentrum de Meijert aan
de picknicktafels genieten van het
speelplezier van hun kinderen. Een
greep uit de kinderattracties zijn:
diverse luchtkussens, schminkstand,
labyrinth, kralentafel, poppetjeskussen en ringwerpen. Ook zal er een
DJ aanwezig zijn om het geheel
muzikaal op te vrolijken. Om 16.30
uur zal er een optreden zijn van
Michael Oomen. Deze zanger zingt
zowel gezellige Engelse als Nederlandstalige meezingers. De attracties
zullen tot 18.00 uur bespeeld kunnen
worden en net als elk jaar hopen we
natuurlijk allemaal dat het een droge
en een gezellige dag gaat worden.
11.45 uur
Ontvangst door gemeentebestuur
Om 11.45 uur is er een ontvangst
door het gemeentebestuur van alle
inwoners van onze gemeente die
ooit een Koninklijke onderscheiding
hebben ontvangen. Dit vindt plaats
na afloop van het Oranjeconcert in
De Rank in Mijdrecht.

10.30 - 12.30 uur
Kinderspelen en creativiteit
Als vanouds zijn er hele leuke
spellen. In groepjes gaan de kinderen rond. Ook het springkussen
ontbreekt niet. Daarna iets moois
maken met gekleurd natuurlijk
materiaal! Vanaf ca 10.30 uur
tot ca 12.30 uur, bij HSV. Jong

en oud: doe mee of kom gezellig
kijken!

Oranjegebak
Aan alle bewoners/
sters van Huize
Nieuw Avondlicht en
Huize
Gerardus
Majella
zal bij de koffie/
thee op deze
ochtend Oranjegebak worden gepresenteerd.

ten, de band staat klaar.
Vanaf 10.00 uur is er muziek die
door John den Hollander wordt
verzorgd. Om 14.00 uur start de
bekende feestband Celebration die
met korte tussenpozen tot 18.45 uur
het plein op stelten zal zetten. U kunt
tussendoor genieten van de pianist
Peter Zwerver en zanger Frans Halsema. DJ Jeroen Post verzorgt vanaf
19.00 uur het toetje. Om 20.00 uur
gaat iedereen voldaan huiswaarts.
Peter Zwerver zal ook optreden op
het podium bij Cafe het Rechthuis.

9.00 uur Koninginnedagconcert
Vanaf 09.45 wordt Kerkelijk Centrum de Rank gevuld met vaderlande
klanken. Een keur van artiesten
treedt voor u op. Martin Mans,
dirigent/organist, Petra Berger een
bekende Nederlandse zangeres, Jan
Vayne, concert pianist die klassiek en
modern moeiteloos combineert. Dat
alles aangevuld door de Martin Mans
Foundation. Een twintigkoppig mannenkoor. Toegang 5 euro, kaarten aan
de ingang. Let op, de kerk is open
vanaf 09.00 uur en vol is echt vol!!

Bij heel slecht weer gaan we naar
de Springbok.
Tot ziens bij het Koninginnefeest
in De Hoef, Stichting Hoefse
Belangen, HSV

10.00 - 20.00 uur Raadhuisplein
Wie weet het niet, Koninginnedag
wordt pas echt Koninginnedag als het
feest op het Raadhuisplein van start
gaat. Het podium staat opgesteld, de
muziek instrumenten zijn aangeslo-

10.30 - 12.00 uur Penalty schieten
Tussen 10.30 en 12.00 uur wordt
gestreden om de penaltybokaal in de
categorieën van 6 tot 9 jaar en van
10 tot 12 jaar.
De penalty’s kunnen geschoten
worden op de bekende keepers van
Argon. Inschrijven vanaf 10.00 uur
in de kantine van Argon.

en een drankje worden
er een aantal rondjes
Bingo gespeeld.
Voor de iets ouderen (vanaf 10 jaar)
staat er een bijna echte Rodeostier
die zich niet gemakkelijk laat bedwingen, probeer het maar eens!
Tussendoor speelt op het podium de
band Taste-it2 een fijn stuk muziek
en is er naast het podium een
gelegenheid gecreëerd voor het
nuttigen van een drankje.
Voor de wat oudere ouderen gaan
om 14.30 uur de deuren van het
Piet Mondriaangebouw open en
start om 15.00 uur de Ouderenmiddag. Onder het genot van een hapje

100: bij
de Stichting
Feestelijkheden
Abcoude kunt u
drie bijzonder
fraaie prenten van
Abcoude bezichtigen, deze ‘Parels
van Abcoude’ mag
u voor 100 euro
alle drie meenemen. De opbrengst
van deze prenten

Vooruit, nog
eenmaal
de kraam van

is bestemd voor het organiseren
van extra activiteiten ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum.
De Stichting Feestelijkheden
Abcoude went u een aangename en
gezellige Koninginnedag 2012 toe!
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Airco Service Mijdrecht

Autoairco heeft regelmatig onderhoud nodig
De winterbanden zijn weer vervangen door zomerbanden, en het duurt niet lang meer, of de temperaturen in
de auto lopen weer flink op. Gelukkig zijn auto’s tegenwoordig vrijwel allemaal standaard voorzien van een
aircosysteem. Een goed functionerend aircosysteem in de auto levert niet alleen comfort aan berijders en
inzittenden, maar is ook belangrijk om koudeverlies en dus extra energie- en brandstofkosten te voorkomen.
Gemiddeld treedt er jaarlijks ongeveer acht procent koudeverlies op. “Dat gaat ten koste van het optimaal
functioneren en kan leiden tot schade aan het systeem,” weet Jurgen Bader van Airco Service Mijdrecht.
Controle airco niet in servicebeurt
“Vaak denken automobilisten
dat de controle van de airco vast
onderdeel is van de grote onderhoudsbeurt bij de garage,” zegt
Jurgen, die zes jaar geleden met
zijn compagnon André Peul met een
eigen aircoservice begon. “Maar
dat is lang niet altijd zo. Veel autodealers laten dat over aan de specialisten. Het is ook eigenlijk wel
een vak apart. Dat betekent dat bij
de reguliere servicebeurt de auto
weliswaar in goede conditie gehouden wordt, maar dat de airco veelal
buiten beeld blijft. Om er voor te
zorgen dat je kunt blijven beschikken over een optimaal klimaat in
je auto en om te voorkomen dat
er schade aan onderdelen van het
aircosysteem ontstaat, moet je dan
bij een gekwalificeerde aircowerkplaats zijn. Wij beschikken over de
meest moderne apparatuur en wij
zijn ook VROM gecertificeerd om
het systeem af te vullen.”
Tot 1993 werd er in de auto’s een
R12 airco systeem ingebouwd.

Daarna ging men over op het thans
gangbare systeem R134A. Bij Airco
Service Mijdrecht kunnen zo ook
dat oude systeem controleren en
onderhouden. Jurgen: “Dat doen er
niet veel en dat betekent dat men
in feite met elke autoairco bij ons
terecht kan. We zijn aangesloten bij
WAECO AirCon Service. Dat maakt
het ons mogelijk om reparaties altijd uit te voeren met vervangende
onderdelen van originele kwaliteit
tegen sterk concurrerende prijzen”
Wat kan er mis gaan met de
airco?
Iedere autoairco verliest ongemerkt
koudemiddel. Dat kan jaarlijks oplopen tot zo’n acht procent. Jurgen:
“Binnen een paar jaar tijd loopt
het rendement van je systeem tot
de helft terug als je niets doet. Je
merkt dat de koelprestatie minder
wordt. Maar er dreigt ook het gevaar van schade aan de compressor.
Bij compressorschade kan slijtage
van het materiaal in het systeem
terecht komen, waar het zich kan
ophopen en nog meer schade ver-

oorzaken. Een regelmatige onderhoudsbeurt kan dit voorkomen.”
Zo’n controle is in een goed half
uur uitgevoerd. Jurgen: “Met
speciale apparatuur zuigen we het
nog aanwezige koelmiddel uit het
systeem. Je kunt dan precies zien
hoeveel er in de loop van de tijd
is verdwenen. Dan wordt het hele
systeem grondig gevacumeerd en
dan weer afgevuld met olie, UV en
koelmiddel. Wij controleren ook het
interieurfilter en de filterdroger.
Na zo’n controlebeurt kun je ervan
verzekerd zijn dat het ventilatiesysteem en de airco weer optimaal
functioneren.”
Regelmatig laten reinigen
Het komt vaak voor dat airco’s na
van loop van tijd muf gaan ruiken;
naar oud zweet of oude sokken... Dit zijn bacteriën die op de
verdamper gaan zitten. Het ruikt
niet prettig en is ook nog ongezond
voor je. Jurgen: “Dit is te reinigen
met een ultrasoonreiniger of een
ozonreiniger.
Uiteraard doen wij deze behande-

lingen ook. Het is goed te weten
dat zo'n ozonbehandeling ook goed
helpt als je last hebt van een auto
waarin is gerookt of waarin huisdieren zijn vervoerd.”
Jurgen vindt het belangrijk dat de
automobilist weet dat de aircocontrole doorgaans niet in het normale
onderhoudsbeurt zit. “Uiteraard
moet iedereen zelf beslissen of hij
het systeem laat controleren. Maar
doe je niks, dan loop je de kans
vroeg of laat met schade te komen
zitten. En dat loopt dan meteen
in de papieren. Ons motto is dan
ook dat voorkomen beter is dan
genezen.”
“Een afspraak maken voor een air-

cocheck is niet nodig,” zegt Jurgen.
“We hebben heel ruime openingstijden, omdat we hier toch lange
dagen maken in verband met het
taxibedrijf, Men hoeft dus zelden
lang te wachten. Ook de check zelf
is klaar terwijl men wacht.

Airco Service Mijdrecht
Communicatieweg 11B, Mijdrecht.
Tel. 0297 250505.
www.aircoservicemijdrecht.nl.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 21.00 uur; vrijdag en
zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur.
In dringende gevallen kan men ook op
afspraak op zondag terecht.

Programma dodenherdenking vrijdag 4 mei
Mijdrecht

18.00 uur
19.45 uur
19.45 tot 19.57 uur
19.50 uur
		
19.58 uur
20.00 – 20.02 uur
20.02 uur
20.05 uur
		
20.20 uur

20.30 uur
		

Vinkeveen

18.00 uur
19.30 uur

Vlaggen halfstok
Verzamelen voor gemeentehuis
Luiden van de kerkklokken
Stille tocht naar monument
Dorpsstraat
VIOS speelt Last Post
2 minuten stilte
VIOS speelt Wilhelmus
Kranslegging door wethouder 		
Moolenburgh
VIOS speelt Koraalmuziek
Een koor samengesteld uit 		
leden van het Rom koor zingt 		
een tweetal liederen
Einde herdenking: Stille tocht 		
terug naar gemeentehuis

Vlaggen halfstok (gemeente)
Betrekken erewacht door leden
Scouting Groep
Vinkeveen bij
Monument
19.30 uur
Koraalmuziek
gespeeld door
Brassband
Concordia
(opgesteld op
trottoir tegen
over monument)
19.45 uur
Vertrek stille
tocht vanaf RK
Kerk aan de
Kerklaan naar
monument hoek
Heulweg/
Herenweg

19.45 – 19.59 uur
20.00 – 20.02 uur
20.02 uur
		
20.04 uur
		

Wilnis

18.00 uur
19.40 uur
		
19.45 uur

19.45 – 19.59 uur
20.00 – 20.02 uur
20.02 uur
		
		
20.04 uur
20.08 uur

ca. 20.15 uur

ca. 20.20 uur
Ca. 20.40 uur

Luiden van de kerkklokken
2 minuten stilte
Brassband Concordia speelt 		
Wilhelmus
Kranslegging door wethouder 		
Schouten

Vlaggen halfstok
Verzamelen nabij de Koningin 		
Julianaschool, hoek Stationsweg en de Kon. Julianalaan
Vertrek stille tocht.
Na aankomst bij monument
Koraalmuziek door Viribus
Unitis (VU)
Luiden van de kerkklokken
2 minuten stilte
Na 2 minuten zingen en spelen
van twee coupletten van het 		
Wilhelmus
Kranslegging door
burgemeester Divendal
Vertrek naar het N.H. Kerkhof.
Op de begraafplaats speelt
Viribus Unitis Koraal Muziek,
gevolgd door de ‘Last Post’
vanaf de toren.
In stilte gelijktijdige
bloemlegging namens het
comité op de graven van de
drie Canadese officiervliegers.
Tot slot wordt het Canadese 		
Volkslied gespeeld en
gezongen.
Einde plechtigheid
Herdenkingsconcert in de PKN
Ontmoetingskerk,
Dorpsstraat 20, door de Chr.
Zangvereniging Kunst Na
Arbeid.

Baambrugge
18.00 uur
19.00 uur
19.30 uur

19.56 uur
		
19.57 uur
19.59 uur
20.00 – 20.02 uur
20.02 uur
20.04 uur

Vlaggen halfstok
Herdenkingsdienst in de Kerk
Stille Tocht langs het graf van
Kees van der Lee en eindigend bij
het Monument
Aankomst bij het Monument in de
C.P. van der Leestraat
Kranslegging door gemeenteraadsleden J. Vonk en D. Kok
Trompet: The Last Post
2 minuten stilte
Abcouder Harmonie speelt
‘Het Wilhelmus’
Kranslegging door:
- Leerlingen Ichthus
- Oranjevereniging Baambrugge
- Stichting Feestelijkheden Abcoude
- N.B.V.P. Vrouwen van Nu

Na de kranslegging volgt het defilé langs het monument
De vlaggen zullen tot aan zonsondergang halfstok blijven
hangen.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Dock 15:

Zes bedrijven bieden samen één totaalpakket
Het is een opvallend nieuw pand aan de Industrieweg in Mijdrecht. Een groot gebouw met een in het oogspringende groene uitbouw op de tweede etage. Zes afzonderlijke bedrijven, die elkaar versterken, vinden er
onderdak. Het gebouw heet Dock 15. “Het woord ‘dock’ roept bij ons associaties op met een plek vol bedrijvigheid,” zegt algemeen directeur Youri Lieberton. “En 15 is gewoon het huisnummer.”
Het is allemaal nogal snel gegaan
met de activiteiten van Youri. Hij is
wat je noemt een ‘self-made’ man.
Hij kreeg al op jonge leeftijd in de
gaten dat internet een geweldige ontwikkeling doormaakte. Daar wilde hij
bij zijn. Elf jaar geleden startte hij op
een kamer bij De Plashoeve in Vinkeveen internetbedrijf A-side media.
“Vroeger was internet een tamelijk
statisch gebeuren,” zegt Youri. “Je
kon er informatie over tal van zaken
terugvinden. Maar sinds een jaar of
vijftien heeft internet zich ontwikkeld tot een niet meer weg te denken
interactief medium. Ik heb die hele
ontwikkeling van nabij meegemaakt.
Het bedrijf groeide snel en binnen
korte tijd had ik al twee medewerkers. De ruimte in De Plashoeve werd
te klein en we moesten een andere
werkruimte zoeken.”
Ondernemer
Youri is een ondernemer. “Mijn passie
is ondernemen. Ik vind de meeste voldoening in het starten van bepaalde
activiteiten, daar een bedrijf voor opzetten en dat groter maken. Intussen
zoek ik naar goede mensen die zo’n
bedrijf dan verder kunnen ontwikkelen, zodat ik niet alles zelf hoef te
doen. Ik trek me dan enigszins terug,
houd nog wel contact, maar zorg dat
het bedrijf op eigen benen kan staan.”
Het is niet altijd nodig om voor elke
activiteit een nieuw bedrijf op te zetten. “Ik ben in de loop van de tijd ook
wel samenwerking met bestaande
bedrijven aangegaan of heb bedrijven

Afsluiting Laan van Binnenrust,
Abcoude
Van dinsdag 1 mei tot en met vrijdag
1 juni is de Laan van Binnenrust afgesloten. Dit vanwege werkzaamheden aan de bestrating (herstraten).
Om de woningen en de bedrijven zo
veel mogelijk bereikbaar te houden
worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Aanwonenden kun-

overgenomen. Zo is geleidelijk deze
bundeling van zes bedrijven ontstaan,
die gezamenlijk een totaalpakket
op het vlak van media & ICT kunnen bieden. Ons vorige pand aan
de Rendementsweg was inmiddels
veel te klein. We hebben nog wel
gekeken naar leegstaande panden,
maar die voldeden niet aan wat wij
nodig hadden. Toen ik dit perceel kon
kopen bood dat de mogelijkheid om
een heel nieuw pand te bouwen, dat
helemaal aan onze wensen voldoet.
Het is ‘op de groei’ gebouwd. Er is
nog ruimte voor verdere uitbreiding
en voorlopig verhuren we een paar
ruimten.”
Eén totaalpakket
De bedrijven die binnen Dock 15 met
elkaar samenwerken bestrijken een
breed media terrein. Youri: “We hebben een internetbedrijf, we doen aan
videoproducties, er is een uitgeverij
en we doen drukwerkproducties. We
bestrijken dus zo ongeveer het hele
media- en ICT-veld. Samen vormen
die bedrijven een soort holding. Ze
zijn allemaal zelfstandig, maar er
wordt heel intensief samengewerkt.”
Het begon allemaal met A-side
media. Het bedrijf richt zich op de
internetmarkt, ontwikkelt websites
voor bedrijven en zorgt voor het
noodzakelijke onderhoud. Verder
verzorgt A-side media de registratie
en ondersteuning van webhosting
faciliteiten. Ze verzorgen maatwerk
op het gebied van database ontwikkeling en van e-mail marketing. Er

nen gedurende de werkzaamheden
parkeren op ’t Markveld. Voor de
donderdag geldt een parkeerontheffing op ‘t Markveld voor de Aanwonenden van de Laan van Binnenrust.
Inzameling gft-afval op zaterdag 28 april 2012 in Abcoude en
Baambrugge
Vanwege Koninginnedag wordt in

werken momenteel 24 enthousiaste
specialisten.
A-side Publishing is de uitgever van
De Groene Venen. De weekendkrant
van de Groene Venen wordt wekelijks
op vrijdag bezorgd in een oplage van
18.500 exemplaren. Het verspreidingsgebied omvat de totale gemeente De Ronde Venen, van De Hoef en
Amstelhoek tot en met Abcoude en
Baambrugge.
Een derde partner in Dock 15 is
communicatie specialist PRWORKS.
Dit bedrijf is actief op meerdere communicatiegebieden, waaronder public
relations, het schrijven van persberichten en teksten, en het verzorgen
van nieuwsbrieven.
Dan is er vervolgens het creatief productiebureau Punt 4. Zij verzorgen
het ontwerp en opmaak van drukwerk
en reclameuitingen van bedrijven.
Roadworks is de videospecialist bij
Dock 15. Zij maken videoproducties,
promotiefilms, commercials, documentaires en animaties. Roadworks
kan daarbij ondermeer ook beschikken over een eigen studio binnen het
nieuwe gebouw.
En last but not least is er SolidQ
IT. SolidQ is automatiseerder en
beheerder. Zij leveren hardware en
software, zetten bedrijfsnetwerken
op en verzorgen voor hun klanten het
complete automatiseringspakket met
systeembeheer en netwerkbeheer.
Elkaar aanvullen
Wat ruim tien jaar geleden begon
op een kamertje in De Plashoeve

Abcoude en Baambrugge het gftafval niet op maandag 30 april, maar
op zaterdag 28 april ingezameld.
Gemeentehuis en afvalbrengstation op 30 april 2012 gesloten
In verband met koninginnedag zijn
het gemeentehuis en het afvalbrengstation op maandag 30 april 2012
gesloten.

led op: professionele led-oplossingen

P. Hoekwater B.V. staat voor kwaliteit. Dit betekent dat wij ook op de hoogte zijn van en kritisch kijken naar
nieuwe technieken en ontwikkelingen. Zoals LED. Er wordt veel gezegd en geschreven over LED, maar een ding
is duidelijk: lang niet alle armaturen en lichtbronnen zijn goed genoeg voor professionele toepassing. Maar er
zijn ook zeker al wel goede producten, die wij u dan ook graag adviseren. Zeker in bepaalde situaties is
LED de perfecte oplossing.
wij zijn partner van:
Neem contact op; wij praten u graag bij! Ons advies is gratis: wij maken voor uw project lichtberekeningen en
offertes op maat. Meer weten? Een project doorspreken? Bel (0297) 324260 of mail naar verkoop@hoekwater.nl

P. Hoekwater B.V. • F.A. Wentstraat 2a

•

p o w e r e d

b y

m a a s & h a g o o r t

1431 KZ Aalsmeer • Tel (0297) 324260 • verkoop@hoekwater.nl
www.hoekwater.nl

l a m p e n

V.l.n.r.: René Hoogterp (Roadworks), Carel Jan Kuiter (SolidQ IT), Peter Bakker
(De Groene Venen), Youri Lieberton (algemeen directeur), Bianca van Rossum
(Punt 4) en Rob Isaacs (PRWORKS).			
foto patrick hesse
is inmiddels uitgegroeid tot een
bundeling van een zestal bedrijven
die samen een compleet pakket aan
diensten aan bedrijven biedt. Youri:
“Er zijn hier in totaal nu 35 mensen
werkzaam. We bieden een breed
pakket van diensten, waarin elk van
de bedrijven een eigen rol speelt. De
gezamenlijke aanpak komt hier in het
nieuwe gebouw goed tot zijn recht.
We zijn er dan ook erg tevreden

mee.”
Er wordt nog gewerkt aan de laatste
losse eindjes van de inrichting en
Youri belooft een spetterende opening op 1 juni aanstaande.

Meer informatie over Dock 15 en de daar
gevestigde bedrijven is te vinden op
www.dock15.nl.
Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht
tel. 0297 38 52 52.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
Titel: Het krijthuis 		
Auteur: Ria van Amelsfoort
'Kleine Ries groeit op in een
groot katholiek gezin met een
zusje en negen broers.
Het leven voor Ries verloopt als
van alle andere kinderen: spelen,
naar school gaan, eten en slapen.
Spelletjes doen met de broertjes.
Ook met haar grote broer Frits.
Alleen begrijpt Ries zijn spelletjes niet. Frits duikt op de
vreemdste momenten op en weet
Ries zo te manipuleren dat ze
denkt dat dit alles normaal is.
Het is hun geheimpje dus niets
zeggen….
Steeds vaker zondert Ries zich
af en verblijft graag in haar
eigen Krijthuis, waar ze ongestoord zichzelf kan zijn.
Met gemengde gevoelens heb ik
dit boek gelezen. Het boeide mij
zeer, en het onderwerp is zeer
actueel. Het verdriet en de eenzaamheid van de hoofdpersoon
raakte mij.
De auteur is er op een prachtige
manier in geslaagd het leven te
schetsen van een klein meisje
dat uiteindelijk als volwassen
vrouw een besluit zal nemen.'
gelezen door lammy trommel

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 41

SAM
MOET
SAM
MOET
NOGNOG
VEEL
LEREN.
VEEL
LEREN.

Help hem
hem
blindengeleidehond
worden.worden.
Ganaar
naarGa naar
Help
hem blindengeleidehond
Help
blindengeleidehond
worden.
Ga

adopteereenpup.nl
adopteereenpup.nl

Tegenlicht 			
Esther Verhoef
Vera Zagt
heeft het
niet gemakkelijk
gehad als
kind. Haar
moeder
zat vaker
in een psychiatrische
inrichting
dan dat ze
thuis was, haar autoritaire vader
behandelde haar alsof ze een van
zijn rekruten was en gepest worden op school was ook eerder regel
dan uitzondering.
Als volwassene heeft Vera nog
altijd een bschadigd zelfbeeld. Ze
is inmiddels twintig jaar samen
met Lucien Reinders, een succesvol ondernemer. Haar huwelijk,
haar werk als dierenfotografe en
haar huis - 't Fort - zijn de drie
wankele pijlers waarop haar leven
steunt. Wanneer de relatie met
Lucien onder druk komt te staan,
raakt Vera in paniek en vlucht in
een buitenechtelijke verhouding.
Dan gebeuren er meer dingen
waardoor ze langzaam maar
zeker de controle verliest. Om
zich te kunnen ontplooien zal Vera
zich moeten losmaken van haar
traumatische ervaringen en haar
zorgvuldig opgebouwde muren
moeten afbreken: Vera moet leren
leven en vertrouwen krijgen. Maar
is het daarvoor niet te laat?

2

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

Boeken tip 5...

Lovely and Bubbly
Het was weer een geslaagde,
gezellige en smakelijk middag
afgelopen zondag bij ’s Anders
eten en drinken in Vinkeveen. Na
aanleiding van onze wijnreis in
Zuid-Afrika hebben we een proeverij geheel in het teken van die
reis gehouden. Op het terras dat
gelukkig afgedekt was en warm
gehouden werd door een aantal
heaters stonden 50 wijnen open
die door menig wijnliefhebbers

Een mes in de rug 		
De Waal & Baantjer
Rechercheur
Peter van
Opperdoes en
zijn collega
Jacob worden
gewaarschuwd
dat een gast van
een hotel in de

geproefd kon worden.
Wat was echt ons paradepaartje die middag? De Boschendal
Grande Cuvee 2007 brut. Dit is
de witte “bubbly”wine zoals witte
wijnmaakster Lizelle Gerber haar
mousserende wijn liefkozend
noemt. Jaja wijnmaakster, er staat
een dame aan het roer van de
witte wijn productie van Boschendal.
In 2011 is deze Champagne
achtige wijn zelfs verkozen tot
beste mousserende wijn van
Zuid-Afrika! Onze gasten konden
ook meteen proeven waarom
want deze wijn doet absoluut niet
onder voor de mooiste Champagnewijnen. Lizelle vertelde ons het
geheim toen we in een klassiek
ingericht Zuid-Afrikaans huisje
op het Boschendal estate met
elkaar aan tafel zaten te luchen.
Wel kicken trouwens om met de
mamma van alle witte wijnen van
het wijnhuis waar je heel veel

Jordaan geen gehoor meer geeft.
Als ze de kamer met een reservesleutel openmaken, vinden ze het
lichaam van een onbekende man.
In eerste instantie lijkt de man aan
een hartaanval overleden te zijn,
maar nauwgezet onderzoek van de
twee rechercheurs bevestigt het
vermoeden van Van Opperdoes; de
man is vermoord. De moeizame
speurtocht naar de identiteit van
de onbekende man levert uiteindelijk een naam op, maar ook meer
vragen. Want wat deed de man,
een Amsterdammer, eigenlijk in
het hotel? Met wie had hij een
afspraak? En de meest prangende
vraag: wie heeft hem vermoord...
en waarom?

3

Fairfield Park 		
Santa Montefiore
Hampshire,
Engeland. Het
prachtige
landgoed
Fairfield
Park ligt
er stil bij
op de dag
van de
begrafenis van de
heer des huizes, Lord Frampton.
Het is een dag die de levens van
zijn familie voorgoed zal veranderen, want na de uitvaart meldt
George Framptons buitenechtelijke
dochter Phaedra zich, samen met
de notaris van de familie. Niemand
wist van haar bestaan, maar Phaedra is desondanks vlak voor zijn
dood door George opgenomen in
zijn testament. Wat is er al die jaren geleden gebeurd, wie is Phaedra's moeder, en waarom heeft
George de bom op deze manier,
pas na zijn dood, laten ontploffen?
In de zoektocht naar antwoorden
en verzoening ontstaat er, midden
in deze tumultueuze periode, een
liefde die sterker is dan bloed. Een
onmogelijke liefde...

mee werkt te lunchen, je voelt je
net een jong meisje dat op de foto
mag met haar idool.
Terug naar het recept in een
notendop. Een groot gedeelte
van deze wijn bestaat uit Chardonnay dat hoog op het estate
groeit. Boven op de heuvels is het
koeler dan in het dal, vandaar
dat de druiven ook mooi fris van
smaak blijven in plaats van zwaar
en heftig. Pinot Noir beslaat de
andere helft van de wijn. Een rode
wijndruif waarvan de schilletjes
weggedaan worden zodat we geen
rosé krijgen maar een witte wijn
houden. Uiteindelijk word het sap
van deze twee druifsoorten bij
elkaar gevoegd en vind er gisting
plaats in de fles die uiteindelijk
de bubbeltjes in de wijn zullen
vormen. De flessen rusten daarna
nog minimaal twee jaar en klaar
is kees, in dit geval Lizelle, de
Bubbly wine from Boschendal is
daar.

4

Voetbal 			
Johan Cruijff
Een gevleugelde
uitspraak
van Johan
Cruijff is:
'Voetbal
is simpel.
Maar simpel
voetballen
blijkt vaak
het moeilijkste wat er is.' In dit boek legt
Cruijff de basisprincipes van het
spel voor iedereen begrijpelijk uit.
Ook laat hij duidelijk zien waar
hij voor staat: mooi, aanvallend
voetbal met veel aandacht voor
het individu, en vooral plezier in
het spel. Een visie die niet zoals
bij vele anderen een mening is,
maar een overtuiging gebaseerd
op tientallen jaren ervaring op het
hoogste niveau. Een visie waarmee
hij niet alleen zichzelf, maar ook
veel andere spelers, van talent
naar de absolute top bracht.

5

De kaper 			
Clive Cussler
Wanneer
de Amerikaanse
minister
van Buitenlandse Zaken op weg
naar Libië
met een
vliegtuig
neerstort,
huurt de CIA kapitein Juan Cabrillo in om haar op te sporen. De
bemanning van het spionageschip
de Oregon weet het vliegtuig te
traceren, maar de minister is verdwenen. Een terroristisch meesterbrein heeft plannen die Cabrillo
moet zien te verijdelen. Maar wat
is het verband tussen een oorlog
van tweehonderd jaar geleden en
eeuwenoude perkamentrollen waar
de Libiërs naar op zoek zijn?

Iedereen genoot van alle
wijnen die er te proeven waren
want er was natuurlijk meer dan
de bubbel alleen. Denkt u na het
lezen, nou dat wil ik ook wel eens
meemaken zo’n proeverij? Kom
gerust langs! Wij zijn na deze
middag weer meteen aan het
denken geweest voor ons volgende
thema… een rosé proeverij! Ook
op het terras aan het water misschien? Maar dan alstublieft wel
met zon, zonder regen en heaters!

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

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

foto's patrick hesse

Optimale voeding
Good For You - Dorpsstraat 58 - 3641 ED Mijdrecht
ons ziektekostenstelsel en de hoge
‘Optimale voeding is het medicijn
verzekeringspremies is gezond
van de toekomst’. Dit is een citaat
blijven de beste manier om de dure
van Linus Pauling. Pauling was
gezondheidszorg te betalen. Geéén van de slimste intellectuelen
zond eten is iets wat we ons hele
uit de 20ste eeuw die zelf maar
liefst 93 jaar werd. Hij is het meest leven moeten doen om niet ziek te
worden, maar de meeste mensen
bekend van het winnen van de
wachten tot ze ziek worden alvoNobelprijs voor de Scheikunde
rens ze hun eetpatroon wijzigen.
(1954) en de Nobelprijs voor de
Hier volgen tien tips om met een
Vrede (1962) maar daarnaast
geoptimaliseerd voedingspatroon
wist hij ook veel over voeding te
van start te gaan.
vertellen. Bovenstaand citaat lijkt
werkelijkheid geworden en de
NB: knip dit uit en hang het aan de
toekomst waarover hij praat, is nu.
koelkast!
Met de toenemende kosten van
1. 1 afgestreken eetlepel gemalen oliezaden of 1 eetlepel geperste 		
plantaardige olie.
2. 2 porties bonen, linzen, quinoa, tofu of kiemgroenten.
3. 3 porties vers fruit, zoals citrusvruchten (b.v. sinaasappels), bessen,
peer, banaan of meloen.
4. 4 porties volkoren graanproducten, zoals gierst, rogge of havermout in
de vorm van pasta, brood of ontbijtgranen.
5. 5 porties donker groene bladgroente of wortelgroente,
zoals waterkers, wortelen, zoete aardappel, broccoli, spinazie,
sperziebonen, erwten, paprikas (uiteraard biologisch).
6. 6 glazen water.
7. Eet zoveel mogelijk biologisch voedsel.
8. Neem grote hoeveelheden vitamine(zoals dagelijks een tablet vitamine C van 1000 mg)
en mineralensupplementen.
9. Vermijd gebakken of verbrand eten en vermijd ook een teveel aan
dierlijke vetten.
10. Vermijd iedere vorm van suiker en geraffineerde of met chemische
toevoegingen verrijkte levensmiddelen. Beperk je alcohol en koffie
consumptie (max. 1 alcoholisch drankje per dag).
En tot slot: maak het jezelf zo
makkelijk mogelijk en neem dit
boodschappenlijstje mee naar
Good For Your in Mijdrecht, een
prachtige winkel met gekwalificeerd personeel die met alle
liefde vragen over je persoonlijke
behoeften en/of verzorging beantwoorden.
De winkel is in pakweg twee
categorieën ingedeeld: natuurlijke
voeding en natuurlijke medicijnen.
Zoek je wat ingrediënten voor een
gezond ontbijt, dan hebben ze dat
maar ook als je zalf zoekt voor een

huidprobleem dan kunnen ze je
helpen. Ik weet dat deze natuurproducten soms nogal wat duur
lijken, helemaal vergeleken met de
alternatieven die door de niet-biologische winkels wordt aangeboden, maar het sleutelwoord hier is
‘Optimale voeding’. En hiervoor
hebben we het beste van het beste
nodig. Het lichaam is een ingewikkelde machine, en net zoals een
auto de juiste benzine nodig heeft,
moeten wij ons lichaam de best
mogelijke ‘brandstof’ bieden om
het beste resultaat te bereiken.

Muesli

t
p
e
c
e
r
David’s

Muesli komt oorspronkelijk uit Zwitserland.
Dit recept is van de befaamde Anton Mosimann,
een briljante Zwitserse topchef van het met twee sterren bekroonde Dorchester Hotel in London in de
90er jaren.
Suggestie: je moet dit zeker éénmaal in je leven gemaakt hebben om te weten hoe muesli zou moeten smaken!
Maak een grote hoeveelheid van de basisingrediënten en bewaar deze in een luchtdichte container.

Benodigdheden:
2 eetlepels havermout
1 eetlepel haverkiemen en zemelen
50 ml warme magere melk
75 gr magere biologische yoghurt
2 eetlepels honing
1 eetlepel citroensap
½ rode appel (ongeschild), geraspt
½ groene appel (ongeschild), geraspt
2 eetlepels geroosterde hazelnoten, gehakt
150 gr rode vruchten zoals aardbeien, frambozen of (blauwe) bessen
•
•
•
•

Laat de haverkiemen en zemelen minimaal twee uur in de warme melk weken.
Roer de yoghurt, honing en citroensap erdoor.
Voeg de versgeraspte appel en noten toe.
Voeg tot slot het fruit toe en serveer.

Tip: de appels kunnen de avond ervoor worden geraspt. Dat ze bruin verkleuren is niet erg, maar juist goed. Het
geoxideerde fruit stimuleert namelijk de productie van micro-organismen in de darmen.
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AQUAVITAAL
Conditie verbeterende, spierversterkende maar vooral leuke en
sociale les, van 45 minuten. Aansluitend gratis kopje koffie of
thee in het zwembad, inclusief gebruik van de whirpools en het
recreatiebad.
Maandag
Donderdag

13.30 - 15.15 uur
09.45 - 10.30 uur

nieu

w

Tarief: € 5,50 per les

STARTEN VANAF 7 Mei

Ontspanningsweg 1
3641 SV Mijdrecht
T 0297-256589
E zwembadderondevenen@optisport.nl
I www.optisport.nl/veenweidebad

Sinaasappelhuid
Je merkt het aan het weer nog niet, maar de zomer nadert. Er wordt volop gesproken
over vakantiebestemmingen, de vrolijke mode en make-up kleuren en... men denkt
weer aan korte broeken, rokken en badkleding. In ons huidadviescentrum merken we
dat eveneens. “Kan ik u ook wat vragen over de bubbels op de huid van mijn bovenbenen?”, vroeg een mevrouw die naar ons Instituut was gekomen. Uiteraard was dat
mogelijk, dus liep ik met mevrouw naar de salon toe om rustig met haar te gaan zitten.
“Kijk, dik ben ik niet, maar ineens vallen die bubbels op mijn bovenbenen meer op.” Na
een kort gesprekje, heb ik haar huid bekeken. “Het is Panniculose,” vertelde ik haar.
“Oh, ik dacht cellulitis,” was vervolgens haar antwoord.
Cellulitis is een woord dat in de volksmond
wordt gebruikt voor Panniculose, Cellulite of
sinaasappelhuid. Echter is Cellulitis iets heel anders. Een -itis is een ontsteking. Cellulitis is een
ontsteking van de dieper gelegen delen van het
onderhuids bindweefsel. Dit wordt gekenmerkt
door onscherp begrensde en snel uitbreidende
roodheid en pijnlijke zwelling van de huid. Het
is een bacteriële infectie die met antibiotica
wordt behandeld. Kortom, geen behandeling in
de schoonheidssalon dus, dit hoort bij een arts
thuis.
Het behandelen van Cellulite kan over het algemeen wel mooie resultaten geven. Dit hangt
af van het stadium waarin het zich verkeert.
Cellulite komt bij 90 procent van de volwassen
vrouwen voor. Het wordt meestal aangetroffen op billen, bovenbenen en onderbuik. In
tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, heeft
Cellulite niet per definitie met overgewicht
te maken. Cellulite komt in vier verschillende
fasen voor:
Fase 1: Bij staan of liggen zijn er geen bobbeltjes of putjes zichtbaar. Pas als de huid naar

elkaar toe wordt gedrukt, is een heel lichte
huidverandering te zien. Dit is een normaal
verschijnsel en wordt dan ook geen Cellulite
genoemd.
Fase 2: Bij staan of liggen zijn er geen zichtbare bobbeltjes op de huid. Bij het naar elkaar
toe drukken van de huid, zie je een duidelijke
structuur van een ‘sinaasappelschil’ ontstaan.
We spreken van een lichte vorm van Cellulite.
Fase 3: Bij staan zijn er bobbeltjes en putjes
zichtbaar, bij liggen zijn ze verdwenen. In dit
stadium kunt u spreken van Cellulite.
Fase 4: In deze fase zijn er bobbeltjes en putjes
te zien bij zowel staan als liggen, in dit stadium
spreken we van vergevorderd Cellulite.
Volgende keer vertel ik u meer over de oorzaken en de behandelmogelijkheden.

BEAUTY
Instituut Périne
Genieweg 8
3641 RH Mijdrecht
Telnr. (0297)273121
www.perine.nl.

Pragmatische training voor kleine en middelgrote bedrijven

Debiteurenbeheer is meer dan vragen
of er betaald kan worden
Eén op de drie bedrijven kan de eigen facturen niet op tijd betalen, omdat hun klanten
zelf ook traag betalen. De gemiddelde betalingstermijn bedroeg vorig jaar 46 dagen.
Vooral voor kleine en middelgrote bedrijven is dit een groot probleem. Hoe krijg je meer
grip op openstaande facturen en zorg je daarbij dat ook je klantrelatie goed blijft?

Zaterdag 5 mei plantendag voor Scholingsprojectbali
Bij de ingang van Bart Smit aan De Lindeboom organiseert stichting Scholingsprojectbali op zaterdag 5 mei een plantendag om geld in te zamelen voor de kinderen op Bali.
Zoals u wellicht weet zijn wij een officiële stichting met een ANBI status. Wij organiseren dan ook diverse activiteiten om de doelstellingen van onze stichting te realiseren.
Loterij!
Dit jaar gaan wij ook enveloppen verkopen.
In de envelop staat of u wel of geen prijs hebt
gewonnen. Als u een nummer vindt, dan mag u
de prijs mee naar huis nemen wat overeenkomt
met uw nummer in de envelop. Maar dat is
niet alles! Als u uw naam met telefoonnummer
op de enveloppe zet dan kan u ook nog een
hoofdprijs winnen. Te weten een reischeque ter
waarde van 100.00 euro, 1 ½ uur rijles, of 1
uur in een {auto} simulator of een autoradio, of
een Marlies Dekkers zonnebril. Deze prijzen
worden rond de klok van 15.30 uur getrokken.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel om kinderen op Bali
die vanwege het ontbreken van financiële middelen niet naar school kunnen, toch naar school
te kunnen laten gaan. Het creëren van een
toekomst begint bij educatie. Op het moment
dat je kennis via school hebt vergaard, ben je
beter in staat om de juiste keuzes te maken.
Opleiding is zo essentieel, dat het ontbreken
daarvan vaak leidt tot een armoedig bestaan en
geen vooruitzichten. Daar wil de stichting dus
verandering in aanbrengen.

“Te vaak is debiteurenbeheer brandjes blussen geworden!”, aldus Annette Hardeman.
Ze zette haar eigen adviesbureau Ettenna op.
“Debieteurenbeleid is onze vorm van ‘brandpreventie’. Het bestaat uit een aantal uitgangspunten en regels over debiteurenbeheer.
Veel mensen denken dat debiteurenbeheer
alleen een administratief proces is, maar
het omvat veel meer.”
Annette staat niet alleen bedrijven bij om
hun debiteurenbeleid
vorm te geven, maar
geeft ook trainingen op dit gebied. Merk je
als zelfstandig professional of kleine zelfstandige dat je klanten trager gaan betalen, wil

Prachtige planten en bloemen
Door de hulp van veel sponsoren wordt er op
5 mei een prachtige verzameling planten en
bloemen te koop aangeboden. Planten voor in
de tuin, of bloemen voor in huis, een geweldig
assortiment voor buiten en binnen. De planten
en bloemen zijn zo vriendelijk geprijsd, dat u ze
daar zeker niet voor kunt laten staan.
Donatie
Mocht u besluiten om onze stichting te steunen,

je meer grip op je openstaande facturen of
wil je meer weten over de smoezen top 10?
Dan kan een training bij Ettenna de oplossing
aanreiken. Op dinsdag 8 mei is er weer een
open training van 9.00 uur tot 11.30 in De
Boei in Vinkeveen. “Ik leg er het belang uit
van algemene voorwaarden, het nut van een
opdrachtbevestiging,
inzicht in dossiervorming en geef tips en
adviezen voor een
‘goed gesprek’.”
Annette geeft graag
meer informatie. Aanmelden voor de training kan via de website.
Ettenna Adviesbureau, tel. 06-23 942561,

www.ettenna.nl.
dan kunt u op 5 mei een inschrijfformulier
invullen voor het sponsoren van een kind of
voor een donatie. Uw hulp is meer dan welkom.
Want, zo vinden wij, elk kind heeft recht op
scholing. Kortom, kom langs op zaterdag 5 mei
voor een prachtige bos bloemen of voor mooie
planten in uw tuin en steun daarmee de stichting die met dit geld weer kansarme kinderen
naar school kan laten gaan. Tot zaterdag 5 mei!
Het bestuur van stichting Scholingsprojectbali.
nl. www.scholingsprojectbali.nl
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De Club van…

Door Piet van Buul

Margit de Koning, Lionsclub Vinkeveen en Waverveen

Steun aan goede doelen
in de regio
Vorig jaar heeft de Lionsclub
Vinkeveen en Waverveen op gepaste wijze het 35-jarige bestaan
gevierd. Intussen is de aandacht
weer volledig gericht op de organisatie van enkele activiteiten
die tot de traditie van de club zijn
gaan behoren. “We organiseren al
34 jaar de festiviteiten op Koninginnedag en de jaarlijkse plantenmarkt begint inmiddels ook een
traditie te worden’, vertelt vicepresident Margit de Koning.
De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen is een serviceorganisatie die
zich inzet om steun te bieden aan
goede doelen zowel in de directe
omgeving als ook op internationale
niveau. “Van oorsprong waren de
Lions Clubs echte mannenclubs,”
zegt Margit. “En op veel plaatsen is
dan nog steeds zo. Maar onze club
in Vinkeveen heeft een paar jaar
geleden besloten om ook vrouwen
toe te laten. We hebben nu 15 leden
waarvan er vier vrouw zijn. Zelf ben
ik een kleine drie jaar lid. Om vergrijzing te voorkomen streven we er
naar om ook wat ‘jongeren’ bij onze
club te krijgen. Dat lukt redelijk
want inmiddels is bijna de helft tussen de veertig en de vijftig.”
Van oudsher waren de serviceclubs
tamelijk besloten organisaties.
Nieuwe leden werden gevraagd toe
te treden. Margit; “Ook de toetredingscriteria zijn wel wat versoepelt.
We kennen nog steeds het systeem
dat leden iemand voor het
lidmaatschap voordragen.
Maar men kan ook zelf het
initiatief nemen om zich
aan te melden. De vaste
regel is dat kandidaat leden
drie keer een bijeenkomst
bijwonen. We kunnen dan
over en weer vaststellen of
het klikt. Want het is wel
belangrijk dat we binnen
de club goed met elkaar op
kunnen schieten. We zijn
een kleine vereniging en
we hebben een actief programma.
Er is veel te doen en dat pakken
we samen aan, meestal in aparte
werkgroepjes. Dat betekent wel dat
je goed met elkaar moet kunnen
samenwerken.”

Dock 15 huisvest bedrijven die elkaar versterken. De synergie

Margit de Koning: “We zijn een kleine vereniging en we hebben een actief programma. Er is veel te doen en dat pakken we samen aan.”
foto patrick hesse
uitgenodigd om over een bepaald
thema een inleiding te houden. De
leden hebben allemaal een verschillende achtergrond en ieder heeft
ook weer een eigen netwerk. Op die
manier houden we ook een brede
oriëntatie op de zaken die ons bezig
houden. Ik heb zelf jarenlang in de
uitgeverssector gewerkt bij Readers’
Digest. Sinds ik daar gestopt ben,
heb ik ook wat meer tijd voor de
Lions. Ik ben nog tot juni vicepresident. Dan neem ik voor twee jaar
het presidentschap over. En vervolgens ben je dan nog twee jaar als
past president direct betrokken. Dat
betekent dat je je min of meer voor
zes jaar vast legt voor zo’n functie.”

de middag een muziekprogramma,
in samenwerking met de Twee
Heertjes en partycentrum Roekz,
zodat er voor de Vinkeveners geen
reden hoeft te zijn om hun vertier
elders te gaan zoeken. We geven
voor Koninginnedag een programmaboekje uit. De opbrengst van de
advertenties in dat boekje zijn voor
het goede doel. Dit jaar is dat onder
andere ter ondersteuning van de
zwemvereniging De Ronde Venen bij
het geven van zwemles aan kinderen
die hiervoor speciale begeleiding
nodig hebben. Ik kan je verzekeren
dat al het geld dat we bijeenbrengen
voor honderd procent aan de goede
doelen besteed wordt. De kosten
van onze vergaderingen en
bijeenkomsten betalen we
allemaal zelf.”
Dit jaar is voor de vijfde
keer de plantenmarkt georganiseerd. De opbrengst
is voor de woongroep
bestaande uit 12 jongeren
met een verstandelijke
beperking, die in november
vorig jaar aan de Prins
Bernhardlaan zijn komen
wonen.

“Ik kan je verzekeren dat al het
geld dat we bijeenbrengen voor
honderd procent aan de goede
doelen besteed wordt.
De kosten van onze vergaderingen
en bijeenkomsten betalen we
allemaal zelf.”

Niet vrijblijvend
Het lidmaatschap van de Lions Club
is niet vrijblijvend. Margit: “Natuurlijk is een goede sfeer en gezelligheid een belangrijke factor. Maar er
moet ook serieus worden aangepakt.
We zijn tenslotte een goede doelen
vereniging. Dat betekent dat we allerlei acties organiseren om fondsen
te werven. Het kost je dus wel wat
tijd. We komen in Vinkeveen twee
keer per maand bij elkaar. We vergaderen dan over de zaken die binnen
de vereniging spelen. Ook hebben
we de zogenoemde eetavonden. Dan
eten we met elkaar en vaak wordt er
dan iemand van buiten de vereniging

Projecten
De Lions clubs zijn wereldwijd
actief. Met ruim 1,3 miljoen leden
vormen de Lions de grootste serviceorganisatie ter wereld. In totaal
zijn er ongeveer 45.000 Lionsclubs
verspreid over ruim tweehonderd
landen. “Wij behoren tot de Nederlandse Lions Club,”zegt Margit,
“maar we zijn binnen dit verband
redelijk autonoom. We bepalen zelf
de goede doelen waar we ons voor
willen inzetten. Wij richten ons bij
voorkeur op plaatselijke en regionale projecten. Maar we zijn ook wel
internationaal actief. Zo steunden
we afgelopen jaren een zorgproject
voor ouderen in Sri Lanka.”
De festiviteiten op Koninginnedag
worden dit jaar al voor de vierendertigste keer door ons georganiseerd.
“We hebben nu ook weer gedurende

Ook een jaarlijks terugkerend
evenement is de Red Crosser dag.
Margit: “Hiervoor worden senioren
uit Mariaoord en Zuiderhof uitgenodigd. We gaan dan een dagje naar
Amsterdam en maken een rondrit
met de tram van Het Rode Kruis.
Ook elk jaar worden er kerstpakketten uitgedeeld aan gezinnen die
het moeilijk hebben. En dan zijn er
de specifieke projecten, zoals de
steun aan het project ‘leefstijl’ van
OBS Molenland in Mijdrecht of een
donatie aan de EHBO-vereniging.
Samenvattend zou ik willen zeggen dat de Lionsclub Vinkeveen en
Waverveen een enthousiaste club
van vrouwen en mannen is, die zich
met hun levenservaring, en sociale
betrokkenheid met plezier vrijmaken
om samen actief te zijn voor het
goede doel.”
Meer informatie over de Lionsclub is
te vinden op www.lionsvinkeveen.nl.

van de samenwerkende specialisten biedt ondernemers de juiste mix van kennis en technologie om ideeën en plannen te laten
slagen. Onderstaande expertises zijn te vinden bij Dock 15.

Het bedrijf voor een succesvolle online

strategie

op het gebied van website, webshop, online marketing,
digitale

nieuwsbrieven,

zoekmachineoptimalisatie,

Google

Adwords, hosting, domeinnaamregistratie en online applicaties.
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uw

drukwerk

visitekaartjes,
folders

tot

briefpapier
banners,

van
en

gevel-

reclame en stickers. Uiteraard verzorgen wij ook het ontwerp,
de opmaak en de verzending van uw reclame uitingen.

Verzorgt uw systeem- en netwerkbeheer,

HIP

telefonie,

internetverbindingen, online back-up en is uw totaal partner
in ICT.

Videoproductiebedrijf
met brede kennis van bedrijfsﬁlms, productpresentaties,
documentaires, animaties, commercials, leaders, voice-overs,
narrowcasting en event-reports.

De weekendkrant van De
Ronde Venen. Uitgebreide
mogelijkheden

om

uw

advertentie te plaatsen, een katern in te voegen of uw folder
gericht huis-aan-huis te verspreiden.

Specialisten in tekstproducties
voor websites en print, concept
en uitvoering van nieuwsbrieven, personeelsbladen, brochures.
Public Relations-, pers- en monitoringprogramma’s.

DOCK15.NL
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • T: 0297 - 38 52 52
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Tekst en foto's Patrick Hesse

MOTOR & AUTO

Test Yamaha Thundercat

Een crisisfiets bij uitstek!
De Yamaha YZF600R, beter bekend als de ‘Thundercat’, is een motorfiets in het sport/
tour segment van de Japanse fabrikant Yamaha Motor Corporation. De motorfiets werd
tussen 1996 en 2004 geproduceerd voor de Europese markt en was tot 2007 in de Verenigde Staten verkrijgbaar. De zeer nette 600 die bij Roké Motors staat, is van 2002
en heeft erg weinig op de teller staan: slechts 6.270 kilometer, en dat in 10 jaar tijd!
Jaarlijks is er dus slechts zo’n 627 kilometer mee gereden. Ik ga er vanuit dat de vorige
eigenaar slechts één zomerse week in het land was en daarvoor deze fijne sportmotor
gebruikte, anders kan ik deze lage kilometerstand ook niet verklaren.
De smetteloze sport 600 is er in de voor Yamaha
zo bekende en zeer smaakvolle kleurstelling
blauw/zilver. De YZR komt voort uit de voor
Yamaha zo succesvolle FZ en FZR types.
Begin jaren 80 kwam Yamaha met een motorfiets met 5 kleppen per cilinder. Dit blok werd
enkele jaren later in het fameuze ‘deltaboxframe’ gehangen. Deltabox is een aluminium
kokerbalken-frame dat in 1985 werd geïntroduceerd op de fabrieksracers van Carlos Lavado en

Martin Wimmer in Assen. Het frame bestond uit
twee driehoek (delta-) vormige stukken, samengevoegd in een doosvorm (box). Het frame vond
al snel navolging op andere sportieve Yamaha's
en werd veel gekopieerd door andere merken.
Daarmee had Yamaha een echt supersportieve
tourfiets in handen. Deze Thundercat heeft een
DeltaboxIII frame dat in 2002 geïntroduceerd
werd en nog eens 30% stijver was dan zijn
voorganger, dat al een enorme update was van
het originele ontwerp.
Zelf heb ik een paar sport Yamaha’s gehad, maar
dat was in de tijd van de legendarische RD350.
Die had in Nederland zelfs een eigen race
waar een aantal zeer succesvolle coureurs uit
voortgekomen zijn, zoals Jurgen en Patrick van
de Goorbergh.
Deze veel moderne YFZ600R heb ik nog niet
eerder gereden, en iets rijden wat onbekend is, is
voor mij een groot feest. De Yamaha is helemaal standaard wat er op duidt dat er niets aan
versleuteld is. Met een forse roffel komt de 4
cilinder in lijn tot leven. De 87 paardenkrachten

staan klaar om uit de stal te komen, best behoorlijk met een eigen gewicht van net onder de 200
kilogram. De motor is toch goed voor een top
van ruim 240 km/u, maar dat kan ik natuurlijk
niet testen, dus hou ik het bij een lekker toertje
in onze prachtige omgeving. Onderweg bedenk
ik me dat A-side collega Rick van den Bergh
een paar jaar veel plezier heeft gehad met zijn
Thundercat en hem met pijn in hart wegdeed
toen hij naar een zwaardere klasse verhuisde. En
motormaatje Albert (inmiddels jaren onderweg
met en Honda CBR600) roemde zijn Thundercat, waar hij door een ongeluk lang geleden
afscheid van heeft genomen, altijd als zijn ‘fijnste’
motor ooit. Ik rij lekker door de polder en wanneer de motor op temperatuur is, geef ik hem
eens goed de sporen. Hij heeft er duidelijk zin in.

Sinds tijden een sportfiets waar ik echt lekker op
(lees in) zit. Het is echt ongelofelijk dat de fiets
nog in zo’n goede staat is. Wanneer u iemand
treft die geen modellenkennis heeft, kunt u deze
persoon zonder problemen wijsmaken dat hij
een hagelnieuwe motor heeft aangeschaft. Na
een klein half uur hou ik het voor gezien. Ik kan
niet te veel plezier maken want mijn rijbewijs is
mij nog heilig. Nog steeds verbaasd over de staat
en het rijplezier van de Yam, word ik helemaal
vrolijk als ik de prijs hoor: € 3.450,00 voor zo’n
heerlijke motor! Het land mag dan wel in crisis
zijn, deze motor is dat zeker niet.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9, 3641 RZ Mijdrecht
T: 0297 - 28 52 18

Goed voorbereid op vakantie met caravanbandencheck Profile Tyrecenter

Langdurige stilstand caravan veroorzaakt ook slijtage
Nu het voorjaar is begonnen, komen ook de
caravans, campers en vouwwagens weer uit
de winterstalling voor een grondige schoonmaakbeurt. Caravans staan vaak de hele
winterperiode stil op een plek. Daarom is het
belangrijk om de banden te laten nakijken.
Dit voorkomt vervelende incidenten tijdens
een plezierige vakantie. Alle 176 vestigingen
van Profile Tyrecenter voeren controles uit,
waarbij caravanbanden op de cruciale punten
grondig worden gecontroleerd.
De caravanbandencheck is een aanrader
voor iedereen. Een klein gedeelte van de
band moet in de winter vaak langdurig het
volle gewicht dragen. Veel caravanbezitters
realiseren zich niet dat ook stilstand slijtage
veroorzaakt. Verder neemt de bandenspanning af tijdens de stallingsperiode. Dat is
gevaarlijk, slecht voor het milieu en kost
meer brandstof.
De specialisten van Profile Tyrecenter controleren tijdens de caravanbandencheck de
bandenspanning, het draagvermogen en het
profiel van de banden. Ook wordt er zorgvul-

dig gekeken naar ouderdomsverschijnselen
en uitdroging van de banden. Na de controle
worden de banden gratis gevuld met stikstof.
Hierdoor blijven deze tot vier keer langer
op spanning. Dat draagt positief bij aan de
verkeersveiligheid en het milieu.
Veel vestigingen van Profile Tyrecenter bieden ook een uitgebreide caravancontrole aan.
De hyperspecialist controleert de caravan
op tien essentiële punten: van de verlichting
en de uitdraaisteunen tot de gasleiding en
de bandenconditie. Uiteraard worden ook de
banden gevuld met stikstof.
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Door Michael Reuling
foto's: patrick hesse

Mercedes nieuwe stijl
Mercedes-Benz. Hoewel meningen altijd verschillen als het om automerken gaat, kun je niet ontkennen dat
Mercedes degelijke auto’s bouwt. Auto’s die honderdduizenden kilometers meegaan, zonder kraak of stoot.
En hoewel Mercedes ook vaak de status heeft van zeer luxe auto, zijn sommige modellen verrassend betaalbaar.
Althans, redelijk betaalbaar. Zo start de nieuwe B bij € 26.990,-.
Enkele maanden geleden introduceerde Mercedes-Benz de nieuwe
B-Klasse. Ten opzichte van zijn
voorganger is het huidige model
zeer dynamisch gelijnd. Het ziet er
allemaal veel spannender uit. De B
was een kleine vooraankondiging
van de nieuwe weg die Mercedes
met haar modellen in slaat, waaronder de meest recent onthulde
nieuwe A-Klasse. Maar daarover in
de toekomst meer.
De B-Klasse is actief in het compacte premium segment. Dit betekent
dat de auto de concurrentie aan gaat
op het gebied van ruimte met de
Opel Meriva, maar qua motorisering
met de Opel Zafira. Het prijskaartje
van de B vertegenwoordigt de hoogwaardige kwaliteit van de techniek
en het interieur en is daardoor zeer
concurrerend. Je merkt dat met
name bij het rijden. Zodra je wegrijdt, merk je direct dat Mercedes
weet hoe ze een goede auto moeten
bouwen. Het voelt vertrouwt en je
rijdt er zo mee weg. De wegligging
is ideaal en is een goede middenweg
tussen sportief en comfortabel. Dat
heeft mede te maken met het optionele sportpakket op deze B200. Met
het sportpakket en sportonderstel
ligt de auto 20 mm lager op de weg
en kent het hier en daar wat extra
sportieve opties. Standaard wordt de
B geleverd met zeven airbags, Attention Assist (herkent vermoeidheidsverschijnselen van de chauffeur),
Collision Prevention Assist (neemt
waar als een afstand tussen de auto
en een mogelijk obstakel te klein
wordt en geeft een waarschuwing)
en Adaptive Brake (bouwt remdruk

Airbags gestolen getuigen gezocht
In de nacht van maandag 23 op
dinsdag 24 april zijn er bij Autobedrijf
Rovemij aan de Hofland in Mijdrecht
11 auto's opengebroken. Hierbij zijn
bij alle auto's de airbags ontvreemd.
Een fenomeen wat de laatste tijd

op in geval van dreigend ongeval en
remt de remmen droog bij regen).
De B is leverbaar met vier motoren.
Feitelijk zijn dat twee motoren,
maar met verschillende vermogens.
De 1.8 dieselmotor is goed voor 120
(B180 CDI BlueEfficiency) of 137
pk (B200 CDI BlueEfficiency) en
een verbruik van ongeveer 1 op 26.
De B180 BlueEfficiency is voorzien
van een 1.6 turbo benzinemotor met
122 pk, de B200 BlueEfficiency is
voorzien van een 1.6 turbo benzinemotor met 156 pk. Beiden rond
de 1 op 16 wat betreft verbruik.
Wij reden met de B200 met 156 pk
benzinemotor. Op de snelweg kom
je goed mee en beschik je over ruim
voldoende vermogen.
Standaard levert Mercedes de B
met een manuele zesbak. Ook kun
je kiezen voor de 7-traps automaat
met dubbele koppeling. De automaat
zorgt normaliter voor meer uitstoot en een hoger verbruik. Bij de
Mercedes is dat slechts één gram en
het verbruik is nagenoeg hetzelfde.
Onze demo was voorzien van de zeer
prettig schakelende handbak.
Het interieur is zeer ruim opgezet.
Ten opzichte van de voorganger is
de auto vijf centimeter lager. Dat
gaat ten koste van de hoofdruimte
zul je denken, maar de stoelen
zijn maar liefst 8 centimeter lager
geplaatst, zonder dat je last hebt
van een te lage instap. Daarbij was
dit model voorzien van een prachtig
panoramadak, waardoor je echt een
ruimtelijk gevoel krijgt. Optioneel
kun je de achterbank laten verschuiven, zodat de keuze aan jou is of je

vaker voorkomt. De dieven hebben
onder meer sloten kapot gemaakt,
ruiten ingeslagen en de dashboards
beschadigd. Sporen duiden erop dat
de daders via de volkstuintjes aan de
spoordijk (achter Johnson Wax) op
het terrein van Rovemij zijn gekomen.
Gezien de hoeveelheid airbags zouden
er meerdere daders moeten zijn.
Reed u in die nacht over de N201 en

meer beenruimte of meer kofferruimte wilt. Met de stoelen plat heb
je 1545 liter bagageruimte, met de
bank omhoog 486 liter. Achterpassagiers beschikken ook over meer
dan voldoende been- en hoofdruimte.
Het stuur ligt prettig in de hand en
kent een paar handige bedieningselementen. Alle knoppen zijn verder
mooi gecentreerd op het dashboard. Het navigatiescherm van het
COMAND system steekt boven het
dashboard uit, maar had wat mooier
weggewerkt mogen worden. Daarbij
ben ik van mening dat het bedieningssysteem er zeer Duits uitziet,
degelijk, overzichtelijk, effectief,
maar wel een beetje saai.
Je kunt de B voorzien van eindeloos
veel opties en snufjes, die we ook
uit de grotere Mercedes modellen kennen. Denk aan Distronic
Plus (adaptieve cruise control),
dodehoek-assistent en Intelligent
Light System (dat de weg van zoveel
mogelijk licht voorziet, zonder anderen te verblinden). Wie mooi wil zijn
moet pijn lijden zeggen ze vaak. Met
de 17 inch velgen ziet de B er stoer
uit. Maar wil je iets meer comfort,
kies dan voor een velgmaat kleiner.
We reden de auto bij Stern Auto in
Amsterdam-Zuidoost. Daar hebben
ze recent een prachtige showroom geopend op de locatie waar
voorheen Renault en Saab gevestigd
waren, bij de Arena Boulevard. De
showroom is prachtig verbouwd en
zorgt voor een echte Mercedes-Benz
beleving. Naast alle modellen, zijn
ook de bijzondere AMG-modellen te
bewonderen, zoals de SLS. Het is

heeft u mogelijk iets gezien, neem
dan svp contact op met de politie via
0900-8844.

Mercedes geeft groen
licht voor 911concurrent SLC
Het gamma van Mercedes-Benz zit

Mercedes Benz

Gereden versie: Mercedes Benz
B200 BlueEfficiency
Vermogen: 156 pk
0-100: 8,6 s
Top: 220 km/u

zeker de moeite waard om een keer
een kijkje te nemen in de prachtige
showroom. En maak dan ook een
proefrit met de B, maar let op. Rij
niet in één keer door naar ZuidFrankrijk.

al behoorlijk vol, maar er is altijd
ruimte voor nog een sportieve auto.
Die komt er dan ook aan, samen
met nog meer nieuwe modellen.
De grote baas van het Duitse
autoconcern, Dieter Zetsche,
bevestigt dat het merk werkt aan
een nieuwe sportauto, die moet
concurreren met de Porsche 911.

Gemiddeld verbruik: 1 op 16,9 /
5,9 l/100km
Prijs gereden model:
€ 31.617,00
Alternatieven:
Citroën C3 Picasso, Ford C-Max,
Mazda CX-5, Opel Meriva

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

Feitelijk wordt deze zogenoemde
SLC een soort mini-SLS AMG, de
supersportieveling die twee jaar
geleden door Mercedes-Benz geïntroduceerd werd. Ook het kleinere
model wordt ontwikkeld vanuit een
samenwerking tussen Mercedes en
sportdivisie AMG. In 2014 moet
‘ie op de markt komen, voor een
vanafprijs van ongeveer een ton.
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Politie nieuws
Mijdrecht

Vinkeveen

Vinkeveen

Auto te water

Politie heeft eigen regels bij filefuik
niet nageleefd

Ongeluk op oprit A2 bij Vinkeveen

De politie heeft bij het opzetten van een fatale filefuik op de
snelweg A2 haar eigen regels niet nageleefd. Volgens advocaat Gerald Roethof blijkt dat uit onderzoek van de rijksrecherche naar de handelingen van de politie om een benzinedief te pakken te krijgen. De officier van justitie zei maandag
bij de rechtbank in Utrecht dat het rapport juist extra bewijs
bevat tegen de 47-jarige verdachte Maikel R. uit Tilburg. R.
reed een half jaar geleden na het stelen van benzine in op
een file die door de politie was veroorzaakt. De bestuurder
van een andere auto kwam om het leven.

Maandagmiddag kwamen een 61-jarige automobilist uit
Amsterdam en een 53-jarige automobilist uit De Meern
op de kruising van de Hoofdweg en de Westerlandweg met
elkaar in botsing. Na de aanrijding belandde de auto van de
Amsterdammer op de kop in het water. Direct kwamen de
andere automobilist en enkele passanten de Amsterdammer
te hulp. Zij wisten hem uit de auto te halen. Hij werd even
later per ambulance naar het UMC gebracht. Daar bleek dat
hij een gebroken nekwervel had opgelopen. De aanrijding
was vermoedelijk ontstaan doordat de Amsterdammer geen
voorrang verleende aan de automobilist uit De Meern.

Maandagmiddag kregen hulpdiensten een melding van een
ongeval op de N201. Er zou een ongeluk gebeurd zijn tussen
de Vinkeveense Plassen. Uiteindelijk bleek een motorrijder
onderuit gegleden te zijn in de bocht van de oprit van de
A2 richting Amsterdam. De bestuurder kwam daarbij tot
stilstand in het gras.
De bestuurder raakte daarbij gewond en is vervoerd naar het
ziekenhuis. Een politieagent heeft de motor naar het politiebureau gereden.		
foto: richard van der spoel

Wilnis

Veel blikschade bij ongeluk

foto peter bakker

Wilnis

Scooterrijder gewond

Doodslag
Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt R. van doodslag
en poging tot doodslag. R. wordt op dit moment onderzocht
in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Advocaat Roethof
herhaalde dat het volgens verschillende rapporten niet juist
was om op een rustige dag een filefuik te creëren. Hij vroeg
de rechtbank R. onmiddellijk vrij te laten, maar de rechtbank
heeft dat verzoek afgewezen. Het is de bedoeling dat de zaak
op 24 september inhoudelijk wordt behandeld.

Vinkeveen

Ongeluk N201 in Vinkeveen met veel
Maandagmiddag heeft er een aanrijding tussen een automobiliste en een bromfietser plaatsgevonden op de Mijdrechtse
Dwarsweg. Een 25-jarige automobiliste uit Wilnis sloeg
rechtsaf toen ze een bromfietser over het hoofd zag. De
bromfietser, een 17-jarige jongen uit Wilnis, knalde tegen het
portier van de auto. Door de knal sloeg de jongen over het
voertuig heen. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de
jongen voor nader onderzoek overgebracht naar het Hofpoort
ziekenhuis in Woerden.		
foto thijs van uden

Dinsdagavond heeft er een ongeluk plaats gevonden op de
Pieter Joostenlaan in Wilnis. Twee auto's zijn door nog onbekende oorzaak met elkaar in aanraking gekomen ter hoogte
van de Herenweg. Er vielen geen gewonden.
foto's: peter bakker

Mijdrecht

Mijdrecht

Man verzet zich tegen arrestatie

Brandweer in actie voor afhijsen
patiënt

blikschade
Maandagavond is een man aangehouden op de Johan van
Renessestraat in Mijdrecht. Vermoedelijk was er ruzie
geweest in de woning waarbij zowel aan de voorkant van de
woning als aan de achterkant meerdere ramen kapot zijn
gegaan. Ook het interieur in de woning lag overhoop.
De man toonde hevig verzet tegen zijn arrestatie en is overgebracht naar het politiebureau.

Zaterdagmiddag heeft er op de N201 tussen de Vinkeveense
Plassen een aanrijding plaats gevonden met drie voertuigen.
Een automobilist remden voor overstekende eenden en daardoor reed de auto daarachter in op zijn voorganger. Ook de
auto daarachter kon niet op tijd remmen en liep blikschade
op. Er moest een takelwagen komen om de weg vrij te maken. Het verkeer op de N201 heeft in beide richtingen vast
gestaan. 		
foto's: richard van der spoel

Maandagmiddag raakte een persoon gewond in een woning
aan de Borsaliastraat in Mijdrecht. Het ambulancepersoneel
riep de assistentie in van de brandweer om de persoon horizontaal vanaf de eerste verdieping te krijgen.
De persoon is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.
foto: richard van der spoel
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Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan snel ons team
versterken als:

Media verkoper
24-32 uur per week

Functie-eisen
Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van advertentieruimte in
onze huis-aan-huiskrant. Daarnaast geef je klanten ook advies over
andere promotionele middelen. Met gepaste verkooptechnieken zorg
je voor het behalen van de doelstellingen. Je doet aan actieve werving
van prospects en onderhoudt contact met bestaande klanten.
Zowel persoonlijk als telefonisch.
Met commerciële gedrevenheid initieer je nieuwe kansen en
mogelijkheden. Je bouwt klanten- en prospectbestanden op,
houdt ze actueel en zorgt voor een goede administratieve organisatie.
Het profiel
Voor deze functie beschik je over een flinke dosis doorzettingsvermogen, creativiteit en incasseringsvermogen. Je bent makkelijk in
de omgang met mensen en weet wat zelfstandig werken inhoudt.
Wij bieden
Een zelfstandige en uitdagende functie met verantwoordelijkheden,
binnen een dynamische werkomgeving. Je krijgt ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling en een passend salaris.
Mail je CV met motivatie naar info@degroenevenen.nl of stuur een brief naar:
De Groene Venen, T.a.v. Peter Bakker, Industrieweg 15, 3641 RK in Mijdrecht.

De Groene Venen / A-side Publishing B.V., Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht
T: 0297 - 38 52 57, info@degroenevenen.nl, www.degroenevenen.nl

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 17

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 17
veesoort

nauwgezet
kunst
(Lat.)

vliegmaatschappij

enigszins

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.
locomotief

opblaasmatras
verhoogde
toon

zeehond

aanwijzend vnw.

eenvoud

tuberculose

bijstaan

5

schilderij
droog
worden
stripverhaal

dor (Fr.)

atmosfeer

reuzenvogel

zeker
aandoening in
de mond
bijwoord

contant

7

1

frisdrank

herkauwer

2

kachel

waterkering
geplaag

decibel

overdreven

symbool
bismut

2

3

4

6

angst

4

1

3

happen

spieken

drinkgelegenheid

5

6

7

7
8
6
8 5
4
9
2
3
2 6
3
5
5
2 1 4
8
7
9
9
7
3 2
7
1
6
5 3 1

Oplossing puzzels week 16

streek

9
7
6
4
3
5
1
8
2

© Puzzelland

NABLUSSEN

3
2
5
9
8
1
4
7
6

8
4
1
6
7
2
3
5
9

2
1
3
8
5
6
7
9
4

6
5
4
2
9
7
8
3
1

7
8
9
3
1
4
6
2
5

4
3
2
7
6
9
5
1
8

5
6
8
1
2
3
9
4
7

1
9
7
5
4
8
2
6
3
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Actueel
& dichtbij
dichtbij

week 17
week 17

april
2012
april 2012

Rabobank Amstel en Vecht
Rabobank Amstel en Vecht

Waar komt u
Waartegen?
komt u
ons
ons tegen?

Rabobank Amstel en Vecht is
betrokken
bij veel en
sportenis
Rabobank Amstel
Vecht
culturele
evenementen
in
betrokken bij veel sport- enons
werkgebied.
Zo waren wij
culturele evenementen
in zaons
terdag
31
maart
als
hoofdsponwerkgebied. Zo waren wij zasor
bij de
‘Open
terdag
31 succesvolle
maart als hoofdspondag’
van
Tennisvereniging
sor bij de succesvolle ‘Open
De
in Muiderberg.
dag’Hakkelaars
van Tennisvereniging
De komende
maanden
komt
Hakkelaars in Muiderberg.
u
op de volgende
Deons
komende
maandenplekken
komt
tegen:
u ons op de volgende plekken
7 mei: Avondvierdaagse Weesp/
tegen:
7 mei: Muiden
Avondvierdaagse Weesp/
17 mei: Muiden
MHC Weesp ‘All Friendstoer17 mei: nooi’
MHC Weesp ‘All Friendstoer17 mei: Concours
Hippique Slotruinooi’
ters
in
Abcoude
17 mei: Concours Hippique Slotrui21 mei: ters
Avondvierdaagse
in Abcoude Abcoude
24
mei:
Avondvierdaagse
21 mei: AvondvierdaagseAmstelveen
Abcoude
26 mei:
t/m 28
mei: Weespers Amstelveen
aan
24
Avondvierdaagse
demei:
Wand
in Weespaan
26 t/m 28
Weespers
27 mei: Wielerronde
Weesp
de Wand in Weesp
5
juni:
Avondvierdaagse
27 mei: Wielerronde Weesp
5 juni: Amstelveen
Avondvierdaagse
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