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Bossaball festival op Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag belooft morgen een spetterende dag te worden in De Ronde Venen! Stichting De Baat – Jongerenwerk organiseert dan in samenwerking met Peerz in en op de parkeerplaats van De Fabriek in Mijdrecht het Bossaball Liberation Festival. Bossaball is een combinatie van de sporten voetbal, volleybal en turnen. Het wordt gespeeld op een groot opblaasbaar
kussen in de vorm van een volleybalveld met aan beide zijden van het veld een trampoline. De Bossaballmiddag wordt van 12
tot 18 uur begeleid door twee ervaren Bossaball instructeurs. Deelnemers mogen de hele middag gratis kennis komen maken
met deze spectaculaire sport. Na afloop van de Bossaballmiddag vindt er een barbecue plaats bij De Fabriek en ter afsluiting
is er van 20.00 uur tot 02.00 uur nog een afterparty, verzorgd door The Red17, Wolfhunters, Surfing Allowed en View Apart.
Kaarten voor de afterparty kosten vijf euro aan de deur. Voor meer informatie check Facebook: Bossaball Liberation Festival.

Wij willen
geen provisie!
U betaalt alleen de
werkelijke kosten
van ons advies
GA NAAR ONZE SITE VOOR
DE PROVISIECALCULATOR!

Hofland 19
Mijdrecht, (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen

In de prijzen bij De Passage
Zaterdag jl. is de eerste ronde prijzen uitgereikt in het prijzenfestival van winkelcentrum De Passage in Mijdrecht. Ruim vijfhonderd
enveloppen met kassabonnen zijn er in de eerste twee weken van de actie ingeleverd; zij dongen mee naar de vijf hoofdprijzen en
de 30 waardebonnen van de deelnemende winkeliers. De eerste prijs, een 37 inch flatscreen TV van Expert, werd gewonnen door
Ineke Rijnbeek uit De Hoef. Wim Brunsting uit Mijdrecht werd tweede en won een reischeque van 500 euro van Globe Reisburo.
Jeroen Bolding stuurde zijn moeder om de derde prijs, een iPad van Expert, op te halen. De vierde prijs, een Omafiets van de Hema,
was voor Marcella van Lienden uit Wilnis en Constance Berkhoff uit Mijdrecht won de vijfde prijs; zij mag voor 150 euro boodschappen doen bij Albert Heijn. Het prijzenfestival gaat nog door: tot en met 11 mei maakt men opnieuw kans op één van de vijf bovengenoemde hoofdprijzen, of een waardebon van één van de winkels. Zie pag 2.
		
foto rob isaacs

Lutz Fashion m/v
Herenweg 45, Vinkeveen
www.lutz.nl

•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Weekend
weerbericht
www.weerstationteraar.nl

Droger, maar kouder
In het weekend ziet het weer er
gunstig uit voor deze regio: droog,
meer zonkans, maar wel frisser.
Door een uitloper van een hogedrukgebied dat tussen Groenland en
IJsland ligt, wordt de aanvoer van
vochtige onstabiele lucht afgesneden. Zo komt de zon dus wel vaker
kijken en zal de aangevoerde lucht
ook een stuk droger zijn, de eerste
dag van het weekend zal niet geheel
droog blijven. Er is wel weer een
nadeel aan die stroming: er wordt
koude lucht naar ons toe gestuurd
en er kan zelfs aan de grond lichte
nachtvorst voorkomen.
Zaterdag is het goed bewolkt en kan
er lokaal wat motregen vallen. De
zon gaan we wel zien, want er zullen
ook aardige gaten tussen de wolken
in zitten. De maximum temperatuur
ligt tussen de 8 en 11 graden, en
de minimum temperatuur rond 3
graden. De wind is matig van kracht
uit noordelijke richting.
Zondag is er vrij veel bewolking,
maar de zon krijgt ook kansen.
De wind komt uit noordoostelijke
richting en is matig van kracht. De
maximum temperatuur ligt tussen
de 9 en 13 graden. En de minimum
temperatuur ligt rond het vriespunt.
Maandag wordt een bewolkte dag
en er komt lokaal een klein buitje
over. De maximum temperatuur zal
tussen de 10 en 13 graden gaan
worden, en de minimum temperatuur ligt rond de 2 graden. De wind
is matig van kracht uit noordoostelijke richting.
De dagen daarna komen we weer
in een zuidelijke stroming terecht.
Daardoor loopt de temperatuur
weer iets laat op, maar ook de buienkans neemt dan weer toe.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
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Beleidsnota kernenbeleid wordt startnotitie

Raad gunt wethouder voordeel
van de twijfel
In de beleidsnota kernenbeleid doet het college een poging om duidelijk te maken op welke wijze het een
specifiek, per woonkern op maat gesneden beleid wil ontwikkelen. Tijdens de behandeling van de nota in
de commissie bleek al dat de raad niet erg onder de indruk was. Ruim een jaar was er aan gewerkt en het
resultaat werd als onvoldoende gekwalificeerd. Er werden tal van suggesties gedaan om meer helderheid te
krijgen. Tijdens de raadsvergadering van 26 april kwam wethouder Kees Schouten met een aangepaste versie. Opnieuw was het enthousiasme niet groot.
door piet van buul

Waardering was er voor het feit dat
de wethouder de opmerkingen tijdens
de commissievergadering ter harte
had genomen en zoveel mogelijk verwerkt in zijn beleidsnota. Daardoor
is het stuk al wel wat concreter geworden. De uitvoering van het beleid
wordt grotendeels in handen gegeven
van de dorpsraden en wijkcomités.
Zij moeten nu wijkvisies ontwikkelen.
Maar de raad vroeg zich af hoe ze
dat kunnen wanneer er onduidelijkheid is over de doelstellingen. Er is
ook geen enkel zicht op de financiële
ruimte die beschikbaar komt wanneer plannen en voorstellen vanuit
de wijken uitgevoerd moeten gaan
worden. Er is slechts budget beschikbaar om de wijk- en dorpsraden op te
starten en wijkvisies te laten maken.
Er moet nog een uitvoeringsplan en
een evaluatieplan komen. De wethouder heeft laten weten dat die vóór 1
juli aanstaande gereed zullen zijn.
Kritiek was er op het feit dat op geen
enkele wijze is aangegeven hoe zo’n
kernenbeleid ook in de ambtelijke
organisatie wordt vormgegeven.
Enkele fracties vroegen zich af hoe

Rapportage kwetsbare
gezinnen biedt gemeente
inzicht in problematiek
In opdracht van het college is een
onderzoek uitgevoerd naar de zorgen hulpverlening aan kwetsbare
gezinnen. De resultaten, vastgelegd
in het rapport ‘Kwetsbare Gezinnen
De Ronde Venen’, laat de complexe
werkelijkheid zien waar deze gezinnen in de dagelijkse praktijk mee
te maken hebben. Wethouder Erika
Spil: “Dit rapport maakt klip en klaar
waar de ‘pijn’ zit in de hulpverlening
binnen onze gemeente. Samen met
de hulpverleners én de gezinnen
moeten we kijken hoe we de zorg
rondom kwetsbare gezinnen kunnen
aanpakken.”
Het Rijk legt de uitvoering van de
jeugdzorg, de begeleiding uit de
AWBZ en de Wet werken naar

Zondag 6 mei 2012
• Oud Hollandse Waterlinie Toertocht,
Tourclub Abcoude, starten bij
De Punt, Baambrugge
• Corfu viert feest met Anouk Hoogendijk, Grieks Rest. Corfu, Mijdrecht
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

verleden ook in deze gemeente nota’s
als ‘wijkgericht werken’ zijn geproduceerd en die blijkbaar nog in onderste
laden liggen. Waarom die er niet bij
gepakt en geactualiseerd, zo vroeg
een enkel raadslid zich af.
De raad liet duidelijk blijken dat men
deze notitie onvoldoende vond om
het als beleidsnota te kwalificeren.
Daarom werd er het label ‘startnotitie’ opgeplakt.

Geen beleidsnota
Tijdens de behandeling in de raad
bleek duidelijk dat men danig met de
beleidsnota in de maag zat. Kwalificaties als onvoldragen, onduidelijk,
warrig taalgebruik en rommelige opbouw gaven aan dat men niet tevreden was. De vraag bleef waarom het
allemaal zo lang heeft moeten duren
voordat men met deze nota kon
komen. Een nota die voor een deel is
overgeschreven uit soortgelijke nota’s
van andere gemeenten. Terwijl in het

Wethouder Kees Schouten kreeg
de boodschap mee dat hij aan de
wijkraden duidelijk moet maken dat
er nog geen budget is voor realisatie
van eventuele plannen. Dit om teleurstellingen te voorkomen. De veelgeplaagde wethouder erkende dat er
nog vele losse eindjes weggewerkt
moeten worden. Maar hij vertrouwt
erop dat er in de kernen en wijken
voldoende mensen zijn die met hem
het avontuur aan willen gaan. “Ik
erken dat er gaande het proces nog
het nodige moet worden uitgewerkt
en vormgegeven. We gaan daar hard
aan werken,” beloofde hij de raad.
Die gaf hem het voordeel van de twijfel en wil regelmatig geïnformeerd
worden over de voortgang.

vermogen bij de gemeenten neer.
Uit de resultaten van het onderzoek
blijkt dat veel valt te winnen met een
aanpak van één gezin, één plan, één
regisseur. Nu wordt te weinig op deze
wijze gewerkt. Bij de onderzochte
gezinnen spelen gemiddeld elf instellingen een rol bij de hulpverlening;
het aantal hulpverleners is vaak nog
groter. Het gezin zit daar zeker niet
op te wachten en ziet liefst minder
hulpverleners. Bovendien weten de
instellingen vaak niet van elkaar
welke hulpverlening er al aan een
specifiek gezin wordt geboden. Ook
moet meer belang toegekend worden
aan oplossingen die de kwetsbare
huishoudens zelf zien. Die komen met
goede oplossingen, die echter vanwege regelgeving vaak niet mogelijk
zijn. De kosten per gezin bedragen
gemiddeld tussen de 22.000 en
68.000 euro op jaarbasis.
De conclusies en aanbevelingen uit

het rapport bieden inzicht en kansen
voor verbetering.
Het rapport toont ook aan dat hoe
het nu gaat in de hulpverlening, haaks
staat op de ambitie van de gemeente.
Die wil meer verantwoordelijkheid
leggen bij inwoners, organisaties en
ondernemers. Nu de verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare groepen
door de overheid bij de gemeenten
is neergelegd, wil de gemeente daar
gericht op sturen. Bijvoorbeeld door
in samenwerking met organisaties als
de GGD, Zuwe, scholen, politie en het
UWV expliciet aandacht te vragen
voor de problemen. Daarnaast ziet de
gemeente kansen door in te zetten
op het voorkomen van problemen
en daarbij gebruik te maken van
informele netwerken, zoals kerken,
buren, coaches, jongerenwerkers,
etc. die een belangrijke rol kunnen
spelen bij vroegtijdige signalering van
problemen

Colofon

Zaterdag 5 mei 2012
• Wilnisse Rommelmarkt, Kerkplein,
Wilnis
• Bossaball Liberation Festival, 		
De Fabriek, Mijdrecht
• Plantendag Scholingsprojectbali,
De Lindeboom, Mijdrecht

voorkomen kan worden dat het werk
van de dorps- en wijkraden straks
gaat verzanden in oeverloos heen en
weer gepraat zonder dat het tot concrete resultaten leidt. En wat te doen
met die kernen waar geen wijkraad
is? Als voorbeeld werd Abcoude aangehaald. Daar zou men niet zitten te
wachten op een extra bestuurslaag,
maar voelt men veel meer voor
een probleemgerichte aanpak. Hoe
wijkraden worden samengesteld is
overigens ook niet aangegeven. De
wethouder rekent blijkbaar op het
spontane initiatief vanuit de inwoners
en ziet wel hoe zij het met elkaar
regelen.
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Luistervink
Kurk
Gaandeweg het jaar komen de
mannen en vrouwen bijeen. Tijdens
vergaderingen worden plannen
gesmeed die als doel hebben een
jarenlange traditie in stand te
houden. Koninginnedag.
De dag nieuwe stijl is niet meer
zoals die van vroeger. Zaklopen,
zeepkistenrace, –in Baambrugge
is deze traditie overigens lang in
stand gebleven– koekhappen en
nog veel meer. Burgerlijker kan
het niet zou je mogen denken,
maar op de een of andere manier
schijnt het ons wel bijeen te
houden. Terugkomend op de
mannetjes en vrouwtjes zijn er,
die ook deze dag anders beleven
dan de feestvierende dorpsgenoot. Zo heb je Jan die in de heel
vroege ochtend gaat kijken of
de vrijmarkt wel wordt ingericht
zoals dat hoort. Weer een ander is
samen met anderen in de vroege
uren aanwezig in de kerk om voorbereidingen te treffen zodat om
negen uur de mensen al kunnen
toestromen om te genieten van het
Oranjeconcert. Tijdens dat concert
zijn er weer mensen van het
Rode Kruis die op hun beurt weer
mensen hebben opgehaald, die niet
zelf ter kerke kunnen gaan. Op het
Haitsmaplein wordt naar hartenlust gespeeld en het terrein op de
Windmolen lijkt veel weg te hebben van het Vondelpark. Kinderen
spelen en ouders ontmoeten elkaar
onder het genot van een drankje
en een hapje. In De Hoef wordt op
z’n Hoefs gefeest, Wilnisser mannen en vrouwtjes hebben weer een
prima programma georganiseerd
en in Vinkeveen heeft de Lionsclub
de organisatie van de braderie en
de festiviteiten rondom dit evenement weer als vanouds op poten
gezet. Baambrugge viert feest
en de Stichting Feestelijkheden
in Abcoude zorgt weer als altijd
voor een daverend programma
dat Abcoude zo feestelijk kleurt.
Maar ook ondernemers tonen
lef door hun nek uit te steken en
weer of geen weer te tekenen
voor vermaak. Gezegend door het
mooie weer zullen ze best een
centje over hebben gehouden aan
hun initiatief. Maar mag het, het is
ook wel eens anders. Zelf mag ik
het genoegen smaken deel uit te
maken van de groep mannetjes en
vrouwtjes. Niet omdat het moet,
maar gewoon omdat het leuk is. In
die positie zie ik wel eens dat het
moeilijk is onze teams op sterkte
te houden. Dat op sterkte houden is wel nodig. Willen we onze
feesten en activiteiten in stand
houden is man- en vrouwkracht
nodig. Ik zou u dan ook van harte
willen vragen eens rond te kijken
of er niet iets te doen valt waar u
nou net verstand van heeft. Het
zal best wel. Kijk maar op de sites
van de diverse Oranjeverenigingen.
Wie wil er nou niet, als eerbetoon
aan ons Koningshuis waar we allen
van houden, een steentje bijdragen
toch?
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Jarige Anouk Hoogendijk viert 75 interlands

De Ronde Venen

Songs of Praise bij
Horizon
Op zondag 6 mei zijn luisteraars
naar Horizon te gast in een Songs
of Praise-dienst onder leiding van
Dirk Jan Warnaar, kerkmusicus
van PKN Mijdrecht. Door het
publiek gekozen liederen worden
met elkaar gezongen onder de
bezielende leiding van Dirk Jan.
Voorafgaand aan de zang wordt
eerst het betreffende lied nader
toegelicht. Elke derde zondag van
de maand worden deze diensten
gehouden in kerkelijk centrum
De Rank te Mijdrecht – aanvang
19.00 uur. Horizon is te beluisteren van 9 tot 10 en van 17 tot
18.00 uur op Midpoint FM.

Mijdrecht

Aanvangstijd
Eucharistievieringen
gewijzigd
De RK St. Jansparochie heeft
besloten de aanvangstijd van de
eucharistievieringen in Mijdrecht
op zondag te wijzigen naar 10.00
uur.

De Hoef

HSV'69 zoekt
versterking
HSV'69 is een leuke en kleine
sportvereniging in De Hoef waar
zowel handbal als voetbal beoefend
wordt. Zowel op zaterdag (vooral
de jeugd) en op zondag zijn er
een aantal voetbalteams actief op
misschien wel het fraaist gelegen
voetbalveld van de gemeente De
Ronde Venen. Bij HSV'69 wordt
zowel op prestatief als ook recreatief niveau gevoetbald. Voor het
volgende seizoen is HSV'69 op
zoek naar een aantal spelers om de
zondag teams te versterken. Moet
jij bijvoorbeeld op zaterdag werken
maar lijkt het je wel ontzettend leuk
om te voetballen? Meld je dan aan!
Ook een extra keeper is van harte
welkom. De trainer voor de zondag
selectie is een oud profvoetballer
van onder andere Volewijckers, Co
Sloep. Twee keer in de week geeft
hij hele leuke en leerzame trainingen, waar iedere voetballer nog wat
van kan leren.
Als je interesse is gewekt of je wilt
meer weten, neem dan contact
op met Martien Röling, martien.
roling@gmail.com of 0297 214888
voor meer informatie.

Ruim 75 voetbalinterlands heeft
'onze' Anouk Hoogendijk inmiddels
gespeeld en dat viert ze aanstaande
zondag 6 mei, tegelijk met haar
verjaardag, in Grieks Specialiteitenrestaurant Corfu in Mijdrecht.
Anouk: “Aangezien ik al jarenlang
fan ben van het eten bij Jannis
van Restaurant Corfu en hij mij al
jaren support, gaat het daar op 6
mei gebeuren. Er is live muziek
en borden stuk gooien. Ik ga er
die avond met een groep vrienden
eten, waaronder ook teamgenoten
van het Nederlands team en FC
Utrecht, maar iedereen is van harte
welkom om deze gezellige avond bij
te wonen en een tafel te boeken bij
Restaurant Corfu. Behalve muziek
en borden gooien worden er ook al-

lerlei verrassingen weggeven, zowel
van het Nederlands team als van
het restaurant.”
De week na haar verjaardag is
Anouk op 12 mei aanwezig bij het
toernooi voor meisjes bij CSW voor
Yasmine Peters. “We zijn hard bezig met de kwalificatie voor het EK
2013 in Zweden. We zitten in de
poule bij Servië, Slovenië, Kroatië
en Engeland. We hoeven alleen nog
Engeland uit (17 juni) en Servië
uit (21 juni). Op dit moment staan
we eerste in de poule en zouden we
aan een gelijkspel tegen Engeland
genoeg hebben, als we de laatste
wedstrijd tegen Servië gewoon
winnen.”

Nationale skeelertop woensdagavond
in Baambrugge
Woensdagavond 9 mei komt de skeeler top van Nederland naar Baambrugge voor de derde inline baancompetitie wedstrijd. Op de Baambrugse
skeelerbaan wordt een 1000 meter
en een puntenkoers over 50 ronden
verreden. Afgelopen jaar kwamen
de skaters ook naar Baambrugge en
toonden dat wedstrijden op een 200
meter baan zeer spectaculair zijn. De
wedstrijden beginnen woensdagavond
om 19.00 uur. De toegang is gratis
en naast sport is er volop amusement
bij dit door IJsclub Baambrugge
georganiseerde evenement. 's Middags 9 mei is er tijdens deze 3e
Viks on Wheels een clinic voor de
jeugd. Opgave voor deze clinic is nog
mogelijk via

www.ijsclubbaambrugge.nl.

Tijdens het middag programma van
Viks on Wheels gaat sportman van
De Ronde Venen Kevin Regelink
de jeugd van 6 tot 13 jaar leren
skeeleren in Baambrugge. Marathon
schaatsers Regelink, ook rap op de
skeelers, gaat op het hoogste hoogste
niveau in Nederland marathons
schaatsen voor de Payroll Group.
De middag voor de jeugd bestaat
uit twee onderdelen een clinic en
skeelerwedstrijd voor zowel jongens
als meisjes. Wil je meedoen, ben je
tussen de 6 en 13 jaar oud, schrijf je
dan in via www.vptestpagina.nl of
www.ijsclubbaambrugge.nl. De clinic
start 9 mei om 15.00 uur. Aansluitend
worden de wedstrijden verreden. Wel
is het noodzakelijk dat je hoofd, pols
en knie beschermers draagt.

foto peter bakker

Vijfde Oude Hollandse Waterlinie Toertocht

Lentecheck trekt fietsers, wandelaars en scootmobielers

Op zondag 6 mei organiseert de Toerclub Abcoude voor de vijfde keer de
Oude Hollandse Waterlinie Toertocht.
Deze tocht voert u langs de Oude
Hollandse Waterlinie. In het rampjaar
1672 werd ons land overvallen door
de Fransen, Duitsers en Engelsen;
dankzij de waterlinie werd het Franse
leger tegengehouden.
De linie was een doordacht netwerk
van inlaatplaatsen, dammetjes en
sluisjes, aanvoerkanalen, dijkjes
waterpeilbeheer en strategische met
forten versterkte locaties waarmee
grote gebieden onder water kon worden gezet (inunderen) ter verdediging

van de politieke macht van Holland
en Amsterdam. Veel restanten van
deze Oude Hollandse Waterlinie zijn
nog steeds terug te vinden in ons
landschap. Deze route voert daar in
grote lijnen langs. Zie ook

www.oudehollandsewaterlinie.nl.
Ook fietsers die geen lid zijn van de
Toerclub Abcoude kunnen deelnemen.
Vertrek vanaf café-restaurant de
Punt in Baambrugge, Rijksstraatweg
12-14, om 9.00 uur. Inschrijven vanaf
8.45 uur. De tocht is 120 km, maar
het is ook mogelijk om een kortere
variant van 60 km te fietsen. Voor
meer informatie zie www.tcabcoude.nl.

Na de lentecheck van 18 april jl is
men woensdag jl met de gecheckte
scootmobiel, fiets of wandeloutfit
op pad gegaan. De theorie over
verkeersregels en veiligheidsregels
zaten weer vers in het hoofd en ondanks dat het weer niet meewerkte,
meldden zich toch een behoorlijk
aantal enthousiaste deelnemers. Zij
waren blij verrast met het handige
rugzakje dat Intersport DUO/Mijdrecht ter beschikking had gesteld
met daarin onder andere een lekker
appeltje voor onderweg van de Fa.
F.A. Ruizendaal & Zn Hoveniersbedrijf/Waverveen.

Wethouder Kees Schouten kwam
langs voor het “startschot” en
bracht nog eens naar voren hoe
belangrijk het is om te bewegen.
Vervolgens gingen de drie groepen
op pad. De fietsers maakten met
twee heren van TTC De Merel een
mooie fietstocht, de wandelaars
werden begeleid door een wandeldocente van Spel en Sport DRV en
de scootmobielers reden weg onder
begeleiding van twee vrijwilligers
van De Baat.
Een geslaagd initiatief en zeker
voor herhaling vatbaar.

120 Argonautjes in het nieuw gestoken
Al meer dan 15 jaar is Hema
Mijdrecht kleding sponsor van de
jongste jeugd van Argon. Deze
groep van ca. 120 kinderen, speelt
wekelijks in een interne competitie tegen elkaar in de kleuren van
Europese topclubs. Dit jaar waren
de tenues aan vervanging toe.
Hema Mijdrecht was bereid om de
traditie voort te zetten en nieuwe
ter beschikking te stellen. Iets waar
Argon, maar met name de jongste
jeugd, natuurlijk ontzettend blij
mee is. Op de foto staan (bijna) alle
F-jes in de nieuwe clubtenues, waar

ze erg blij mee zijn. Hema Mijdrecht
bedankt!
Ben je tussen de 5 en 8 jaar en wil
je ook in de tenues van Barcelona,
Liverpool of Real Madrid spelen,
kom dan voetballen bij Argon. Elke
zondagmorgen wordt er in een
interne competitie gespeeld. Dus
geen lange reizen, gewoon elke
week lekker thuis voetballen. Er is
geen wachtlijst, dus je kunt gelijk
voetballen.
Voor informatie en/of aanmelden
stuur een e-mail naar coordinator.
fintern@svargon.nl.
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VVPverhuur vernieuwt verhuurvloot

Wethouder Schouten bezoekt Janskerk
Vorige week bracht wethouder
Kees Schouten samen met ambtenaar Bas Willemsen en bezoek aan
de Janskerk te Mijdrecht. De monumentale kerk ondergaat een grote
restauratie en staat rondom in de
steigers. Ook de binnenzijde van de
kerk is volledig in de steigers gezet,
nodig om de werkzaamheden aan
muren en gewelf zorgvuldig uit te
voeren. De steigers boden de gasten
de mogelijkheid het kerkgebouw
letterlijk van onder tot boven te bekijken. De wethouder was onder de
indruk van hetgeen bouwbedrijf de
Koninklijke Woudenberg presteert.
De Janskerk bestaat uit twee delen:
de toren en het zogenaamde schip.

De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente De Ronde Venen
en het schip is eigendom van de
Protestante Gemeente Mijdrecht
(PGM). De restauratie omvat het
schip, eigendom van de PGM. De
toren is onlosmakelijk verbonden
aan het schip en deelt daarom voor
enkele onderdelen in de restauratiewerkzaamheden. Hierbij werken
de burgerlijke gemeente en de kerkelijke gemeente op een plezierige
manier samen.
Op de foto: van rechts naar links
wethouder Kees Schouten, ambtenaar Bas Willemsen, opzichter
Gerard Verwer en architect Paul
van Vliet.

Voorjaarsmarkt en open dagen bij De Klimboom

Het begint al een beetje traditie te
worden, een voorjaarsmarkt bij De
Klimboom. Omdat vorig jaar een
groot succes was en kinderen vol
trots de eigen gemaakte spulletjes
verkochten, heeft De Klimboom
besloten ook in 2012 een voorjaarsmarkt te gaan organiseren in combinatie met een open dag. Dit jaar
op 8 mei van 15.30 tot 17.30 uur in
Vinkeveen en op 11 mei van 14.30
tot 16.30 uur in Wilnis. De open
dag is bedoeld voor iedereen, voor
nieuwsgierige ouders en kinderen
die ons nog niet kennen maar wel
een kijkje willen nemen in onze bui-

tenschoolse opvang. Zij kunnen dan
zien en ervaren dat De Klimboom
meer is dan opvang alleen.
Het wordt een dag vol verrassende activiteiten voor de kinderen
zoals onder andere eendjes vissen,
penalty schieten, blik gooien en
meer leuke dingen. Aanwezig zijn
de kraampjes, muziek en lekkere
hapjes, gemaakt door de kinderen.
De meivakantie staat in het teken
van de voorbereidingen, inkopen
doen, knutselwerkjes maken en
daarna kunnen we enthousiast met
z`n allen aan de slag. Zie voor meer
informatie: www.deklimboom.nl.

VVPverhuur uit Vinkeveen heeft
trots haar nieuwe Askeladden 435
Lite met Yamaha 9.9 pk viertakt
buitenboordmotor in ontvangst
genomen.
Het bedrijf, al jaren een begrip op
het gebied van verhuur van chalets,
appartementen en bootjes voor recreanten en vissers, heeft opnieuw
gekozen voor een nieuwe Askeladden van Watersportbedrijf Stuik uit
Vinkeveen. Struik en VVPverhuur
hebben al een jarenlange relatie
met het leveren en onderhouden

van boten en buitenboordmotoren.
VVPverhuur heeft indertijd bewust
gekozen voor een aantal betrouwbare en kwalitatieve boten en
buitenboordmotoren om in te kunnen zetten voor de verhuur. Nadat
Watersportbedrijf Struik al in het
verleden een viertal Askeladdens en
een Rhea sloep had geleverd, was
nu de keuze snel gemaakt om de
goede ervaringen voort te zetten.
Bij VVPverhuur kan men al van
1 uur tot een hele dag een boot
huren. Zie ook: www.vvpverhuur.nl.

Kort nieuws
Mijdrecht

Sam's kledingactie op
12 mei
Op 12 mei 2012 vindt in Mijdrecht
de kledinginzamelingsactie van
Sam's Kledingactie voor Mensen
in Nood plaats. Men kan van 12
tot 14 uur goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel
in gesloten plastic zakken afgeven
bij: RK Kerk Johannes de Doper,
Driehuisplein 1 te Mijdrecht. De opbrengst van de ingezamelde kleding
gaat naar de projecten van Cordaid
Mensen in Nood. Al een aantal jaar
steunt Sam's het Droogte Cyclus
Project in Kenia. In dit project wordt
de lokale bevolking geleerd om zich
te wapenen tegen de droogte.
Voor meer informatie over Sam's
Kledingactie en de gesteunde projecten kan men kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen
naar 073-687 10 60.

Abcoude

Spreekuur SVAB
Burgemeesters slaan eerste slag van
Drie Provinciën Golf Arrangement
Op Golfpark Wilnis vond de presentatie plaats van een nieuw en bijzonder toeristisch-recreatief product in het Groene Hart; het Drie Provinciën Golf Arrangement. Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde
Venen, Hans Schmidt, burgemeester van de gemeente Woerden, Trudy
Veninga, loco burgemeester van Nieuwkoop en Jan van Mourik, manager van Golfbaan De Hoge Dijk, speelden gezamenlijk de eerste slag.
Het arrangement bestaat uit vier
keer golf spelen, inclusief vier keer
een lunch, op vier prachtige banen,
gelegen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht voor
een zeer aantrekkelijke prijs: 135
euro. De deelnemende golfbanen
zijn, Golf- en Countryclub Liemeer
in Nieuwkoop, Golfbaan De Hoge
Dijk in Amsterdam Zuidoost, Golfbaan Wilnis in Wilnis en Pitch&Putt
baan Kameryck in Kamerik.

Burgemeester Maarten Divendal
van De Ronde Venen noemde in zijn
toespraak dit bijzondere initiatief
van de vier golfbanen. Zij hebben de
handen ineen geslagen, in een tijd
van een terugtrekkende overheid. Dit
arrangement is niet alleen gericht op
de vaste bespelers van de vier golfbanen, maar vooral ook op bezoekers
vanuit de grote steden. De golfsport
is steeds populairder en golfen is ook
steeds toegankelijker voor mensen.

De lokale politieke partij SVAB
stelt inwoners in de gelegenheid
om met een van haar gemeenteraadsleden of bestuursleden van
gedachten te wisselen over de
plaatselijke politiek, problemen
betreffende de leefbaarheid in
onze gemeente en het welzijn van
de burgers. Donderdagavond 10
mei 2012 houdt de SVAB haar
spreekuur van 19.00- tot 19.45
uur, in de Angstelborgh.
Informatie over de SVAB is te
vinden op www.svab.nl

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 11 mei 2012 is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in
Café de Merel, Arkenpark MUR 43
te Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur
en uiterlijk om 20.15 starten met
kaarten. Ook is er op deze avond
een grote tombola. Op de volgende
data wordt er ook gekaart De Merel: 25 mei, 8 en 22 juni en 6 juli.

Vinkeveen

Alzheimer Café
op 9 mei

Koninklijk onderscheiden
Negen inwoners van De Ronde Venen hebben vrijdagmorgen 27 april uit
handen van burgemeester Divendal een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Foto: op de achterste rij van links naar rechts: H.C. van Schaick (Baambrugge), J. M. Pothuizen-Rekelhof (De Hoef), T.M. Bluemink-Sloesarwij
(Wilnis), C. Burggraaf (Abcoude) en J. Koppenol (Mijdrecht). In het midden links R. Molensky (Vinkeveen) met naast hem burgemeester Divendal.
Voorste rij van links naar rechts: R. Molensky-Schüler (Vinkeveen),
T. Tijssen-Griffioen (Mijdrecht) en J.G. Berk (Vinkeveen).

Het Alzheimer Café opent zijn
deuren op woensdag 9 mei in
Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan
50 te Vinkeveen; het Café is open
vanaf 19:30 uur. Het thema van de
avond is ‘De wondere wereld van
Dementie’. Het gelijknamige boek
van Bob Verbraeck en Anneke van
der Plaats biedt een geheel nieuwe
kijk op de werking van de hersenen
bij dementerende ouderen. Duidelijk
wordt wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag.
Door een veilige omgeving te bieden
worden angst en probleemgedrag
verminderd. Iemand met Dementie
kan daardoor beter gaan functioneren en blijkt tot meer in staat
dan we denken. Gastspreker is Bob
Verbraeck, één van de schrijvers van
het boek.
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Mike Verbeek twee jaar met Prego Mannenmode in Mijdrecht

"Veel mogelijkheden voor bedrijfskleding"
Wie in Mijdrecht op zoek gaat naar een mooi, goed passend en betaalbaar pak loopt ongetwijfeld ook bij
Prego Mannenmode binnen. Maar ook steeds meer bedrijven weten voor de kleding van hun personeel de
weg naar de Dorpsstraat 25 te vinden.
door anja verbiest

Voordat Mike Verbeek ruim twee jaar geleden Prego Mannenmode overnam, werkte
hij vijftien jaar in de herenmodezaken van
het familiebedrijf waarvoor zijn opa in 1957
in Amsterdam de basis legde. “Ik heb daar
heel veel geleerd, maar het werd tijd om mijn
eigen weg te gaan.”
Prego Mannenmode heeft een ruime collectie, met voor ieder wat wils. Mike Verbeek:
“Een goede prijs-kwaliteit-verhouding vind
ik erg belangrijk. Een supermooi wollen pak

foto patrick hesse

heb je bij ons al voor € 179. Maar we hebben
ook chique kostuums - voor zakenmensen of
voor een bruiloft - van mooie merken zoals
Humberto en Falabella, naast casual kleding
van diverse merken waaronder colberts,
pantalons, leren jassen, jeans, truien en shirts.
En niet te vergeten fantastische Italiaanse
schoenen, om het helemaal af te maken.”
Sinds een aantal maanden staat Mike Verbeek er niet meer alleen voor in de winkel,

maar wordt hij
bijgestaan door
een eveneens
zeer ervaren
collega. “Dat
we nu met z’n
tweeën zijn,
geeft mij de
gelegenheid
om wat vaker
op pad te gaan
naar klanten
die geïnteresseerd zijn in de
bedrijfskleding
die wij verzorgen. Dat is
een groeiende
markt, met een
heel divers aanbod. Erg leuk om te doen.
Wij verzorgen onder meer de kleding voor
enkele beveiligingsbedrijven, voor schilders
en schoonmakers en binnenkort ook voor
een in personenvervoer gespecialiseerde
onderneming uit de regio. Binnen dat bedrijf
gaan we tweehonderd mannen en vrouwen
aankleden!”
Voor zijn zakelijke klanten kan Mike Verbeek
onder meer putten uit zijn ‘Never Out of
Stock’-collectie. “Dat zijn kwalitatief prima
twee- of driedelige kostuums, waarmee we
kunnen mixen en matchen in diverse kleu-

ren en maten. Voor vrouwen voeren we een
speciale dames-businesslijn, met dezelfde
uitgangspunten. Als er eens iets kapotgaat
of verwassen wordt, hoeft men bijvoorbeeld
niet direct een heel nieuw pak aan te schaffen. Elk kledingstuk is apart te bestellen en
binnen een week te leveren. Ook met het
bedrijfslogo.”
Persoonlijke aandacht staat hoog in het
vaandel van Mike Verbeek. “Iedere klant, of
hij nu een paar sokken of een duur pak koopt,
verdient dat je de tijd voor hem neemt. Dat is
en blijft altijd ons uitgangspunt, of het nu hier
in de winkel is of op locatie bij een bedrijf.”

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Het Meerbad te Abcoude. Donderdag 26 april zijn bij zwemvereniging AZ & PC De Meerkoeten 24 diploma’s voor Waterpolo 2
uitgereikt door de beoordelingscommissie Audrey Helwes en Elvira
Oudemans. De Meerkoeten zijn Nederlands eerste af-zwemmers
voor dit vernieuwde diploma. Voor het diploma hebben gezwommen: Sietse Bakker, Gillian Bosch, Manon Bosman, Emma Bundock,
Max Castermans, Christiaan Dirven, Julian Gorter, Daniël Keizer,
Sanne Nagel, Gabriël Nibte, Michaëlla Nibte, Xaviëra Nibte, Anouk
Oijnhausen, Wytze Putker, Liselot Schellekens, Marilène Schellekens,
Tim Spaargaren, Luca Sukhraj, Mathilde Verster, Mitchell de Voogt,
Samari van der Weerdt, Berend Zwolle, Felix Zwolle en Janna Zwolle
gefeliciteerd! Dank aan de waterpoloërs van de Meerkoeten Wijnand
de Graaf, Melchior Oudemans, Dylan Rijlaarsdam en Jelle van Woerkom, die de kandidaten getraind hebben.

Dinsdagmiddag jl. werd de
brandweer gealarmeerd
omdat een jongen vast zat
in een klimtoestel. Het klimtoestel in het 'speelwoud'
is pas geplaatst. De jongen
was met zijn vrienden aan
het spelen toen hij plotseling door de spijlen gleed
en vast kwam te zitten.
De brandweer heeft hem
vervolgens los gekregen
door de spijlen uit elkaar te halen met speciaal
gereedschap.		
foto's peter bakker

Scouting Abcoude krijgt een nieuw clubgebouw op het eigen terrein in
de Horn. Scouting Abcoude heeft de afgelopen weken niet stil gezeten
en zeker de arkenbouwer niet, want die was de afgelopen maanden
druk bezig in zijn loods in Hardenberg aan het nieuwe onderkomen.
De leiding van Scouting Abcoude is op zaterdag 21 april in Hardenberg
geweest om dakonderdelen te lakken. Het was mooi om te zien hoe
het clubgebouw er uit gaat zien, en nog mooier om samen met elkaar
te werken aan een eigen clubhuis. Scouting Abcoude hoopt met het
nieuwe seizoen een eigen plek te hebben en bouwt aan de toekomst!

Agenten hebben op zondag 29 april na een vechtpartij
in Mijdrecht tien verdachten aangehouden. Daarbij is
door een agent een waarschuwingsschot gelost. Twee
groepen mannen waren met elkaar op de vuist gegaan op het Burgemeester
Haitsmaplein. Meerdere politie-eenheden gingen ter plaatse en troffen meerdere verdachten op de Constructieweg aan. Omdat er mogelijk
sprake was van een vuurwapen, trokken enkele agenten hun pistolen bij de
aanhouding van de verdachten. De verdachten, mannen in de leeftijd van
26-38 jaar en afkomstig uit Mijdrecht of omgeving, zijn naar het politiebureau overgebracht en zijn voor nader onderzoek ingesloten. Er is nog met
een politiehond naar een vuurwapen gezocht, maar die werd niet meer
aangetroffen. Meerdere agenten deden aangifte van bedreiging/belediging
door de verdachten.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten, 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
Verslagen zijn wij door het overlijden van
Wiebe Terwel
Wij hebben hem leren kennen als een toegewijd en bevlogen medewerker. Wiebe was zeer
nauw betrokken bij de ontwikkeling van het welzijnswerk binnen De Ronde Venen.
Hij was een inspirerende kracht voor al zijn collega´s en van onschatbare waarde voor
de organisatie. Wij zullen hem dan ook erg missen. Wiebe zat nog vol met plannen en het
is dan ook onvoorstelbaar dat hij deze plannen niet meer mag uitvoeren. Onze gedachten
gaan uit naar Sandra, JannaMarieke, Wieteke, overige familie, vrienden en collega’s.
Wij wensen hun heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

DE GROENE VENEN

Open dag en tweedehandsmarkt Kanovereniging DRV
Nu de temperatuur van het water weer warmer wordt lonkt een kanotocht op de fraaie Vinkeveense Plassen. Vrijwel iedereen kan zich in een kano voortbewegen en voor die mensen
organiseert de kanoclub op 12 mei van 11 tot 14 uur een open dag bij de club aan de Herenweg 196 in Vinkeveen. Die dag kunnen er tweedehands kajaks worden gekocht.
De kanosport is prima geschikt voor de
recreatieve sportbeoefenaar waar de gezelligheid een grote rol speelt. Een aantal van
de 100 leden staan klaar om enthousiast
over hun sport te vertellen. Zo krijg je al snel
smeuïge verhalen te horen over het varen
in de Ardennen of welke woeste rivieren
er tijdens de vakantie zijn bedongen. Soms
zijn het bloedstollende verhalen over wilde
passages met lastige keerwaters of over hoge
golven en storm tijdens het brandingvaren.
Of over mooie tochten door natuurgebieden
en een ontmoeting met een zeldzame purper
reiger. Tijdens de open dag wordt er allerlei
informatie gegeven over de kanosport in het
algemeen en de kanovereniging De Ronde
Venen in het bijzonder.
Tweedehands kajaks te koop
Op de tweedehandsmarkt worden door
diverse leden overtollige boten te koop aangeboden en ook de club ruimt spullen op. Het
gaat om gebruikte spullen; sommige verkeren
in een prima staat, andere moeten worden
opgeknapt. De prijzen zijn daarop afgestemd.
Proefvaren kan vanaf de steiger bij de club.
Voor een klein prijsje word je eigenaar van
een kajak om zelf langs de mooiste plekken
te varen.

Alle bezoekers van de open dag kunnen een
stukje proefvaren in een aantal stabiele
kano's die hiervoor ter beschikking staan.
Voor de enthousiaste beginners van 50+ die
zich aanmelden wordt er in mei / juni met
een speciale beginnersgroep gevaren op de
woensdagavonden vanaf 19.00 uur.
Op 12 mei start de club ook weer met de
jeugdactie ‘Hart voor Sport’. Mogelijk dat er
een leuke jeugdboot op de tweedehandsmarkt
te koop is. Voor de ouders waarvan hun kind
hieraan meedoet, zij kunnen in de tussentijd
ook een proefvaart maken en ontdekken dat
kanovaren niet alleen leuk is voor de jeugd.
Meer informatie: www.kvdrv.nl.

Te voet naar Compostela

Bestuur van Stichting De Baat,
Bert Wilms
Ruud Eveleens
Jacques Penning
Simone Borgstede
Lillian Hartman

Op uitnodiging van Katholiek Alternatief De Ronde
Venen zal Karlien Veldhoen een avond verzorgen
over haar Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. In de nazomer van 2011 liep ze de Camino
van Saint Jean Pied de Port naar Santiago en
verder naar Cap Finisterra, een tocht van ongeveer
900 km. Over die eeuwenoude pelgrimsweg en haar
belevenissen en ervaringen vertelt ze. Karlien zal
haar verhaal ondersteunen met beelden. 11 mei
aanvang 20 uur. Locatie: Molenlandschool, Molenwiek 48, Mijdrecht.

Win een gratis Fairtrade Break bij Wereldwinkel
Abcoude en Mijdrecht
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Workshops Schilderen in Waverveen
De workshops 'schilderen in de polder’ beginnen weer... 'Een dagje vakantie met uw eigen
kunstwerk als mooie herinnering.'
op 18 en 26 mei, 16 en 23 juni, 14 en 21 juli,
of een andere dag en datum naar keuze.
10.00 uur Ontvangst met koffie en versgebakken appeltaart .
12.30-13.30 uur Polderlunch met producten
van eigen bodem.
15.30-16.00 uur Vernissage met een welverdiend glas prosecco.
We beginnen met een schets in houtskool op
doek, daarna schilderen we met acrylverf, dit
is een snel drogende verf op waterbasis, die
zowel dik als dun gebruikt kan worden. Bij
voorkeur schilderen we buiten, zorg daarom
voor warme kleding en een oud overhemd of
schort.

Tijdens de workshop wordt aandacht besteed
aan compositie, vlakverdeling licht/donker
en kleurgebruik. Er kan zowel abstract als
figuratief geschilderd worden. De workshop
is een ‘open atelier’ in en met uitzicht over
de polder. In het atelier zijn de benodigde
materialen aanwezig: De schildersezels, het
doek, houtskool voor de schets, acrylverf en
penselen. Er zijn voldoende kunstboeken en
tijdschriften aanwezig voor inspiratie.
Kosten voor een hele dag inclusief materiaal,
koffie, lunch en prosecco €60. Een halve dag
met materiaal, thee en koffie €30.
Korting voor groepen van 5 tot maximaal 8
personen.
Bel 0297-264198 of mail hwoud@dmail.nl
Kijk voor foto’s en informatie op

www.hennywoud.nl.

Op zaterdag 12 mei is het World Fair Trade Day. Mensen over de hele wereld pleiten op
deze dag voor eerlijke handel door te genieten van een Fairtrade Break. Deze break kan
een ontbijt, lunch, koffiepauze of bijvoorbeeld borrel met fairtrade producten zijn. Klanten van Wereldwinkel Abcoude en Mijdrecht kunnen nu kans maken op een gratis Fairtrade Break t.w.v. € 275,- om thuis van te genieten. De actie loopt van 12 tot en met 26
mei. Kom dus ook naar de Wereldwinkel en doe mee met deze actie.
Wie tijdens de actieperiode voor meer dan
vijf euro aan producten van Fair Trade Original koopt bij de Wereldwinkel kan meedoen
aan de actie. Deelnemers hoeven enkel een
actiekaartje in te vullen. In totaal verloten
Wereldwinkels in heel Nederland ruim 300
gratis Fairtrade Break pakketten ter waarde
van € 25,-. Het pakket bevat diverse fairtrade
lekkernijen en bovendien fairtrade servies.
Onder alle deelnemers wordt bovendien één
Fairtrade Break ter waarde van € 275,- verloot. De prijzenpakketten worden beschikbaar
gesteld door Fair Trade Original. Zie ook:

winkelcentrum De Passage. Op 12 mei krijgen alle klanten daar een presentje die een
moederdagcadeau t.w.v. vijf euro kopen.
Aangezien het fietsseizoen weer dichterbij
komt, heeft de wereldwinkel als Wereldproduct van deze maand een regenzadelhoes van
recycle plastic in de aanbieding voor
€ 2.50.

www.fairtradebreak.nl

Wereldwinkel Abcoude is dringend op zoek
naar nieuwe collega’s. Is dit iets voor jou
neem dan contact op en mail naar info@
wereldwinkel-abcoude.nl of kom even langs.
Van harte welkom.

Op zaterdag 12 mei serveert Wereldwinkel
Abcoude daarom een eerlijk kopje koffie,
thee of sapje met een fair trade lekkernij en
ook krijgen alle klanten een gratis Mamousjka bij aankoop van een moederdagcadeau t.w.v. vijf euro. Op 5 en 12 mei heeft
Wereldwinkel Mijdrecht een kraam staan bij
de winkel i.v.m. het 12 1/2 jarig bestaan van

Wereldwinkel Mijdrecht De Ronde Venen
De Passage 14, Mijdrecht
Tel: 0297-293799
www.derondevenen.wereldwinkels.nl
Wereldwinkel Abcoude
Brugstraat 9, Abcoude
Tel: 0294 284394
www.wereldwinkel-abcoude.nl
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Dr. Beeker

Hartklachten bij vrouwen
Mijn dochter Eva had een goed idee: in een kroeg waar ze regelmatig naar toe gaat worden tegenwoordig
van die quizavonden gehouden. Het leek haar een goed idee als wij ook meededen. Zo gezegd zo gedaan,
met vijf man sterk traden wij aan als ‘Club Med’ waarbij de med. in dit geval natuurlijk medisch is.
Het viel nog niet mee; van te voren hadden we de kranten uitgeplozen en de hoofdstad van Albanië opgezocht dus we kwamen, dachten wij, wel beslagen ten ijs. Maar ja, toen bleken de vragen ook te gaan over de
grootste hits van onze ‘bekende’ Nederlandse volkszangers. Daar weet ik dus echt niets van. Uiteindelijk zijn
we zevende geworden (van de 15), dus best nog wel eervol.
Toch hebben we ons de keer daarop weer ingeschreven; het is een leuke bezigheid, dat moet gezegd worden.
Deze keer kwam mijn moment om te schijnen! Op een gegeven moment was de vraag namelijk in welk jaar
hart- en vaatziekten werden ingehaald door kanker als doodsoorzaak nummer één (in Nederland) en dat
wist ik! Als enige in de zaal wist ik dat het in 2008 was. Bij wijze van aanmoedigingsprijs kregen we allemaal
een kaboutermuts van een Belgisch biermerk en daarmee werd het hele team in Kabouter Plop omgetoverd.
In één van mijn eerdere stukjes heb
ik ook betoogd dat in Nederland
kanker doodsoorzaak nummer één
zou zijn, maar daarbij past toch
enige nuancering; het voornoemde
is namelijk voor mannen waar, maar
niet voor vrouwen. Bij vrouwen zijn
hart- en vaatziekten namelijk nog
steeds doodsoorzaak nummer één.
Hoe zit dat? Je kunt dat van twee
kanten bekijken;
-Komen hart- en vaatziekten vaker
voor bij vrouwen?
-Of is de sterfte onder vrouwen met
een hart- en vaatziekte hoger?
Om met het eerste te beginnen;
Het risico op het ontwikkelen van
een hart- en vaatziekte neemt bij
vrouwen sterk toe na de overgang.
Het oestrogeen (vrouwelijk hormoon) beschermt de vaten tegen
slagaderverkalking, maar als dat
oestrogeen ten gevolge van de
overgang niet meer wordt gemaakt,
begint het lichaam aan een keiharde
inhaalslag.
Slagaderverkalking treedt bij
vrouwen dus op een hogere leeftijd
op, maar mensen worden ook steeds

ouder. De vrouwen die nu postmenopausaal zijn (door de overgang)
stammen allemaal uit de generatie waarin het ook voor vrouwen
gebruikelijk was om te roken. Deze
vrouwen hebben dus bijna allemaal gerookt (terwijl voor die tijd
roken toch meer een ‘mannending’
was). Verder is het zo dat door de
veranderde hormoonhuishouding de
verwerking van cholesterol anders
wordt, het cholesterolgehalte in
het bloed stijgt daardoor. Als derde
is het zo dat hoge bloeddruk in
de periode van de overgang vaak
aan die overgang wordt geweten.
Vrouwen lopen dus langer door met
een te hoge bloeddruk. En ten vierde
zijn er factoren in het vrouwelijk
lichaam zelf die ongunstig zijn; zo
zijn bij vrouwen de kransslagaders
vaak over een groter traject verkalkt
en dat maakt de prognose ongunstig
en op de één of ander manier krijgen
vrouwen met suikerziekte vaker
complicaties.
Daar kan je overigens nog wel een
aardige theorie op los laten; bij
zwangere vrouwen komt regelmatig
suikerziekte voor, na de zwangerschap lijkt het suiker zich te norma-

liseren, maar uiteindelijk ontwikkelt
een groot deel van die vrouwen wel
ouderdomssuiker. In onze standaard
(van de huisarts dus) staat ook
dat we jaarlijks het suiker moeten
controleren. Je kunt je afvragen of
die suikerziekte misschien niet toch
latent aanwezig blijft en sluipend
zijn schadelijke werk doet.
Het antwoord op vraag twee is
simpel; vrouwen gaan vaker dood
aan de gevolgen van een hart- en
vaatziekte. In Nederland sterven
dagelijks 60 vrouwen tegen 52
mannen. En binnen een week na
een hartaanval sterft 6% van de
vrouwen tegen 3% van de mannen.
En dat terwijl van alle mensen die
jaarlijks een hartaanval krijgen toch
75% man is.
Vrouwen krijgen minder vaak een
hartaanval, maar gaan er wel sneller
aan dood. Want Europees gezien
sterft 24% van de mannen na een
hartinfarct (binnen een jaar) terwijl
dat bij 42% van de vrouwen het
geval is.
Laatst had ik op het spreekuur een
vrouw die ’s ochtends wat druk op

Mijdrechter René Mikkers fietst voor Duchenne spierdystrofie
Op 9 september start de zevende editie van de Duchenne Heroes mountainbike tocht. Deze intense mountainbike tocht van 700 km in 7 dagen, gaat door vier landen: Luxemburg, België, Duitsland en de finish op
15 september in het Nederlandse Nijmegen. Doel: zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen voor onderzoek
naar een medicijn om de wrede ziekte Duchenne spierdystrofie te stoppen dan wel te vertragen.
Duchenne spierdystrofie is een ziekte die vooral bij jongens voorkomt.
Door een genfout breken hun spieren langzaam af. Lopen gaat steeds
moeilijker, waardoor ze al snel een
rolstoel nodig hebben. Uiteindelijk
verzwakken ook de ademhalingsspieren en de hartspier. Dat maakt
de ziekte dodelijk: vaak worden de
jongens niet ouder dan dertig jaar.
Duchenne Heroes is een project van
het Duchenne Parent Project, een
organisatie opgericht door ouders
om het wetenschappelijk onderzoek
naar een genezing of een behandeling te versnellen.

foto mauricemikkers.nl

René Mikkers uit Mijdrecht gaat de
uitdaging aan om aan deze zware
mountainbike tocht deel te nemen
en is al een paar maanden hard aan
het trainen. René vindt dat deze
jongens zo veel doorzettingsvermogen tonen, dat wij hun zo een kans
kunnen geven om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden. Daarom wenst hij een zo hoog mogelijk
bedrag bij elkaar te fietsen voor een
zo groot mogelijk onderzoek naar
medicijnen. René’s motivatie en
betrokkenheid komt ook door Dennis van der Ploeg: “Als ik ondanks

zijn ziekte kijk naar zijn doorzettingsvermogen, dan zeg ik petje af.
Dennis studeert momenteel aan de
Hogeschool van Amsterdam. Als
ik denk aan de inzet en kracht die
Dennis toont, dan moet ik het zeker
op kunnen brengen om deze tocht
te volbrengen.”
Om deel te nemen aan dit mooie
project werft iedere deelnemer
minstens 2.500 euro aan sponsorgeld. René hoopt dit bedrag binnen
te halen want dan is zijn deelname
aan dit project in ieder geval veilig
gesteld.

de borst had gehad. Ze was bij mij
bekend met een hoge bloeddruk
waarvoor ze medicijnen gebruikt.
Eigenlijk vond ze het onzin om te
komen, want zoals dat vaak gaat, zou
dit ook wel weer vanzelf overgaan.
Maar ja, ze was er toch.
Nu is pijn of druk van het hart
viscerale pijn, dat is pijn uit
de vliezen rond het hart.
Kenmerk van die pijn is dat
je het niet kunt ‘aanraken’.
Als je pijn hebt op je borst en
drukt ergens en dat maakt het erger
(of minder), dan komt het over het
algemeen niet van het hart. Bij
deze patiënte kon ik dat niet en dat
maakte me huiverig.
Tegen de wens van de patiënt heb
ik wel een Ecg gemaakt (dat doen
we zelf) en dat was niet helemaal
in orde. Ik heb de cardioloog gebeld
en probeerde mevrouw in te sturen.
De cardioloog was akkoord, maar
de gearriveerde ambulancebroeders
verklaarden me collectief voor gek.
Het ging zover dat ze zelfs twijfelden
om haar mee te nemen. Uiteindelijk
moest ik op mijn strepen staan om
haar mee te sturen. In het ziekenhuis
bleek een hartinfarct en gelukkig
kon dat nog goed behandeld worden.
Slechts 34% van de Nederlanders
weet dat één op de drie vrouwen aan
een hartinfarct overlijdt en blijkbaar
horen ook ambulancebroeders nog
regelmatig tot deze groep. Maar
vrouwen weten dat zelf ook niet;
uit een groot Nederlands onderzoek
blijkt dat vrouwen gemiddeld 17
minuten langer wachten met het inroepen van hulp (dan mannen). Dat
ging ook voor deze mevrouw op.
En dat is weer de reden voor de
hogere sterfte: als je te laat hulp
inroept en het wordt ook niet goed
herkend ga je gemakkelijker dood,
zo simpel is het.
Helaas is het zo dat vrouwen bij
hartklachten ook andere klachten
vertonen dan mannen;
Bij mannen is het eigenlijk simpel;
pijn in de linker arm, pijn in de kaak
en druk op de borst die bij inspanning verergert.
Bij vrouwen zijn de klachten minder
duidelijk en dat komt weer door het
boven beschreven effect van verkalking over de gehele slagaderwand.
Bij mannen plopt de slagader opeens
dicht, maar bij vrouwen is dat een
geleidelijke ontwikkeling, het hart

krijgt
steeds
wat
minder

bloed en deels past het lichaam zich
aan op die zwakkere doorbloeding.
Vermoeidheidsklachten en verminderde inspanning staan bij vrouwen
daardoor meer op de voorgrond.
Daar moet je als arts dus heel goed
op letten!
Ik zie op mijn spreekuur veel
mensen met vermoeidheidsklachten,
maar wanneer denk je daarbij aan
een cardiale oorzaak?
Nog een puntje: veelal wordt iemand
bij de verdenking op cardiale problemen naar de cardioloog gestuurd
en die zal meestal besluiten om
een inspanningstest te doen (een
fiets Ecg). Ik kan er zo kwaad over
worden dat dat nog steeds ook bij
vrouwen wordt gedaan; ik weet
niet hoeveel vrouwen al met valse
geruststelling huiswaarts keren! Ook
onder cardiologen is het nog steeds
geen gemeengoed, maar het is wel
al lang statistisch aangetoond dat bij
vrouwen maar bij ongeveer één op
de drie met een bewezen slagaderverkalking dat ook in de fietsproef
naar voren komt (mannen rond de
70%). Dat heeft natuurlijk alles te
maken met de langzame adaptatie
van het lichaam op de slagaderverkalking.
Al met al zijn er wat leerpunten;
ben je vrouw en heb je ooit zwangerschapssuiker gehad of heb je nu
suiker of hoge bloeddruk of rook je
en krijg je klachten van vermoeidheid, misschien een zeurend gevoel
op de borst of een verminderde
inspanningstolerantie? Overleg met
je huisarts! En kom je bij de cardioloog, laat je dan niet met alleen een
inspannings-ecg afschepen, een myocard scintigrafie is bij een negatieve
fietsproef het middel van keuze.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl

Zaterdag 12 mei :

Kinderopvang De Ronde Venen houdt open dag

Wie René wil sponsoren kan een
bedrag overmaken op rekeningnummer 3179.287.438 van de
Rabobank, t.n.v. R. Mikkers onder
vermelding van Duchenne HeroesRené Mikkers. Zie ook
www.duchenneheroes.nl onder:
de helden/overzicht deelnemers/
René Mikkers.
Op zijn Facebook Duchenne HeroesRené Mikkers zijn de laatste nieuwtjes volgen. Sponsors krijgen een
naamsvermelding op Facebook en

www.duchenneheroes.nl.

Kinderopvang De Ronde Venen
organiseert jaarlijks een feestelijke
familiedag. Zo kunnen Opa’s, oma’s,
nichtjes, neefjes en andere familieleden eens rondkijken op de opvang.
En meedoen met de activiteiten die
georganiseerd zijn.
Dit jaar worden ook ouders en
kinderen uitgenodigd, die op zoek
zijn naar een kinderdagverblijf
of BSO. Op deze manier kunnen
zij de sfeer proeven en ouders en
kinderen spreken die al gebruik
maken van het dagverblijf of BSO.
En als er vragen zijn, kunnen die
direct beantwoord worden door de
eigenaresse Diana Vredenbregt of
een van de leidsters.

Iedereen is van harte welkom op 12
mei. De open dag op locatie Troetels in Vinkeveen is van 11:00 tot
13:00 uur. De open dag op locatie
de Stal in Waverveen is van 10:30
tot 12:30. Op beide locaties zijn er
tal van leuke activiteiten. Zo kun je
bij locatie de Stal o.a een ponyritje
maken, meedoen met een danceworkshop of een mooie vlieger
knutselen. Bij locatie Troetels kun
je o.a een lekkere cupcake versieren, springen op het springkussen
en geschminkt worden. Koffie en
limonade staan klaar.
Voor meer informatie:

www.kinderopvangderondevenen.nl.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week actrice en schrijfster Debby Petter die de zeer indrukwekkende monoloog ‘Ik ben er nog’ maakte over het leven van haar moeder Hélène Egger, die
als ondergedoken kind - in tegenstelling tot haar familie - de oorlog heeft overleefd.

Actrice Debby Petter maakt indrukwekkende monoloog over oorlog

“Deze voorstelling gaat over begrip”
Wanneer bedacht u om, naast het
boekje wat u schreef, ook deze monoloog te maken?

In de voorstelling zegt u: ‘Ik wilde haar
gelukkig maken, teruggeven wat ze was
kwijtgeraakt’.

vertegenwoordigt. Dat is ook het doel
van de Stolpersteine, om mensen in
gedachten een gezicht te geven.”

“Toen ik het boekje over mijn moeder aan het schrijven was, had ik het
theater al in mijn hoofd. Ik had toen
alleen nog maar twee lagen van personages; mijn eigen moeder en haar
als klein meisje van elf toen ze alles
meemaakte. Ik wist in eerste instantie niet of ik het wel zou kunnen
om over dit verhaal een voorstelling
te maken. Een jaar later, toen mijn
moeder lezingen gaf, vond ik het
zinvol dit verhaal naar het theater te
brengen. Schrijver Thomas Verbogt
zei: ‘Debby, dit is zo’n mooi boekje
om een kleine voorstelling van te
maken’. Hij heeft de tekst van de
monoloog geschreven en de regie
gedaan. We hebben wel een extra
laag, over de tweede generatie,
aangebracht. De eerste keer dat ik
het aan Thomas voorlas, kon ik niet
luisteren zonder in de huid van mijn
moeder te kruipen.”

“Dat zijn inderdaad de woorden
om aan te geven hoe zorgvuldig ik
de voorstelling heb gemaakt. De
voorstelling gaat over begrip, dat je
begrijpt waarom iemand er niet over
kon praten.”

Merkt u dat andere mensen deze voorstelling zien als een moment om ook hun
verhaal over de oorlog aan hun kinderen
te vertellen?

Hoe belangrijk is het om ‘Ik ben er nog’
te spelen tijdens de informatieavond op
11 mei over het Stolpersteine project?

“Dat heb ik een paar keer meegemaakt. Deze mensen zeiden: ‘Ik heb
het steeds binnengehouden, maar
ga het toch opschrijven. Het moet
gewoon.’ Andere mensen, die een
achtergrond met de NSB hebben,
zeiden dat deze voorstelling ook gaat
over de gevolgen van wat de oorlog
met mensen doet. Ook zij kennen het
gevoel van niet praten, wegstoppen
en het er nooit meer over hebben.
Hun schaamte en schuld is ook heel
interessant om te horen.”

“Ik vind het bijzonder dat ik dit, met
een oprecht gevoel, met veel mensen
kan en mag delen. Mijn voorstelling
geeft een paar mensen een gezicht
terug. Veel mensen vinden het prettig dat dit verhaal verteld wordt,
wat ook veel gevoelens van anderen

Debby Petter is op 11 mei te zien in
Theater Piet Mondriaan in Abcoude.
Aanvang 20.15 uur.
Entree: vrijwillige bijdrage.
Voor informatie en reserveren kaarten
zie www.ab-art.nl.

Op welke manier beleeft u zelf 4 mei?
“Vroeger was er met mijn moeder
iets tijdens de herdenking, ze keek
bijvoorbeeld nooit naar de televisie.
Sinds dat mijn moeder, in 1997,haar
verhaal heeft verteld gaan we samen
naar herdenkingen. Dat is heel fijn.”

Cabaretier Herman Boon op het VeenLanden College
Cabaretier Herman Boon geeft donderdag 10 mei een voorstelling op
het VeenLanden College (VLC). Het thema is: “We gaan niet moeilijk
doen!” Vijf leerlingen uit de eerste klas van de Havo organiseren zijn
komst in het kader van de pilot ‘Jij de baas’; een serie lessen gebaseerd
op maatschappelijk bewust ondernemen.
Dit is de start van het Entreprenasium,
waarbij het VLC het ondernemend
leren stimuleert. Via verschillende
projecten kunnen de leerlingen al
vroeg ontdekken of ze ondernemerskwaliteiten hebben via verschillende
lessen en evenementen. Ook biedt de
school hen praktische ondersteuning
en materialen om hun capaciteiten te
ontwikkelen.
De cabaretavond wordt georganiseerd
door Giel Schouten, Martijn Oliemans,
Bart Kleibrink, Fabio Rafaél Rosado
en Christiaan Zijl uit H1b. De jongens
hebben goed nagedacht over de combinatie van een evenement en fond-

senwerving. Leerlingen van twee havo
klassen (1a en 1b) zullen verschillende
kraampjes bemensen. Het publiek kan
daar terecht voor koffie, thee, fris en
iets erbij zoals cupcakes en andere
lekkere dingen. De opbrengst van consumpties in de pauze van de voorstelling en van de kaartjes gaat naar een
aantal goede doelen die zich onder
meer inzetten voor kinderen, dieren
en voor het milieu zoals het Wereld
Natuur Fonds, Greenpeace, Girls First
en War Child.
Herman Boon is vooral bekend
vanwege zijn theaterprogramma’s, als
acteur en tv-presentator en zijn cd’s
met kinderliedjes. Waarschijnlijk is het

minder bekend, dat hij opgroeide als
verlegen jongetje in een niet christelijk
gezin. Toen hij eenmaal ontdekte hoe
leuk het was om anderen te laten
lachen ging werd als middelbare scholier actief in een cabaretgroepje. Later
bleef hij optreden naast zijn studie aan
de Pedagogische Academie en hij won
cabaretfestival de Cameretten. Inmiddels mengt hij prikkelende uitspraken,
energieke acts en nadenkertjes in een
spetterend en wervelend programma,
met een diepere christelijke laag erin
verwerkt.
De voorstelling is open voor leerlingen
van de school, hun ouders en voor alle
andere belangstellenden. Toegangskaartjes kosten 4 euro per persoon en
zijn te koop in de mediatheek van het
VLC en aan de zaal op donderdag 10
mei vanaf 19.00 uur. De voorstelling
begint om 20.00 uur.

‘Koninginnenacht’ sluit theaterseizoen Amstelveen af
Met de voorstelling Koninginnenacht van het Nationale Toneel sluit
Schouwburg Amstelveen het theaterseizoen 2011/2012 af. Dit gezelschap bracht ook het succesvolle 'De Prooi' op de planken en komt nu
met een bijzondere muziektheatervoorstelling naar Amstelveen.
Koninginnenacht, in regie van Franz
Wittenbrink, is een geheel gezongen
voorstelling over hoe een buitenstaander Nederland ervaart tijdens de nacht
voor Nederlands bekendste feestdag.
Tien acteurs portretteren met live
muzikale begeleiding een bonte stoet
Nederlanders. Aan de hand van het
werk van Purcell, Queen, Slauerhoff,

Destiny’s Child en tientallen anderen
geven zij een uniek inkijkje in de Hollandse ziel. De voorstelling is vrijdag
11 mei 2012 om 20.00 uur te zien in
Schouwburg Amstelveen. De programmering voor seizoen 2012-2013 staat
op www.schouwburgamstelveen.nl en op
zaterdag 12 mei 10.00 uur start de
online voorverkoop.

foto sjoerd de wit

foto bob bronshoff.

Deze voorstelling vindt plaats in het kader van het Project Stolpersteine Abcoude.

Open Atelierroute 2012
Op zaterdag 26 en zondag 27 mei
2012 stellen 18 kunstenaars in
Abcoude hun werk weer tentoon
in eigen atelier of op een andere
locatie.
Vrijdagavond 25
mei om 19.30
uur wordt de
open atelierroute feestelijk
geopend door
burgemeester
M. Divendal, in
licht + ruimte,

Hoogstraat 35 (boven café restaurant De Eendracht) te Abcoude.
In deze ruimte is tevens de overzichtstentoonstelling alwaar ook
de informatie over de kunstenaars
en de routebeschrijving
verkrijgbaar is.
Openingstijden
ateliers op
zaterdag en zondag: van 12.00
tot 18.00 uur.

Foto’s te kijk, gratis te kijk!
“Foto’s te kijk, gratis te kijk. Ja mevrouw, meneer, ...foto’s van beste
kwaliteit, gratis te kijk. En dat de gehele maand mei in gezondheidscentum Croonstadt met als thema: markten.”
Markten kenmerken zich door
zeildoek, een wirwar van kramen,
veel kleuren en kooplui die hun
koopwaar luid aanprijzen. In deze
overvloed aan elementen hebben
de clubleden van fotoworkshop De
Ronde Venen gezocht naar beelden
die typerend zijn voor
een markt. De foto’s
laten zien dat de ene
fotograaf dit zoekt
in details, de andere
in mensen en de volgende in een verrassende beelduitsnede
van allerlei kramen.
Het resultaat is een
gevarieerde expositie, waarbij de foto’s
een goed gevoel van

herkenning zullen geven.
“Dus mevrouw en meneer, kom
gratis kijken naar al die foto’s van
beste kwaliteit.”
Voor meer informatie en foto’s:

www.fotoworkshop.nl.
foto jaap de schipper
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Mike Molleman, regelneef van de dienst drank en munten

“Als het festival is gedaan prikken we met
100 vrijwilligers een vorkje”
Bij een geslaagd festival hoort een lekker drankje. Dat kan een biertje zijn of gewoon een glaasje fris of
ciderwijn. Voordat de festivalganger het gewenste vocht door de dorstige keel kan laten glijden, is er heel
wat werk verzet. Zeker als je kijkt naar de enorme aantallen mensen, zo’n vijftienduizend, die het festival
bezoeken. Mike Molleman (21) is, samen met een aantal commissieleden, verantwoordelijk voor de indeling
van de bardiensten. Het vereist enige toverkunst dit alles in goede banen te leiden.
door paul bosman

“Ook ik ben er zo maar ingerold,”
vertelt Mike. Vanuit een vriendenclub werd hij op 16-jarige leeftijd
gepord om maar eens te komen
kijken hoe alles bij het AJOC
festival in z’n werk gaat. Een paar
jaartjes tappen, daarna je neus eens
in de organisatie steken en dan
voor de leeuwen. Dit jaar staat er
zowel binnen als buiten een grote
bar opgesteld. Er is gekozen voor
een opstelling waarbij de tent als
het ware open staat, zodat er goed
contact is met wat er binnen en
buiten gebeurt. Wel zo gezellig voor
de bezoekers die op die manier van
beide sfeertjes kunnen genieten.
Maar liefst 100 vrijwilligers zorgen
er voor dat de drankjes in de plastic
bekertjes komen. Plastic, omdat
het de meest veilige manier is om
te serveren. Glaswerk is sowieso
verboden. “Dan zou de EHBO het
wel eens heel erg druk kunnen
krijgen en dat is niet de bedoeling.
Er wordt gewerkt in blokken van
drie uur. Van 20 tot 23 uur en dan
tot 02.00 uur volle bak door. Maar
liefst 50 mensen zijn tegelijkertijd
in touw alles in goede banen te
leiden. Zoals het bij AJOC te doen
gebruikelijk is, gaat dan allemaal
op vrijwillige basis. Dat houdt in dat
je drie uur draait, maar ook drie

uur lekker kunt feesten. Ook hier
geldt dat ‘de droge kelen verzorgers’ elkaar meestal wel kennen.
Het is weer die vriendenploeg die
alles mogelijk maakt. Het is verleidelijk je vrienden een gratis biertje
in te schenken, maar daar wordt
nauwlettend op toegezien. Ook
voor de drankploeg geldt immers
dat het behalen van een positief
resultaat van essentieel belang is
om het mogelijk te maken dat het
festival blijft bestaan. Een eventueel positief saldo gaat door naar de
organisatie van volgend jaar.”
Er wordt bier geschonken maar het
lage aantal mensen dat total-loss
huiswaarts keert valt mee. Om dat
laatste te voorkomen is de sociale
controle overigens best groot. De
bezoekers weten dat je bij wangedrag zo maar een
dag niet welkom bent.
In het ergste geval
mag je de rest van
het festival op je buik
schrijven. Omdat niemand dit wil, gaat het
meestal goed. Sterke
drank, bijvoorbeeld jenever of wodka, wordt
niet geschonken. Het
is bier, fris en Jillz, een

ciderachtig wijntje dat vooral bij
de vrouwen gretig aftrek vindt. Het
bier wordt in een reusachtige tankwagen aangeleverd. “Gaandeweg
het festival komt de bodem daarvan
in zicht. Een speciale ploeg houdt
bij wat er aan fris en Jillz door gaat
en zorgt er voor dat dit zonodig dagelijks bij wordt gevuld. Ook regelt
onze ploeg de catering. Dat houdt
in dat we de broodjes voor artiesten en vrijwilligers verzorgen. Een
ploeg techneuten houdt de apparatuur in de gaten. Het zou voor de
bezoekers en organisatie een ramp
zijn als de biertap het voor gezien
houdt. Even niet aan denken.”
Mike begint in januari met het
indelen van mensen voor de diverse
bardiensten. Die hebben zich tevoren opgegeven of worden alsnog

verzocht mee te helpen. Vanaf dat
moment is er altijd wel wat. De
Oude Hap weet het inmiddels wel,
maar nieuwkomers komen vaak
met vragen. “Met
een beetje inlevingsvermogen kun je de
werkzaamheden die
hiermee samenhangen
wel invullen. Maar ook
hiervoor geldt weer
dat vele handen het
werk licht maken. Voel
je je geroepen een bijdrage te leveren, dan
kan dat. Er is nog plek

voor vrijwilligers die voor de bardiensten kunnen worden ingezet.”
Aanmelden kan via telefoonnummer
06 26 75 50 73.
Op maandagavond als het publiek
tevreden huiswaarts is gekeerd,
wordt het tijd voor de vrijwilligers
om stoom af te blazen. Dan gaat de
barbecue aan, er wordt een vorkje
geprikt, er is tijd voor een drankje
en de voorzitter spreekt de meute
toe. Maar het is nog niet zo ver.
Voor het zover is moet er nog wel
heel wat bier door de leidingen
stromen.

DJ Paul Elstak op AJOC Festival

“Ik heb meegeschreven aan de
Nederlandse popgeschiedenis”
Op 25, 26 en 27 mei wordt het AJOC Festival gehouden. Sinds 1985 is dit ‘Pinkpop van De Ronde Venen’ een begrip. Jong
en oud staan elk jaar, bij de aankondiging van de voorverkoop van de kaarten, in lange rijen bij de kassa. In 2011 trok
AJOC rond de twintigduizend bezoekers. Exclusief voor De Groene Venen sprak popjournalist Peter Schavemaker met
drie artiesten en bands die op zullen treden. Deze week aflevering 1: ‘De Godfather van de Happy Hardcore en Gabber’ DJ
Paul Elstak, te zien op vrijdag 25 mei.
door peter schavemaker

Je begon als DJ in de Rotterdamse
discotheek BlueTiek. Ik las dat je bij
McDonalds werkte om je platen te kunnen betalen.
“Dat klopt. Ik kocht zoveel mogelijk maxisingles en platen van
eighties groove dance bands, met
veel baslijnen. Maar ook veel elektro platen.”

Je bent eigenlijk als enige overgebleven van de generatie DJ’s van toen.
“Dat klopt. Er waren toen veel
creatieve mensen die geen instrument konden bespelen, maar via
de computerprogramma’s toch hun
ideeën konden uitbrengen. Je kon
in je eentje een band creëren. Ik
was er vanaf het begin bij en treed
nu nog steeds op. Ik ben trots dat
ik aan de wieg heb gestaan van de
nieuwe muziekstromingen hardcore

en gabber, die populair zijn geworden in de hele wereld. Op dat moment had je geen idee wat je aan
het doen was, als ik nu terugkijk
begon inderdaad toen een nieuw
tijdperk. Ik heb meegeschreven aan
de Nederlandse popgeschiedenis.”
(Elstak had recent opnames voor
een film over het succes van de
Nederlandse DJ’s, die in 2013 zal
uitkomen, red.)

melodieën dan de andere house van
toen.
“Na een paar jaar hardcore,
waarbij het harder en harder werd,
koos ik –geïnspireerd op muziek
uit Schotland en Italië- voor meer
melodieën en een zangeres (Shaydie, red.). Het was leuk om deze
vrolijkere variant, happy hardcore,
te maken.”

“Dat was een soort kledingvoorschrift voor hardcore liefhebber.”

Je was, met Maurice Steenbergen,
ook betrokken bij de gabber wereldhit
‘Poing’ van Rotterdam Termination
Source (nummer 2 in Top 40 in juli
1992, red), waarvan alleen in Nederland al 100.000 singles werden
verkocht.

In de periode 1995-1997 had je 7 Top 40
hits: ‘Luv u more’, ‘Rave On’, Rainbow
in the Sky’. Dit waren singles met meer

“Destijds bij Poing had je een leuk
idee en sampelde een paar geluidjes en maakte een single. Dat was
toen vrij eenvoudig. Tegenwoordig

Je hebt, ook via kleding –de trainingspakken- een nieuwe culturele trend gezet. Een groot deel van de Nederlandse
jongeren liep in deze kleding.

moet
muziek
voldoen
aan
regels, je
kunt niet
zomaar
een
basedrum,
geluid
of effect
gebruiken.
Er moet
nu meer
inzitten. Je doet er nu langer over
om een track te maken.”

Je laatste wapenfeit is de soundtrack
voor filmhit The New Kids Turbo uit
2010.
“De laatste jaren is er een revival
van happy hardcore. Ik maak nog

steeds succesvolle hardcoreplaten.
De muziek wordt ook weer op de
radio gedraaid. Het leeft wel weer.”

Volgende week in deze serie AJOC
interviews: Go Back To The Zoo
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De Ronde Venen kleurde oranje
Oranjefeest in Mijdrecht onder een heerlijk Oranje zonnetje
Net na 4 uur ’s ochtends kwam de eerste
verkoper zich melden op de Rommelmarkt. Deze vroege vogel werd gevolgd
door nog eens ruim 250 andere fanatieke
verkopers van prima tweede hands
spullen. Om een uur of 9 begon de
zon zijn warmte te geven en werd het
aangenaam druk in het dorp. Tegelijkertijd liep het in de Rank in Mijdrecht
langzaam aan vol. Het Koninginnedagconcert was een groot succes.
Ruim 400 bezoekers genoten van de
orgelklanken van Martin Mans, de
n
ee
ev
k
in
pianovirtuoos Jan Vayne en de prachtige zang
V
van Petra Berger. Na het concert werden
Vinkeveen
alle gedecoreerden getrakteerd op een
Oranjebittertje. Ondertussen werden de keepers van
Argon onder schot genomen door ruim 50 jongeren
bij het penaltyschieten. De winnaars werden om
ongeveer 12 uur beloond met de eer en een beker. Op
het Windmolenplein arriveerden de eerste versierde
fietsen achter de drumband van Vios. Zij vonden op
het heerlijk zachte grasveld van het Windmolenplein
een ware speeltuin aan springkussens en andere attracties. Vaders en moeders konden plaatsnemen op de
gezellige banken en genieten van de hapjes en drankjes,
die de mensen van Partycentrum de Meijert voor hen
verzorgden. De kinderen genoten met volle teugen van
alle attracties die voor hen klaar stonden. In het dorp liep
de Rommelmarkt langzaam ten einde en kwam het feest op
het plein op gang. Na een breakdance groep nam DJ John
Vinkeveen
den Hollander het heft in handen en verraste de aanwezigen
op een prima stukje muziek. De tap ging open en iedereen
genot van
de zon, de muziek en elkaar. En wat een prima sfeer met
zoveel mensen op het plein! Ongekend en vooral goed voor Mijdrecht. Op
het Windmolenplein eindigde het feest met een prima en intiem concert
van Michael Oomen, die nummers van André Hazes en Rob de Nijs
zong. Het nog aanwezige publiek genoot zichtbaar. Het treintje bracht
bezoekers van het dorp naar de kermis en terug. Gelukkig hoefde men
dus niet te wandelen, alhoewel het weer hier goed voor was. In het dorp
gaf de groep Celebration een wervelende show en ook bij het Rechthuis
was het enorm gezellig. Rond 8 uur kwam het feest op het plein tot
een hoogtepunt en kwam het zonder noemenswaardige incidenten tot
een prima einde. De Oranjevereniging Mijdrecht heeft het allemaal
met veel plezier georganiseerd. Allemaal met dank aan de vele, vele
sponsors zonder wie een dag als deze niet te organiseren is.

Mijdrecht

Geweldig Koninginnedagfeest in Vinkeveen
Koninginnedag in Vinkeveen is een zonnig en groot feest geworden
op het terrein van Maria-Oord, georganiseerd door de Lions Club
Vinkeveen en Waverveen in samenwerking met Roekz en de Twee Heertjes. Al
vroeg in de ochtend verzamelden de kinderen zich voor de Jozefschool om hun waar te slijten op de vrijmarkt. Uiteraard ontbrak
de traditionele braderie niet met een groot aantal kramen waar voor elk wat wils te vinden viel. De kinderen
konden zich laten schminken en op een aparte locatie
zich naar hartenlust uitleven op een springkussen en
een opblaasbare survivalbaan. Ook was er veel enthousiasme voor een ritje op de pony’s en de spectaculaire
waterkar bij het vijvertje.
In de ochtend opende Brassband Concordia de braderie
muzikaal met een concert op het plein voor de hoofdingang van Maria-Oord. Daarna bracht Tony Anderson de
stemming er al goed in met zijn spetterend optreden. Het
werd al voller en voller op het plein toen het shantykoor
Wilnis
‘De Turfschippers’ op het podium verscheen en hun vele fans
vermaakten met hun gezellige zeemansliederen.
Er volgden nog vele andere artiesten waaronder Bram
Koning en Quincy Smolders, die met hun optredens voor
een echt muziekfeest hebben gezorgd. Rond de bar en bij
het podium vermaakten het grote publiek van meer dan duizend personen zich uitstekend. Een gezellig en ontspannen
samenzijn om de dorpsgenoten weer te ontmoeten en bij
te praten, van jong tot oud. Zeker voor herhaling vatbaar
en de Lions Club Vinkeveen en Waverveen is dan ook van
plan om volgend jaar in dezelfde opzet het Koninginnedagfeest te organiseren. Dat is dan uiteraard te danken
aan de samenwerking met Roekz en de Twee Heertjes,
die de muziek en de inwendige mens op een uitstekende
manier hebben verzorgd, de medewerking van MariaOord en de ondersteuning van de vele sponsors.

Wilnis

Mijdrecht

Mijdrecht

Vinkeveen
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Chris van der Linden onderzoekt neerstortingen van vliegtuigen in de WOII:

“Ik heb een oorlogsgraf geadopteerd”
Met zijn achtendertig jaar is hij te jong om de Tweede Wereldoorlog meegemaakt te hebben. Toch weet
Chris van der Linden uit Waverveen meer over deze oorlog dan menig Nederlander. Chris onderzoekt namelijk vliegtuigcrashes van Amerikaanse, Engelse en Duitse vliegtuigen die gedurende de Tweede Wereldoorlog
in Nederland hebben plaatsgevonden. Daarbij beperkt hij zich niet alleen tot het analyseren van de gebeurtenis, maar zoekt hij ook alles uit over het vliegtuig en de bemanning. Chris: “Het is ongelooflijk hoeveel er
in die tijd is gebeurd en hoe weinig we daar eigenlijk over weten.”
Zoeken
De opmerkelijke hobby van Chris
begon zo’n zes jaar geleden. Chris
legt uit: “Al zo lang als ik mij kan
herinneren, ben ik vliegtuigspotter bij
Schiphol geweest. Naast die fascinatie voor de luchtvaart was er nog een
onderwerp dat mij erg kon boeien:
oorlogen en dan de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. In mijn ouderlijk huis is er altijd aandacht geweest
voor de oorlog. Mijn opa was militair
in Indonesië en mijn ouders namen
mij dikwijls mee naar verschillende
oorlogsgraven. Een paar jaar geleden
ontdekte ik deze hobby waarbij
beide interesses samenkomen. Nu
onderzoek ik dus vliegtuigcrashes die
gedurende de Tweede Wereldoorlog
op Nederlandse bodem plaatsvonden.
Hoewel het erg lastig is om bruikbare
informatie te vinden, heb ik inmiddels al mappen vol. Hiervoor kijk
ik veel op internet, in boeken en in
archieven, maar de contacten met

nabestaanden, getuigen en andere
onderzoekers blijken toch de beste
bronnen. Daarom ben ik aangesloten
bij verschillende verenigingen en
zoek ik regelmatig contactgegevens
van nabestaanden op. Deze mensen
hebben vaak bruikbare informatie
waardoor ik weer verder kan met het
onderzoek, maar het is niet makkelijk
om contactgegevens te achterhalen. Velen wonen uiteraard in het
buitenland. Omdat wij in die tijd zijn
geholpen door de Engelsen en de
Amerikanen in de strijd tegen de
Duitsers, waren veel vliegtuigen en
bemanningsleden van die komaf. Als
je dan al een e-mailadres of telefoonnummer vindt, blijkt dat niet iedereen
contact wil en dan loopt het spoor
dood. Anderen vinden het juist fijn.
Ze sturen scans en foto’s en hopen
dat ik met behulp van hun gegevens
meer informatie over de gebeurtenis
en hun dierbare kan vinden en dit dan
met hen kan delen.”
Grafadoptie
Hoewel Chris veel verschillende
vliegtuigcrashes onderzoekt, heeft
één neerstorting hem enorm gegrepen. Chris: “In de regio waar mijn
vrouw is opgegroeid, De Hoekse
Waard, is op 11 november 1943
een Amerikaans vliegtuig met tien
bemanningsleden aan boord door een
Duitser neergehaald. Ik had erover
gelezen in een boekje en wilde mij
hierin verdiepen. Dat ging zelfs zo ver
dat ik een oorlogsgraf van één van de

Chris bij het graf van Sergeant Donald.

Programma dodenherdenking vrijdag 4 mei
Mijdrecht

18.00 uur		 Vlaggen halfstok
19.45 uur
Verzamelen voor
gemeentehuis
19.45 tot 19.57 uur
Luiden van de 		
kerkklokken
19.50 uur
Stille tocht naar 		
monument Dorpsstraat
19.58 uur
VIOS speelt Last Post
20.00 – 20.02 uur
2 minuten stilte
20.02 uur VIOS speelt Wilhelmus
20.05 uur Kranslegging door
wethouder Moolenburgh
20.20 uur VIOS speelt Koraalmuziek. Een koor
samengesteld uit leden
van het Rom koor zingt
een tweetal liederen
20.30 uur Einde herdenking:
Stille tocht terug naar
gemeentehuis

Vinkeveen
18.00 uur
19.30 uur

Vlaggen halfstok
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
Luiden van de
kerkklokken
20.00 – 20.02 uur
2 minuten stilte
20.02 uur Brassband Concordia
speelt Wilhelmus
20.04 uur Kranslegging door
wethouder Schouten

bemanningsleden wilde adopteren.
Aan het adopteren van zo’n graf zijn
geen kosten verbonden. Het is meer
bedoeld om de gesneuvelde soldaten
in ere te houden en dat er zo nu en
dan een bloemetje wordt neergelegd.
Er was van die tien bemanningsleden
nog één graf beschikbaar, dat van
Staff/Sergeant Donald Earl Savage,
gelegen in de begraafplaats Margraten. Toen ik dat wist, heb ik het graf
direct onder mijn hoede genomen. Ik
ben informatie over deze Sergeant
gaan zoeken en heb contact opgenomen met zijn familie. Twee zussen
bleken nog in leven te zijn. De oudste
is dementerend, maar de jongere zus
wilde mij graag helpen. Ze stuurde
foto’s op en gaf me allerlei informatie,
want ze wilde na al die jaren graag
weten wat er met haar broer gebeurd
was. Ik heb allerlei informatie verzameld over Sergeant Donald, maar
ook over het vliegtuig en de andere
bemanningsleden. De zoektocht werd
steeds persoonlijker. Zo ontdekte ik
dat hij eigenlijk niet in dit vliegtuig
hoorde te zitten, maar een zieke collega verving. Ook kwam ik erachter
dat we allebei op 30 juni geboren zijn
en dat de Duitser die hen neerschoot
op de dag van neerstorting zelf jarig
was. Hoewel ik de jongen uiteraard
nooit in werkelijkheid gekend heb,
krijg je door zo’n onderzoek toch
een band. Ook met zijn familie heb
ik nog steeds veel contact. Toen mijn
vrouw en ik vorig jaar ouders werden
van een zoon, stuurden de zussen
breiwerkjes en lieve berichten. Zij
hebben nu foto’s van onze zoon en

Wilnis
18.00 uur
19.40 uur

Vlaggen halfstok
Verzamelen nabij de
Koningin Julianaschool,
hoek Stationsweg en de
Kon. Julianalaan
19.45 uur
Vertrek stille tocht.
Na aankomst bij
monument Koraal muziek
door Viribus Unitis (VU)
19.45 – 19.59 uur
Luiden van de kerkklokken
20.00 – 20.02 uur
2 minuten stilte
20.02 uur Na 2 minuten zingen en
spelen van twee
coupletten van het
Wilhelmus
20.04 uur Kranslegging door
burgemeester Divendal
20.08 uur Vertrek naar het N.H.
Kerkhof. Op de begraafplaats speelt Viribus
Unitis Koraal Muziek,
gevolgd door de ‘Last
Post’ vanaf de toren.

Wavervener Chris van der Linden onderzoekt alle vliegtuigcrashes die in de
Tweede Wereldoorlog in ons land plaatsvonden. Ook in onze regio stortten zes
toestellen neer.					
foto patrick hesse
de foto van hun broer staat bij ons
in de huiskamer. Binnenkort gaan
mijn vrouw en ik weer naar zijn graf.
De laatste zondag in mei wordt in
Nederland Memorial Day gevierd en
worden alle gesneuvelde Amerikaanse soldaten herdacht. Mijn vrouw en
ik gaan die dag naar Margraten voor
de herdenking en bezoeken dan ook
direct een aantal graven om daar iets
neer te leggen.”
Crashes in De Ronde Venen
Sinds twee jaar richt Chris zich ook
op vliegtuigcrashes in De Ronde
Venen. Chris: “Het wrak van de 'Vickers Wellington' in Wilnis is bekend,
maar er zijn in de oorlog nog zeker
vijf andere vliegtuigen in deze regio
neergestort. Zo is er op 27 juni 1940
een Bristol Blenheim neergestort. De
bemanning bestond uit twee Engelsen
en één Nieuw-Zeelander in Engelse
dienst. Ook met de familie van deze
bemanning heb ik contact. Er zijn
zelfs familieleden hier geweest. Met
goed zoeken wordt er meer informatie gevonden, maar er raakt ook

ca. 20.15 uur In stilte gelijktijdige
bloemlegging namens
het comité op de graven
van de drie Canadese
officiervliegers. Tot slot
wordt het Canadese
Volkslied gespeeld en
gezongen.
ca. 20.20 uur
Einde plechtigheid
Ca. 20.40 uur
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

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

genoeg verloren. Daarbij spreek ik
nu toch vaak met de tweede of zelfs
derde generatie en die hebben vaak
lang niet alles meegekregen. Mocht
iemand informatie hebben over deze
crash, dan vraag ik ze te mailen naar
chr.vd.linden@gmail.com.”
“Ik heb waardering voor deze helden.
Zij zijn gestorven voor onze vrijheid.
Ik ervaar het dan ook als een eer
om dit uit te zoeken en de eventuele
overlevende familie op de hoogte te
brengen van mijn vondsten. Het geeft
mij veel voldoening, maar uiteindelijk
doe ik het ook voor een groot deel
voor de nabestaanden. Door nu alles
uit te zoeken en te documenteren
voor het nageslacht zorg ik ervoor
dat het niet vergeten wordt. Want
de waarheid is soms gruwelijk, maar
de onwetendheid - niet weten wat er
met je omgekomen broer, neef, vader,
oom of opa is gebeurd - lijkt mij nog
veel erger.”

der Leestraat
Kranslegging door
gemeenteraadsleden
J. Vonk en D. Kok
19.59 uur
Trompet: The Last Post
20.00 – 20.02 uur
2 minuten stilte
20.02 uur Abcouder Harmonie
speelt ‘Het Wilhelmus’
20.04 uur Kranslegging door:
- Leerlingen Ichthus
- Oranjevereniging
Baambrugge		
- Stichting 		
Feestelijkheden Abcoude
- N.B.V.P. Vrouwen van Nu
19.57 uur

Na de kranslegging volgt het defilé
langs het monument.
De vlaggen zullen tot aan zonsondergang halfstok blijven hangen.
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Bierbrouwer Richard Spierdijk brouwt bier onder de naam SpierBier:

“Ik bedenk de recepten voor mijn bier zelf”
Tot vijf jaar geleden was bier voor Richard Spierdijk uit Mijdrecht niet meer dan iets lekkers voor op de
bank of in het café. Inmiddels is het bekende drankje uitgegroeid tot een grote en intensieve hobby. De
42-jarige Richard is namelijk hobbybierbrouwer. Op dit moment heeft hij zich met zijn ‘SpierBier’ ingeschreven voor twee nationale wedstrijden waarvoor hij diverse biertjes heeft gebrouwen. Opvallend hierbij is de
competitie van biermerk Brand: op zaterdag 12 mei hoort Richard of hij het beste amateurpilsje voor dit
biermerk heeft kunnen brouwen. Richard: “Voor het brouwen van een goed biertje heb je geen uitgebreide
apparatuur nodig. Een grote pan, een emmer, een set goede ingrediënten en wat werklust is voldoende.”
Brouwen
Toen een toenmalig collega uit Amerika in
2007 vol passie over zijn hobby bierbrouwen
vertelde, was Richard direct enthousiast.
Richard: “In die vijf jaar tijd heb ik ruim veertig
verschillende biertjes gebrouwen. Van licht tot
donker en van zoet tot erg bitter en vol met
hop. Je kunt eindeloos variëren, maar de basis
van het proces blijft gelijk. De basisingrediënten
zijn water, gerstemout, hop en gist. Gist zorgt
hierbij voor de omzetting van suikers in alcohol
en koolzuurgas, de hop voor de geur, smaak
en houdbaarheid. Ik begin met gerstemout,
dit wordt in de mouterij gemaakt. Vervolgens
begint het schroten waarbij ik de gerstemout
openbreek, zodat er water bij het zetmeel (aanwezig in de gerstemout) kan komen. Daarna
belandt de mout in het water, het beslag.
Hier begint een nieuw stadium dat maischen
genoemd wordt. Het zetmeel wordt hierbij in
kleine suikerdeeltjes opgedeeld door enzymactiviteit. Daarna zeef ik het ontstane ‘wort’ dat
dus erg zoet is en kook het vervolgens in een
grote pan. Tijdens het koken voeg ik de hop toe.
Daarna laat ik alles afkoelen tot een graad of
twintig en vervolgens vindt de vergisting plaats
waarbij de suikers worden omgezet naar alcohol en koolzuurgas. Bij een speciaal biertje is
dit wat korter en intensiever, maar bij een pilsje
duurt dit zo’n twee weken. Vervolgens gaat het
mengsel de koeling in waar het weer ongeveer
drie weken blijft staan. Als dat gedaan is, doe
ik het bier in de flesjes. Kroonkurk erop, even
twee tot drie weken laten staan en dan kan het
gedronken worden. Grappig is dat niet alleen ik
het zo maak, maar uiteindelijk volgen de grote
brouwers ditzelfde proces. Weliswaar in grotere
hoeveelheden, ik maak immers maar 15 liter
per keer en zij het veelvoudige, maar de basis
is gelijk.”
Wedstrijden
Om zichzelf uit te dagen schrijft Richard zich
zo nu en dan in voor een bierbrouwcompetitie.
Richard: “Dit jaar doe ik voor de derde keer
mee aan het Open Nederlandse Kampioenschap
(ONK). Hierbij kun je verschillende biertjes
voor diverse categorieën in sturen. Deze cate-

gorieën lopen van lichtkleurig bier met een laag
alcoholpercentage tot donkere biertjes met een
alcoholpercentage van zes procent en hoger.
Daarnaast mag je bieren inzenden die niet in
één van de bestaande categorieën vallen (de
vrije klasse) en kun je een bestaande bekend
biersoort ‘klonen’, dit jaar is dat de Duvel. Er
doen in totaal zo’n 60 mensen met ongeveer
400 bierbrouwsels mee. In 2010 werd ik met
een Lentebok tweede in de C-klasse met lichtkleurig bier met een alcoholpercentage vanaf
zes procent. In 2011 heb ik met vier biertjes
meegedaan, maar daarmee ben ik niet in een
top drie gekomen. Dit jaar heb ik besloten
in elke categorie minimaal twee biertjes in
te sturen. In totaal heb ik vanaf december
veertien verschillende soorten bier gebrouwen.
Op 21 april heb ik van elk van deze biertjes
drie flesjes bij een inleverpunt gebracht. De
medewerkers van de wedstrijd hebben dit vervolgens opgehaald en zijn nu de vele bieren aan
het proeven en testen. Begin juni hoor ik of ik
in de prijzen val. Daarnaast doe ik deze zomer
ook mee aan de pilsbrouwwedstrijd die biermerk Brand dit jaar organiseert. Ik las in het
tijdschrift PINT een oproepje en besloot een
gokje te wagen. Ook dit pilsje heb ik inmiddels
opgestuurd. In totaal doen er ruim vijfenzestig
hobbybrouwers mee. Op 12 mei – tijdens de
Week van het Nederlandse Bier – volgt de
finale op de Brand bierbrouwerij in Wijlre. Het
winnende biertje is binnenkort verkrijgbaar in
elke Mitra slijterij en Jan Linders supermarkt
in het land en het zou natuurlijk hartstikke leuk
zijn als dat mijn pilsje wordt. ”
Proeven
Richard maakt de recepten van de bieren zelf.
Richard: “Daarbij probeer ik vaak iets nieuws
uit. Een geslaagd experiment was bijvoorbeeld
de Honing Blond, waarbij ik honing van een
imker uit Wilnis heb gebruikt. De extreme zoetigheid verdwijnt gedurende de vergisting, wat
overblijft is een bitter, ietwat droog en smaakvol biertje. Toen ik het de eerste keer proefde,
was ik blij verrast en ook vrienden – die natuurlijk regelmatig komen proeven – waren enthousiast. Het biertje werd vorig jaar zelfs een tijdje

bij Rendez-Vous
in Mijdrecht
geschonken.
Vaste gasten
konden het gratis bestellen en
op een formulier
becommentariëren. Door alle
Hobbybierbrouwer Richard Spierdijk met een SpierBiertje, één van de veertig
positieve reactie
soorten die hij maakte. Begin juni hoort hij of hij met dit biertje in de prijzen is
heb ik vogevallen.						
foto patrick hesse
rige maand het
biertje opnieuw
hebben zij een paar leuke uurtjes en krijg ik
gemaakt, opvallend want ik probeer eigenlijk
weer wat reacties. Of ik dit ooit wil professiovrijwel altijd iets nieuws uit. Inmiddels heb
naliseren, dat weet ik nog niet. Misschien dat ik
ik zo’n veertig biersoorten gemaakt, maar er
bestaan zeker zo’n 900 verschillende biertypen, als ik bij de wedstrijden van komende maanden
weer erkenning krijg, wat extra stappen durf te
dus er is nog voldoende te proberen. Bij volzetten, maar een eigen brouwerijtje zit er nog
doende voorraad interessante bieren, probeer
niet in. Voorlopig blijft het een hobby waarin ik
ik zo nu en dan een kleinschalig proeverijtje
nog eindeloos kan experimenteren.”
te houden. Dat noem ik dan ‘xSPIERience’. Ik
Wilt u weten of Richard de wedstrijden heeft
leer de proevers de verschillende biersoorten
gewonnen, kijk dan op www.facebook.com/
van zoet tot hoppig te onderscheiden. Daarbij
mogen ze letten op smaak, maar ook op hoe
groups/spierbier en volg zijn ervaringen.
een biertje in de mond voelt. Op die manier

Verkiezing beste Politiekeurmerk Veilig Wonen bedrijf

Tweede prijs voor Danny Timmer Beveiligingen
Danny Timmer Beveiligingen is donderdag jl. tijdens de Veilig Wonen Dag in Bunnik tweede
geworden bij de verkiezing van het beste PKVW bedrijf service en sales. Danny Timmer was
genomineerd in de categorie kleine bedrijven (1 tot 2 medewerkers).
De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken.
Uitgangspunt voor de
nominatie van Danny
Timmer Beveiligingen
was de vakkundige werkwijze, betrouwbaarheid,
aantal aangevraagde
certificaten Veilige
Woning, resultaten van
de steekproef op het
uitgevoerde werk door de
certificerende instelling
CB&V en de jaarlijkse
audit met betrekking
tot de Politiekeurmerkwerkzaamheden. Doorslaggevend was het
aantal aangevraagde/verstrekte certificaten
van het afgelopen jaar. Het CCV (Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
stelt deze prijs ter beschikking als waardering voor de werkzaamheden van Danny
Timmer Beveiligingen om Nederland veiliger
te maken, of zoals de directeur van het Beveiligingscentrum, Frits van de Kant (rechts
op de foto) het zo mooi omschreef tijdens
de prijsuitreiking: “We reiken een schouderklopje uit!”
Danny Timmer Beveiligingen is gespecialiseerd in inbraakpreventie en beveiliging. Het
bedrijf is in het bezit van een geldige diploma
van preventieadviseur en kan de klant meer
informatie geven over de manier waarop alle
'inbraakgevoelige' plekken van woningen
beveiligd kunnen worden. Zo wordt het risico

op een inbraak verlaagd tot 90%. Dat is voor
veel bewoners een geruststellende gedachte.
Inbraakpreventie door een PKVW-bedrijf
levert overigens een premiekorting van soms
wel 20% op de inboedelverzekering op. En
ruim 90% minder kans op een inbraak!!
Naast het PKVW heeft Danny Timmer nog
andere certificeringen, zie

www.dannytimmer.com.
Het bedrijf is niet alleen werkzaam op het
gebied van beveiliging en inbraakpreventie.
ook is men gespecialiseerd op het gebied van
onderhoud en timmerwerken, meubelmaatwerk.

Danny Timmer Beveiligingen
Mecklenburgstraat 26
3621 GP Breukelen
0346-257777
www.dannytimmer.com
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Slijterij Vreeland Vinkeveen

“Kwaliteit en service zijn onze kracht”
Slijterij Vreeland in Vinkeveen is één van de weinige slijterijen in de regio die zich al jaren als zelfstandig
bedrijf staande weet te houden. “Daar moet je flink je best voor doen,” zegt eigenaar Dick de Groot. “Met
een uitgebreid assortiment, kwaliteit en service en vakbekwaam personeel heb je wel een paar troeven in
handen om de klanten voor je te winnen.”
Dick de Groot was jarenlang profvoetballer bij Ajax. “In die tijd stonden de
salarissen van de voetballers in geen
verhouding tot wat er vandaag verdiend wordt. Je kon van het voetballen
alleen echt niet leven. Het was dan
ook niet ongebruikelijk dat voetballers een eigen bedrijfje begonnen om
aan een redelijk bestaansminimum te
komen. Veel van mijn oud collega’s begonnen bijvoorbeeld een sigarenwinkel of tijdschriftenshop. Ik zelf vond
werk bij een wijnimporteur. Na mijn
actieve voetbalcarrière ben ik trainer
geworden bij Ajax. Dat werd mijn
grote passie. Maar op den duur was
dat niet te combineren met mijn werk
bij de wijnimporteur. De oplossing
kwam voor mij toen ik de kans kreeg
slijterij Vreeland in Vinkeveen over
te nemen. Ik woonde al in Vinkeveen
en slijterij Vreeland was van oudsher
een gerenommeerd bedrijf. De oudere
Vinkeveners zullen zich nog wel de
tijd herinneren dat het bedrijf ‘de Oude
Koestal’ heette. Ik nam het bedrijf in
1979 over en na wat omzwervingen
zijn we uiteindelijk in het Winkelcentrum Zuiderwaard terecht gekomen. Doordat ik kon terugvallen op
bekwame medewerkers, kon ik mijn
tijd ook wat flexibeler indelen en bij
Ajax actief blijven. Trainen doe ik nu
niet meer, maar ik ben nog wel steeds
betrokken bij de club en doe sinds
kort aan scouting van jonge talenten,”
vertelt Dick.

Een breed assortiment
Slijterij Vreeland is ruim gesorteerd
in wijnen vanuit alle windstreken.
Dick: “Je kunt tegenwoordig op tal
van plaatsen wijn kopen. Er wordt
zelfs wijn aangeboden via internet.
Het is een misverstand te denken dat
je bij de slijterij duurder uit zou zijn.
Ook wij verkopen wijnen in alle prijsklassen. We betrekken wijnen uit alle
windstreken. De van oudsher bekende
Europese wijnlanden, zoals Frankrijk,
Italië en Duitsland blijven populair.
Maar er komen ook heel goede
wijnen uit Zuid-Afrika, uit Spanje
en Portugal, uit Chili of uit Australië
en tal van andere landen. Wij zijn er
trots op dat we een breed assortiment
presenteren. Het is voor veel mensen
vaak moeilijk een keuze te maken. In
dat geval staan mijn medewerkers,
Dennis, Marcel en Jan, klaar om de
klant van een deskundig advies te
voorzien. Dat maakt ons werk ook
zo leuk. In een gesprek met de klant
probeer je er achter te komen wat
voor wijn men zoekt. Wij vinden het
ook leuk om de klanten, die daarvoor
open staan, een wijn aan te bevelen,
die ze nog niet kennen. Er zijn zoveel
mogelijkheden en voor elke gelegenheid is er wel een passende wijn te
bedenken. Wij denken ook graag mee,
wanneer men op zoek is naar een
mooie wijn om cadeau te doen voor
bepaalde gelegenheden. En vanzelf-

Jan en Ellen Brugman voorzien Abcoude van een
ambachtelijk Italiaans ijsje

IJskiosk La Dolce Vita geopend met
een ridderlijk gebaar
Afgelopen zaterdag waren velen getuige van de wel heel bijzondere opening van de IJskiosk van Jan en Ellen Brugman. Op het 't Markvelt in
Abcoude zong musicalspeler Bert Simhoffer op een ridderlijke manier het
ijsstel en andere belangstellenden toe. Bert, de dag daarvoor de Hare Majesteit behaagd met een Koninklijke onderscheiding, stak het niet onder
stoelen en banken: het beste ijs van Abcoude vind je bij La Dolce Vita.

sprekend zorgen wij er dan ook voor
dat het geschenk feestelijk verpakt
wordt. Ook de club die prijsjes nodig
heeft voor de prijswinnaars van de
wedstrijden kan bij ons terecht.”
Voor feesten en partijen verhuurt
Slijterij Vreeland thuistapjes, (sta)
tafels en stoelen. Dick: “Biertapjes
zijn er van 30 en 50 liter. En we rekenen achteraf af. Ingeslagen drank
die niet gebruikt is kan men weer
teruggeven.”
Niet alleen wijn
Rondkijkend in de ruime, goed
geoutilleerde winkel valt al direct het
grote aanbod in gedistilleerde dranken op. “We bieden een ruime keuze
op het gebied van whisky, cognac en
andere dranken,” zegt Dick. “Mensen
gaan tegenwoordig naar de meest
exotische plekken op aarde op vakantie. En men gaat dan na thuiskomst
op zoek naar dat speciale drankje dat
daar aan het strand of aan de bar in
het hotel zo lekker smaakte, om de
sfeer van de vakantie nog even vast
te houden. Het is voor ons een sport
om ook aan dit soort verzoeken zo
goed mogelijk tegemoet te komen.
We kunnen heel flexibel opereren en
vaak lukt het ons om ook heel snel op
specifieke vragen in te spelen.”
Er is tegenwoordig ook een ruim
aanbod van verschillende soorten
bier. Men beperkt zich ook al lang
niet meer tot het kratje bier van de

Jan & Dick de Groot (eigenaar). Niet op de foto, maar wel belangrijk voor de zaak:
Marcel en Dennis.					
foto patrick hesse
alom bekende merken. Nederland
en België staan bekend om de grote
hoeveelheid speciaal brouwerijen.
Steeds meer mensen vinden het
prettig om van tijd tot tijd een apart
biertje te drinken.
Het winkelaanbod
Er is veel gesproken over een ingrijpende renovatie van het winkelcentrum Zuiderwaard. Die plannen zijn
inmiddels in de ijskast verdwenen.
“Ik ben wel blij met de komst van de
Jumbo. Dat zorgt toch voor een flinke
toeloop van klanten waar wij ook ons
graantje van meepakken. Vinkeveen is met achtduizend inwoners
natuurlijk een relatief klein dorp. Ik
vraag me af of er echt behoefte was
aan een tweede supermarkt. Ook de
toeloop van toeristen is anders dan
vroeger. Was het toen nog zo dat veel

toeristen vrijwel de hele zomer hier
aan de plas doorbrachten, dan merk
je dat men tegenwoordig gedurende
het zomerseizoen ook een paar
weken naar het buitenland gaat. Dat
heeft ook wel een verandering in de
toeloop bij de winkels veroorzaakt.”
Slijterij Vreeland ontleent zijn
kracht aan kwaliteit, service en een
klantvriendelijke benadering. “De
uitstraling van de winkel en de medewerkers moet zo zijn dat de mensen
hier graag komen,” zegt Dick. “Gezelligheid is ons product.”

Slijterij Vreeland is gevestigd aan de Plevierenlaan 15 in Vinkeveen. Telefoon 0297
263246. Openingstijden van maandag
tot en met donderdag van 08.30 – 18.00
uur. Vrijdag van 08.30 – 20.30 uur en
zaterdag van 08.30 – 17.00 uur.

Begin nu met Eigen Huis Sparen (3%*rente)

Kan uw kind later wel een huis kopen?
Het lijkt ver weg, een eigen huis voor uw kind. Maar het is belangrijk
om vooruit te denken. Tot voor kort was het kopen van een eigen woning
voor veel starters mogelijk. Een hypotheek afsluiten was eenvoudig en de
huizenprijzen bleven stijgen. Maar tijden zijn veranderd en een eigen huis
is geen vanzelfsprekendheid meer. Starters hebben het moeilijk. Voor een
hypotheek moet je tegenwoordig voldoen aan strenge eisen en meteen
beginnen met aflossen.
RegioBank komt met een aantrekkelijke oplossing: Eigen Huis
Sparen. Daarmee kunt u vandaag
al beginnen met sparen voor zijn
of haar toekomstige droomhuis.
“Daarmee helpt u uw kind of kleinkind een flink eind op weg, want
door vroeg te beginnen met sparen,
zorgt u voor meer zekerheid en verlaagt u alvast de maandlasten van

de toekomstige woning. Zo kan uw
(klein)kind straks makkelijker een
huis kopen,” aldus directeur Harry
Schuurs van RegioBank Wilnis.
Eigen Huis Sparen is eenvoudig en
voordelig. Er is geen minimale of
maximale inleg. Bovendien krijgt u
een aantrekkelijke rente van 3%*.
Geld opnemen is mogelijk wanneer

men wil. De 0,5% opnamekosten
krijgt men van RegioBank terug als
het geld wordt gebruikt voor een
van de bestedingsdoelen, zoals de
aankoop van een huis door uw kind.
Wilt u weten wat Eigen Huis Sparen precies voor u kan betekenen,
bel dan voor een afspraak. Of loop
even binnen. RegioBank Wilnis is
gevestigd aan de Dorpsstraat 7 in
Wilnis. Telefoon: 0297-289090.
* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

De Hartstichting bedankt collectanten en inwoners van Wilnis
Dagelijks bereidt Jan zijn Italiaans ijs
zodat de vier en twintig soorten vers
over de toonbank kunnen gaan. Dat
gebeurt op de ambachtelijke manier
waar de echte Italiaanse IJsmeesters aan herkenbaar zijn. De echte
liefhebber weet het dan ook, je hebt
ijs en echt ijs waar je niet vanaf kunt
blijven. Omdat smaken verschillen

vind je bij La Dolce Vita een keur van
smaken en soorten die er voor zorgen
dat je, na eenmaal geproefd te hebben, terug blijft komen. Daar is dan
ook alle gelegenheid voor. Jan staat
dagelijks, met uitzondering van de
donderdag, op het ’t Markvelt waar
je vanaf het middaguur tot diep in de
avond even langs kunt lopen.

“Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan”
De jaarlijkse collecte van 15 tot en met 21 april in Wilnis heeft dit jaar € 3431.63 euro opgebracht. De
Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor hun steun aan de Hartstichting! De Hartstichting heeft uw financiële steun hard nodig. Want de Hartstichting is volledig afhankelijk van
giften uit de samenleving. Heeft u de collectant gemist? Dan kunt u uw gift storten op giro 300 ten name
van Hartstichting Den Haag. Wilt u ons volgend jaar twee uurtjes helpen met de collecte?
Meld u dan aan op www.hartstichting.nl.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV
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
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Titel: Vals beschuldigd
Auteur: Victor del Arbol
En dan heb je ineens weer zo'n
boek in handen. Op de omslag
lees ik: voor de liefhebbers van
Winter in Madrid en De schaduw
van de wind.
Bij het lezen van zo'n tekst denk
ik direct....dat zal nog moeten
blijken!
Maar inderdaad, al bij de eerste
pagina's werd ik aangenaam
verrast.
Het verhaal begint in 1981 bij
Maria, een advocate die alleen
nog in leven is dankzij het apparaat waar zij aan ligt.
Zij overdenkt haar leven en dan
voornamelijk een zaak waar
zij een moordenaar vrij heeft
gepleit.
Het verhaal grijpt terug in de tijd
en dan komen we terecht in de
periode van de Spaanse burgeroorlog. Een tijd waarin moord,
corruptie, marteling, misdaad
hoogtij vierden.
Ik heb gesmuld van het mooie
taalgebruik. Heb gegruwd van
waar mensen toe in staat zijn.
Kortom, een boek wat ik van
harte bij u aanbeveel!!
carla burggraeve

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

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

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

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

adopteereenpup.nl
adopteereenpup.nl

Troostkind			
Loes den Hollander
Voor de
buitenwereld lijkt
het een
gewoon gezin, dat het
verlies van
het jongste
kind
verwerkt
heeft.
Maar het
ligt anders. Een van hen heeft de
kenmerken van een tijdbom en
brengt de anderen regelmatig in
beroering. En in conflict.
Astrid van Velsen is de moeder
van dit gezin en op een dag in juni
ontdekt ze iets wat niet alleen een
gevoelige snaar raakt, maar ook de
voorbode blijkt te zijn van geweld
en dreiging. Ze vermoedt dat haar
zoon hier iets mee te maken heeft.
Hoever ga je als moeder om de daden van een kind goed te praten?
Hoelang lukt het je de andere kant
op te kijken? Wat moet er gebeuren om je zover te krijgen dat je
ingrijpt?
Het antwoord blijkt alle perken te
buiten te gaan.

2

Op weg naar de Alpe d'huez
Dries van Agt
Voormalig
premier
Dries van
Agt vertelt
over zijn
grote
liefde, de
wielersport. Als
kind wilde
hij wel een
racefiets,
maar zijn vader zag er niets in.
Maar dat weerhield de jonge Dries
er niet van om op weg naar school
van Geldrop naar Eindhoven menig

maar het is ons nog niet gegund.
En als die zon niet doorkomt, blijven vooral de flessen rosé staan en
grijpen we terug naar een lekker
vol glas wit of rood.

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

SAM
MOET
SAM
MOET
NOGNOG
VEEL
LEREN.
VEEL
LEREN.

Boeken tip 5...

Smaakfestijn
Ik had gehoopt lekker met mijn
vrienden te kunnen dineren in de
tuin, toen ik een aantal weken
geleden met hen afsprak. Maar
helaas, het wordt weer binnen zitten! Het wil nog niet echt lukken
met het zonnetje en dat is een
grote desillusie na dat heerlijke
weer van afgelopen maandag tijdens Koninginnedag. We willen zo
graag lekker buiten zitten, glaasje
wit of rosé erbij en de BBQ aan,

Voor diezelfde vrienden ga ik een
lekkere verse pasta maken, met
eigengemaakte Bolognesesaus
en hier serveer ik twee heerlijke
Italianen bij. Het nieuwe wijnhuis
dat wij graag aan de Rondeveense
man en vrouw willen brengen is
Villa Barbi uit Orvieto, Italië. Ook
ik moest even wennen aan de
naam, kreeg meteen associaties
met Oh Oh Cherso, maar na één
slok was ik verkocht en dacht ik
“Oh Oh, wat is dit lekker”!
Orvieto zal voor de meeste mensen een onbekend gebied zijn in
Italië. Het ligt in Umbrië wat het
hart van Italië is. Umbrië grenst
in het westen aan Toscane. Je kunt
het gebied ook met Toscane vergelijken, alleen dan minder toeris-

snelheidsrecord te vestigen. Op
zijn loodzware Fongers maakte
hij tochten, tot aan Baskenland en
terug. Hij volgde hartstochtelijk de
grote klassiekers en gaandeweg
rekende hij steeds meer wieleridolen tot zijn beste vrienden. Zelfs de
politiek moest soms wijken voor de
wielersport. Na zijn pensionering
maakte hij bedevaartstochten per
fiets. Zo reed hij onder meer naar
Santiago de Compostella en zelfs
naar Kiev. Ook zijn zoon Frans is
bevangen door de wielerkoorts.
Samen met zijn vader beleefde
hij een aantal kostelijke wieleravonturen die ook in dit boek zijn
opgenomen .

Op een nacht krijgt ze een telefoontje van Naomi. Ze is in Parijs
meegegaan met een aantrekkelijke
Fransman, die dezelfde avond nog
aan een hartaanval is bezweken.
In paniek heeft ze het op een lopen
gezet. Wanneer Chantal erachter
komt dat de man een bekende
politicus is, gaan alle alarmbellen
rinkelen. Dit is groot nieuws en zij
krijgt de primeur op een presenteerblaadje. Ze vindt het huis
waar Naomi die fatale nacht heeft
doorgebracht, maar het lijk is verdwenen. In haar zoektocht naar de
waarheid raakt Chantal verstrikt
in een web van intriges, leugens en
harde criminaliteit...

3

De vriend 		
Charles den Tex

5

4

Nacht in Parijs 		
Micheal Berg
Chantal
Zwart
geniet in
Parijs van
de vrijheid
die het
leven als
freelance
journaliste
haar biedt.

Emma
werkt als
tolk voor
de Amsterdamse
recherche.
Haar kleine team
luistert
gesprekken
af van een
groep Kroatische mannen die ervan verdacht
wordt een aanslag voor te bereiden. Op een dag voegt zich een
nieuwe man bij de groep. Emma
herkent hem onmiddellijk, maar
verzwijgt haar ontdekking, omdat
ze zichzelf niet in de problemen
wil brengen. Wanneer haar collega's erachter komen dat de man
bepaald geen onbekende voor haar
is, raakt Emma betrokken bij een
levensgevaarlijke actie.

tisch en een groenere ongerepte
omgeving.
De wijngaarden liggen op een
heuvel op 320 meter boven de
zeespiegel. Het micro-klimaat
is ideaal voor de productie van
wijn, met vele zonuren en een
bodem die rijk is aan mergel en
klei, en bovendien ook aan fossiele
schelpen. Dit allemaal is terug
te proeven in de smaak want de
wijnen zitten echt supervol smaak.
De witte wijn bestaat uit Vermentino, Sauvignon Blanc, Grechetto
en Procanico (een inheemse
druifsoort). Als je hiervan een
slok neemt, proef je zo ontzettend
veel. Fruit, kruiden, zuren het zit
er allemaal in. Ideaal bij asperges
of vettere vissoorten. Of een pasta
met witte saus, zelf pasta met olie
en knoflook is geen probleem voor
deze wijn.
De rode wijn is een blend van de

Kind van haar vader 		
Erica James
Een
nieuwe
Erica
James om
bij weg te
dromen..
Katie is
dertig
jaar, heeft
een mooi
huis, een
aardige
vriend
en een goede baan. Als ze echter
een jaar na het overlijden van haar
moeder een brief van haar advocaat krijgt, die van haar leven een
leugen maakt, verandert alles. Ze
besluit op zoek te gaan naar haar
verleden, en naar zichzelf. Maar
een plan is één ding, de praktijk is
vaak weerbarstiger - en familiebanden blijken niet zo onverwoestbaar als ze altijd dacht...

Godfather van de Italiaanse
druifsoort, Sangiovese, de Frans
klassieke Cabernet en de ras
Italiaan Montepulciano. Minder
complex dan zijn witte broertje,
maar wel net zo smaakvol! Ik
zeg een goede begeleider bij een
verse pasta met eigengemaakte
Bolognesesaus. Dit weekend krijgen we nog even een paar koude
dagen als ik Piet P. mag geloven.
Laten we hopen dat we daarna al
die flessen rosé koud kunnen gaan
leggen!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hmmm met hesse...

Door Patrick Hesse

Hmmmm Met Hesse De Lachende Draeck Abcoude

Vakmanschap is Meesterschap
U kent vast nog wel die reclame van Grolsch, waar een heuse vakman wordt belicht met een mooi stukje
klassieke muziek op de achtergrond, gefilmd met prachtige sfeerverlichting. De reclame eindigde dan altijd
met: Vakmanschap is meesterschap! Met een trotse blik keek dan de (bijvoorbeeld) vioolbouwer trots in
de camera (ja, zo maken ze ze tegenwoordig niet meer!). Ik moest terugdenken aan deze reclame toen ik in
oog in oog kwam met de nieuwe chef-kok Michiel Bouwens van restaurant De Lachende Draeck in Abcoude.
Hij heeft er duidelijk zin in en ondanks de 20 jaar ervaring onder de koksmuts, zo enthousiast als een jonge
hond. Kijk en dat zie ik graag: pure bezieling.
Ik ben eigenaar Karel ten Böhmer
van De Lachende Draeck meer dan
dankbaar voor de uitnodiging om de
kookkunst van zijn nieuwe sterspeler
te komen ervaren. Bij binnenkomst
blijkt van het oude interieur van
voor Karel’s overname niets meer te
zijn overgebleven en is de enigszins
belegen en gedateerde binnenwerk
voorgoed verdwenen. Het interieur
heeft een frisse, moderne en warme
aankleding gekregen. Precies wat
deze locatie nodig had, de goudbruine
tinten spreken me erg aan en de mooi
loungebank lokt onmiddellijk. Dat is
dan ook de perfecte plaats om het
restaurant te overzien, nog een beetje
bijkomend van al deze indrukken
maak ik kennis met Piotr, de aimabele
gastheer van De Lachende Draeck.
Karel ten Böhmer nodigt me uit
om meteen even naar de keuken te
komen voor de kennismaking met de

nieuwe chef. Er heerst een gezellige
en opgewekte sfeer onder het personeel. Toen ik met Michiel belde om
mijn bezoek aan te kondigen, wilde hij
onmiddellijk overleggen wat hij zou
gaan maken. Ik laat me echter graag
door hem verrassen; deze jongen
weet wat hij doet en geeft hij mij alle
vertrouwen.
Daar is Michiel zelf met het eerste
gerecht: huisgerookte eendenfilet
met een mousse van mascarpone en
sinaasappel. Meteen ben ik erg onder
de indruk: het ziet er geweldig uit en
de smaak is verrassend en voortreffelijk. De toon voor vanavond is gezet.
Het begint al een beetje te schemeren buiten en dat komt de sfeer
ten goede. Inmiddels druppelen er
langzaam gasten binnen en geniet ik
tussendoor van de prachtige ingelijste
HDR foto’s (High Dynamic Range –
afgekort tot HDR– duidt op beelden

met zowel zeer donkere delen als zeer
heldere delen) een lust voor het oog.
Piotr serveert het volgende gerecht:
soep van geroosterde pommodori en
basilicum. Een eerlijke en heerlijke niets aan de hand soep.
Ondertussen komt Michiel even poolshoogte nemen en stemt mijn glunderende gezicht hem meer dan tevreden.
“Het eerste dat ik heb gedaan zijn
alle verpakten producten –een erfenis
van de vorige chef– er uit gooien. Ik
werk uitsluitend met verse streekproducten, zo probeer ik alles echt zelf
te maken. Als ik iets bak dan is het
niet in frituurvet, maar in ossewit, dat
verschil proef je duidelijk.”
Aangemoedigd door het enthousiasme
van Michiel ben ik benieuwd naar de
volgende dis: coquille met ibericospek,
inktvis en bietencrème. Als ik eerlijk
ben, vind ik coquilles altijd een beetje
overschat gerecht, maar Michiel heeft
er een klein feestje van gemaakt.
Ik kan kort zijn: de best bereide
coquille ooit, chapeau! Vooral de verse
biologische doperwten van De Lindenhoff zijn tongstrelend, wat een feest.

Ooit heb ik bij een fameus restaurant
in Scheveningen voor het eerst parelhoen gegeten, dit was een teleurstelling die het beste valt te omschrijven
als zeer droge kip met teveel vlieguren. Dat dit ook anders kan bewijst
Michiel: rouleaux van parelhoen
met krachtige dragonjus en gegrilde
asperges. Wat een topgerecht en de
hele smaakcombinatie past uitstekend
bij elkaar. Na deze overweldigende
ervaring heb ik geen ruimte meer
voor een dessert. Je kan tenslotte het
beste stoppen op het hoogtepunt.
Ik denk dat Karel met Michiel een
Champions Leaguespeler in huis heeft
gehaald, in combinatie met het vriendelijke personeel en de sympathieke
manager Piotr en de prima uitstraling
van het interieur is het een locatie
waar Abcoude terecht trots op mag
zijn en floreert het prachtige pad in de
dorpskern als nooit ervoor. En de prij-

zen? Ook daar word je vrolijk van: ik
lees op de menukaart dat er wekelijks
een driegangen menu is voor € 27,50.
En dat is natuurlijk een prima prijs om
eens dit geweldige restaurant en zijn
uitstekende keuken eens te gaan proberen. En als u na een heerlijk diner
geen zin hebt in de terugreis, dan kunt
u in het naast gelegen Hotel Abcoude
(eveneens eigendom van Karel ten
Böhmer) heerlijk overnachten.

De Lachende Draeck
Kerkplein 7, Abcoude
Tel. 0294-281271
www.delachendedraeck.nl
Openingstijden
Lunch op afspraak
Diner: dinsdag tot en met zondag vanaf
17.00 uur.
Groepen buiten deze openingstijden in
overleg.
Reserveren is aan te raden.

Na deze verrassing nog een stukje
verrukkelijke vis: gegrilde snoekbaarsfilet met voorjaarsgroenten en kreeftensaus. Ook dit smaakt buitengewoon
en ik begin me langzaam te realiseren
wat een aanwinst De Lachende Draeck voor ons is: zo'n juweel van een
restaurant zo dicht bij huis! Benieuwd
naar het volgende gerecht snoep ik
nog wat van het ‘oven’heerlijk brood.

‘Buitengewoon in het land’ bij De Lindenhoff
met Wilco Berends
‘Buitengewoon in het land’ is een
restaurant zonder muren, dat in de
zomermaanden rondreist met telkens
andere regionale producenten en chefkoks op de meest bijzondere locaties
van Nederland. De eerste diners van
2012 vinden plaats op donderdag 17
mei (Hemelvaart) en vrijdag 18 mei
bij lusthof De Lindenhoff in Baambrugge. Topchef Wilco Berends (van
het met een Michelinster bekroonde
Restaurant De
Nederlanden) laat
zich op vrijdag 18
mei inspireren door
de prachtige ingrediënten en heerlijke
wijnen van Lindenhoff. Restaurant De
Nederlanden en lusthof De Lindenhoff

bewijzen dit door hun gedrevenheid
en hun bevlogenheid met natuurlijke smaken. Vrijdag 18 mei wordt
hierdoor een avond om nooit meer te
vergeten. Een lange dinnertable voor
ruim zeventig gasten. Met je geliefde,
met familie, met vrienden én met
een heleboel onbekende, maar wel
gelijkgestemde tafelgasten beleef je
daardoor een unieke maaltijd met vijf
gangen ‘sharing
food’, topwijnen
en ongetwijfeld
inspirerende
gesprekken en
ontmoetingen.
Wie dit Buitengewone diner wil
meemaken kijkt op:

www.buitengewooninhetland.nl
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Binnenkort ook midgetgolfbaan en aparte trouwlocatie op Hoeve Landzicht
Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Het baggeren van de Voorwetering, gunstig of
rampzalig?
Afgelopen weken werd de wegsloot, of Voorwetering, van Demmerik
uitgebaggerd. Het slib werd met een aangepaste boot bijeen geschoven en met een happer uit de sloot gehaald. Karren reden af en
aan om het slib af te voeren naar het slibdepot. Door deze methode
van schuiven werd vooral het losse slib verwijderd. Slib beweegt
heel langzaam tegen de heersende windrichting in naar hoger wal.
De Voorwetering ligt ten opzichte van de sloten van Demmerik aan
hoger wal en vult zich dus langzaam met het losse slib uit de Demmerikse Polder. Het moet dus regelmatig verwijderd worden.
Opvallend bij het gehele baggerproject was dat er bij het verwijderen
van het slib nauwelijks stank vrij
kwam. Niet de bekende rotte eieren
stank. Het betekent dat het slib niet
zuurstofloos is en dat is een goed
teken voor de waterkwaliteit.
Met het slib is de flora en de fauna
flink beschadigd. Duizenden of beter
miljoenen kleine diertjes werden
meegebaggerd. Wortelstokken van
de waterlelie en de gele plomp
kwamen los van de bodem en dreven
in het water. Alleen langs de oevers
die de baggerschuif niet bereikt had
bleven ze staan. Een kleine ecologische ramp of juist wel goed?
In het water en op de bodem leven
vele kleinere organismen van enkele
centimeters zoals muggenlarven,
libellen en waterjuffer-larven, kleine
torretjes, waterpissebedden en
vlo-kreeftjes. Deze dieren zijn het
voer voor de grotere waterdieren
zoals vissen maar ook watervogels
als koeten en zwarte sterns. Zowel
de kleine diertjes als ook de vissen
leven het liefst tussen waterplanten.
We zien echter maar weinig waterplanten in de sloten. Hier en daar
waterlelies maar daar blijft het bij.
De belangrijkste oorzaak daarvan
is het slib op de bodem van de sloot.
In dat losse slib kunnen de planten
niet wortelen en bij een stevige
wind worden ze losgeslagen. Een
flinke baggerbeurt die het losse slib
verwijdert is dus gunstig voor de waterplanten. Maar is het ook gunstig
voor het dierlijk leven? Eigenlijk wel,
ondanks dat er miljoenen diertjes
met de bagger verdwijnen. Ook de
fauna heeft een stevige bodem nodig,
in het losse, waterige slib hebben ze
geen houvast.
Na het baggeren zullen de water-

lelies en de gele plompen zich snel
herstellen omdat de bodem steviger
is geworden. En misschien komt ook
de krabbenscheer weer terug, die
plant met de cactusachtige bladen
die in de loop van de zomer boven
het water uitsteekt. Ook de dieren
herstellen zich snel, vele nieuwe
exemplaren komen uit de sloten naar
de Voorwetering. Door het gunstige
milieu zullen ze zich snel vermeerderen waardoor er snel meer zullen
zijn dan voor het baggeren.
Er is nog een reden waarom baggeren gunstig voor het waterleven.
In de bagger zijn veel voedingsstoffen gebonden, zoals fosfaat. De
boeren wisten dat vroeger en men
‘slootte’ de watergangen daarom in
het najaar om zo voedingsstoffen op
het land te brengen. Vaak mengde
men het slib met stadsvuil wat ook
veel voedingsstoffen bevatte. Door
het op het land te brengen bemestte
men het land en hield men tevens
het land op hoogte. Men noemden
dat ‘het toemaken van het land’. Zo
werd er eeuwen lang veel fosfaat uit
de sloten verwijderd. Tegenwoordig
bevat het water in de sloten en dus
ook de bagger veel fosfaat. Dit is
een gevolg van de bemesting van het
land. Boeren zijn niet meer geïnteresseerd in voedingsstoffen uit de
sloot. Door het verwijderen van het
slib zoals nu gebeurt wordt dus veel
fosfaat uit de sloot verwijderd. Het
water wordt door een vermindering
van de hoeveelheid voedingsstoffen
helderder en het waterleven wordt
hierdoor rijker.
Baggeren is een eeuwenoud gebruik
en hoort bij het onderhoud van de
sloten, het is goed voor de brandweer
die meer water tot zijn beschikking
heeft als het nodig is, maar het is ook
goed voor de flora en fauna.

www.degroenevenen.eu

Pannenkoekenrestaurant in Nieuwer ter Aa
Zaterdag 12 mei openen de nieuwe eigenaren van Hoeve Landzicht in Nieuwer ter Aa de deuren van hun
pannenkoekenrestaurant. En dat is nog maar het begin van alles wat Monique en Michel Nijman in en rond
de voormalige boerderij van plan zijn…
door anja verbiest

Monique en Michel Nijman kochten
Hoeve Landzicht onlangs van het
Vinkeveense ondernemerspaar Liza
en Ron van Roekel, die er jarenlang
een partycentrum runden.
Hoeve Landzicht wordt onder meer
de nieuwe locatie van hun bedrijf
Aquabubble, dat voorlopig ook nog in
Heiloo is gevestigd. Monique: “Met
Aquabubble, dat vijf jaar bestaat,
verzorgen we allerlei activiteiten voor
kinderen én volwassenen op en rond
het water. Zoals op het water lopen
in grote doorzichtige bollen. Jaarlijks
zijn dat zo’n vierhonderd evenementen, zowel in Nederland als in België.
Op Koninginnedag waren we zelfs
met vijftig begeleiders bij diverse
activiteiten tegelijk in touw.”
Meteen verliefd
Op zoek naar een wat centraler in het
land gelegen locatie ontdekten Monique en Michel eind vorig jaar Hoeve
Landzicht. Monique: “Begin november zijn we gaan kijken en we waren
meteen verliefd.” Michel: “Aanvankelijk dachten we eraan om in het
seizoen voor passerende fietsers en
motorrijders ook wat horeca-activiteiten te ontplooien, maar al snel zagen
we dat er hier veel meer mogelijk is.
Uiteindelijk hebben we besloten een
pannenkoekenrestaurant te beginnen,
kinderfeestjes te gaan organiseren,
een piraten-midgetgolfbaan met 18
holes aan te leggen en De Hooiberg
te verbouwen tot een luxe locatie
voor feesten, trouwerijen of vergaderingen voor maximaal 75 mensen.
Heerlijk rustig en met een geweldig
mooi uitzicht over de weilanden tot

– foto patrick hesse

Monique en Michel Nijman zijn druk bezig om De Hooiberg bij Hoeve Landzicht te
verbouwen tot een luxe feestlocatie met een prachtig uitzicht.
aan Vinkeveen. En dat zijn nog maar
de plannen voor dit jaar… ”
Op de dag van de overdracht van de
hoeve zijn Monique en Michel meteen al begonnen met de verbouwing.
Michel: “De hoeve is ruim honderd
jaar oud en dat merk je ook wel.
Op diverse plekken is het hier echt
aan een opknapbeurt toe. Gelukkig
krijgen we van veel mensen hulp, dus
het gaat wel lukken om alles op tijd
klaar te hebben.”
Van alles te beleven
In het pannenkoekenrestaurant, dat
vanaf zaterdag 12 mei vooralsnog
elke dag (behalve op maandag)
geopend is van tien uur ’s morgens
tot acht uur ’s avonds, is binnen plaats
voor 150 bezoekers. Monique: “Buiten, op het grote terras aan de achterzijde, kunnen zo’n 200 mensen een
plaatsje vinden. Met goed zicht op
de midgetgolfbaan en diverse andere
attracties voor de kinderen, zoals een
springkussen. Aan de voorzijde van

de hoeve maken we een terras voor
bijvoorbeeld fietsers en motorrijders,
met een stalling en de mogelijkheid
om hun spullen goed in de gaten te
houden. Iets verder naar achteren
komt een terras voor mensen die wat
meer rust zoeken.”
Elke woensdag, zaterdag en zondag
is er op Hoeve Landzicht de hele dag
door van alles te beleven. Monique:
“Iedereen kan dan gewoon binnenlopen en meedoen aan alle activiteiten.
Dat kan lopen op het water zijn,
in een van onze bollen, maar ook
boogschieten of een zeskamp, of nog
heel iets anders. Op www.hoevelandzicht.nl en www.aquabubble.nl is meer
informatie te vinden over alles wat
we hier gaan doen en hoe men activiteiten bij ons kan reserveren. Maar
eerst houden we zaterdag 12 mei van
13.00 tot 20.00 uur een open dag.
Er lopen die dag echte piraten rond
en er zijn allerlei gratis activiteiten,
waaronder schminken. En natuurlijk
is het restaurant open!”

Veel diversiteit aan sportactiviteiten voor ouderen

Kennismaken tijdens Gezond in Beweging
Op vrijdag 21 april zat in De Groene Venen het uitneemexemplaar van De Beweegkrant. Hierin stond het
project Gezond in Beweging beschreven. Tijdens dit project kunnen 40-plussers en senioren uit De Ronde
Venen gedurende het hele jaar kennismakingscursussen doen bij een lokale sportaanbieder. Mensen die De
Beweegkrant hebben gemist, kunnen deze digitaal vinden op www.sportinderondevenen.nl. Hier staat tevens
het volledige activiteitenaanbod en het aanmeldformulier. Ook kunt u een krant opvragen bij Leon van Fraeijenhove via 030-751 38 62 (maandag en donderdag).
Spel en Sport
Gezond in Beweging wordt georganiseerd door Sport in De Ronde Venen
in samenwerking met Spel en Sport
De Ronde Venen. Laatstgenoemde
biedt tijdens het project, evenals andere sportaanbieders, kennismakingscursussen van zes lessen voor vijftien
euro aan. Deze zijn voor mensen die
net beginnen met sporten tot aan
mensen die al langer sportief actief
zijn. Ook mensen met een beperking
en/of chronische aandoening zijn
welkom. Dankzij de grote diversiteit
aan activiteiten is er bij Spel en Sport
voor ieder wat wils.
Voor iedereen
“Wij hebben ons als doel gesteld
Ronde Veners in beweging te krijgen
en te houden”, vertelt voorzitter Jos
Kooijman van Spel en Sport. “Onze
lessen zijn bedoeld voor iedereen, of je
nou ervaring hebt met sporten of niet.
Zodra mensen zich door hun leeftijd

of conditie niet meer willen of kunnen
aansluiten bij reguliere sportverenigingen, is het aanbod van Spel en Sport
De Ronde Venen er om continuïteit te
bieden aan het bewegen en om allerlei
gezondheidsklachten te voorkomen of
uit te stellen.”
Vriendschappen
Tijdens Gezond in Beweging kunnen
deelnemers onder meer kennismaken
met zitgym, sportief wandelen, volleybal en spel en sportgroepen. “Wij
bieden allerlei soorten groepslessen
aan, in alle kernen, op verschillende
niveaus. Voor dames en heren, van
balspel tot dansles”, aldus Kooijman.
“De meeste lessen zijn een combi van
oefeningen en (bal)spel. Het leuke
van groepslessen is dat je mensen
leert kennen uit jouw omgeving. Vele
vriendschappen en afspraken buiten
het sporten zijn al gemaakt.”

Gezond in Beweging
Spel en Sport is blij met het project
Gezond in Beweging. “Hoewel wij
denken dat onze lessen, ook financieel,
laagdrempelig zijn, zijn beweegstimuleringsprojecten als deze onmisbaar
voor ons”, zegt Kooijman. “ Soms
hebben mensen nog net even een zetje
nodig om aan de slag te gaan. Dankzij
dit project hoeven mensen zich niet
direct te binden en krijgen ze een beter beeld van de les en de groep dan
wanneer ze maar één proefles komen
volgen.” 		
foto ad peek
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De Club van…

Door Piet van Buul

Wim Snijders over Showdown

Een soort tafeltennis voor visueel gehandicapten
Vanaf 11 mei aanstaande start sportvereniging Veenland in Wilnis met een geheel nieuwe activiteit. Aangepast sporten voor mensen met een visuele handicap. Voor hen is het spel ‘Showdown’ ontwikkeld. Het is een
van de weinige sporten die visueel gehandicapten individueel kunnen beoefenen. “Het lijkt een beetje op
tafeltennis,” zegt initiatiefnemer Wim Snijders. Samen met vriendin Riet Rosseel is hij op zoek naar mensen
die zin hebben om wekelijks te komen trainen.
“Showdown komt oorspronkelijk uit
Canada,” vertelt Wim, “waar het is
bedacht door de Canadian National
Institute for the Blind, zeg maar
het Canadese Blindeninstituut in
Vancouver. Tijdens de Paralympische Zomerspelen die in 1980 in
Nederland zijn gehouden is de sport
hier in ons land geïntroduceerd. Er
bleek al snel belangstelling en er
werden clubs opgericht. Er zijn op

Doe mee aan de Argon
Lenteveiling op 11 mei
Volgende week vrijdag 11 mei vindt
voor de tweede keer de grote Argon
jubileumveiling plaats. De organisatoren hopen niet alleen op een hoge
opkomst, maar ook op een hoge
opbrengst van de vele veilingitems
die bijeen zijn gebracht. De opbrengst van de veiling zal ten goede
komen aan de sv Argon, de stichting
Top Sport Argon, maar daarnaast is
dit jaar tevens een gedeelte van de
opbrengst bestemd voor Inloophuis
’t Anker. Plaats van handeling is de
Argon-kantine, waar veilingmeester
Huub van Bemmelenvanaf 20.00
uur (zaal open 19.30 uur) ruim 150
aangemelde veilingitems onder de
hamer brengt. Er is weer een grote
diversiteit van items ingebracht,
waaronder twee TV’s, twee fietsen,
VIP kaarten voor Ziggo Dome, Heineken Music Hall, 70s/80s Party in
De Meijert en het Vogelvrij Festival,
maar ook een social media training
voor 20 personen. Er zijn kaarten
voor diverse voetbalwedstrijden van
topclubs, diverse reisjes en zelfs
een Mini Cooper, bouwjaar 2012!
Daarnaast ook veel leuke kleinere
items; van een pondje paling tot een
bokstraining. Kortom, voor ieder
wat wils en dus een aanrader voor
iedereen om 11 mei van af 19.30
uur aanwezig te zijn. Dit jaar is er
ook een Rad van Fortuin. Iedereen
die zich aanmeldt als bieder krijgt
een gratis lot voor het Rad, waarmee nog een aantal leuke items zijn
te winnen. Check voor het laatste
nieuws www.svargon.nl en bekijk de
wekelijkse digitale nieuwsbrief.

dit moment zo’n twintig verenigingen actief. Daar wordt de sport niet
alleen recreatief beoefend, maar
er wordt ook competitie gespeeld.
Er zijn vier klassen, de hoofdklasse,
de eerste, de tweede en de derde
klasse. In elke klasse zitten twintig
spelers. Elk jaar kan men promoveren naar een hogere klasse, in
dezelfde klasse blijven of naar een
lagere klasse degraderen. In de
competitie behaalde punten worden
meegenomen in een ranking die
een bepaalde speler heeft. Er wordt
competitie gespeeld in de periode
van november tot april.”
Spelen op gehoor
Showdown is een sport die wordt
gespeeld op gehoor. De spelers
spelen een hard plastic balletje met
een speciaal batje naar de tegenstander. In het balletje zitten kleine
kogeltjes die een rinkelend geluid
veroorzaken. Daardoor kan de
blinde speler op het gehoor bepalen
waar het balletje zich bevindt. Het
spel wordt gespeeld op een speciale
tafel van 3,7 meter bij 1,27 m. met
een opstaande rand van 17 centimeter. Dat zijn de officiële maten
van de competitietafels. Wim: “We
hebben voor Veenland twee nieuwe
tafels aan kunnen schaffen. Door
de opstaande randen is er sprake
van een soort bak zodat het balletje
niet van de tafel kan rollen. In het
midden zit een plank waar de bal
onderdoor moet worden geslagen.
Aan beide kanten van de tafel zit
een goal waarin gescoord moet
worden. Er zijn spelers die helemaal blind zijn en anderen die in
meer of mindere mate slecht zien.
Om er voor te zorgen dat geen van
beide spelers de bal ziet en het dus
geheel op gehoor gaat, wordt het
spel gespeeld met een blinderingsbril op.”
Showdown is een ideale manier
voor blinden en slechtzienden om
aangepast te sporten.
Op www.showdown.nl kan men zien
hoe het spel in zijn werk gaat. Wim:
“Er staan ook een paar filmpjes op
waarin ervaren spelers bezig zijn en
je staat er verbaasd van hoe snel en

enerverend zo’n spelletje dan kan
zijn.”
Een vereniging voor de regio.
“We zijn sportvereniging Veenland
zeer erkentelijk dat zij de gelegenheid biedt om hier in de regio de
sport te gaan beoefenen,”zeggen
Wim en Riet. “We realiseren ons dat
er niet zo heel veel blinden en visueel gehandicapten in de gemeente
wonen. We mikken er dan ook op dat
Initiatiefnemer Wim Snijders: “Ook voor mensen met een visuele beperking is sport
zich uit de wijde omgeving mensen
belangrijk. Niet alleen voor de nodige lichaamsbeweging, maar ook voor de sociale
gaan melden. We zoeken naar leden
contacten.”					
foto patrick hesse
in een groot gebied van Amstelveen
en Hoofddorp tot Woerden, BreukeWim en Riet. “Het is een soort virus
Toptalent in Nederland
len en Diemen.”
waar we mee besmet zijn. Het is een
De competitiewedstrijden worden
Riet is zelf ook visueel gehandiheel leuke sport en de mensen die we
georganiseerd door de Gehandicapt en weet als geen andere hoe
overal ontmoeten zijn heel aardig. En
capten Sport Bond. Er was jarenmoeilijk het is om een geschikte
op die internationale toernooien gaat
lang een nationale selectie die
sport te vinden die je zelfstandig
het er heel serieus aan toe.”
aan internationale toernooien en
kunt beoefenen. “Ook voor mensen
De activiteiten van het Dutch Showkampioenschappen meedeed. Wim,
die blind zijn of slecht zien is sport
down Team staan los van de verenidie docent Sport en Bewegen was
belangrijk. Niet alleen omdat je dan
gingsactiviteiten
een flink portie
in Wilnis. Wim:
lichaamsbeweging
“We hopen hier
krijgt maar ook
een start te kunnen
omdat je dan anmaken met een
dere mensen ont- Wethouder van sport David Moolenburgh van De Ronde Venen en
groep mensen die
moet. Het sociale wereldkampioen Showdown Sven van de Wege (foto) geven op
het een leuk spel
contact speelt een vrijdagavond 11 mei de aftrap van de nieuwe vereniging Showdown
vinden. En door
belangrijke rol.”
Veenland in Wilnis.
wekelijkse traininBij voldoende begen hopen we te
langstelling kan er
Showdown Veenland is trots dat regerend
bereiken dat er in
met ingang van 11
wereldkampioen en zevenvoudig Nederlands
het najaar aan de
mei elke week van
kampioen Sven van de Wege aanwezig zal
19.30 tot 22.00
zijn bij het eerste startschot. Ook de talenten landelijke competitie meegedaan kan
uur gespeeld
Wendy Zuydwijk en Mitchel Snel zullen die
worden in De Wilavond aanwezig zijn om te laten zien waarom worden Voorlopig
lisstee in Wilnis.
Showdown een fascinerende en flitsende sport mikken we daarbij
Uiteraard is er dan
is. De avond begint om 19.30 uur in Buurtcen- op deelname in
klasse drie of twee.
ook deskundige
trum De Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 te
Het zou ook erg
leiding aanweWilnis. Zie ook: www.veenland.nl
prettig zijn wanzig. Riet en Wim
hopen dat er veel mensen komen om aan de Universiteit van Wageningen, neer we hier in de regio wat mensen
was de bondscoach. Toen de bond zich of bedrijven vinden die ons willen
kennis te maken met deze unieke
sponsoren. Het gaat niet om hele
om financiële redenen genoodzaakt
sport. Wim: ”We hebben op de
zag met die selectie te stoppen, is be- grote bedragen, maar zo’n vereniopeningsavond als gast de regerend
ging kost nou eenmaal geld. Mensen
wereldkampioen uit Vught. Hij is ook sloten om de getalenteerde sporters
die het belangrijk vinden dat het
onder te brengen in het Dutch Showzevenvoudig Europees kampioen en
aangepaste sporten voor blinden en
down Team. Dit team reist de halve
heeft drie keer het internationale
slechtzienden een kans krijgt kunnen
wereld rond en speelt zeven tot tien
toptwaalf toernooi gewonnen. En
daarover contact met ons opnemen,”
keer per jaar grote toernooien in het
mensen die lid worden krijgen een
zegt Wim hoopvol.
buitenland. En de Nederlandse speskibril, handschoenen en een bat
lers behoren tot de besten ter wereld. Meer informatie is te vinden op de
gratis. De sport is geschikt voor alle
“Daar zijn we erg trots op. We steken site www.showdown.nl en op
leeftijden.”
er samen heel veel tijd in,” zeggen
www.veenland.nl.

Wethouder Moolenburgh gaat strijd aan met
Showdown wereldkampioen Sven van de Wege

Open Dag bij Verkeerscollege Mijdrecht
Altijd al eens op een vrachtauto
willen rijden? Of op een motor?
Op zaterdag 12 mei kan men het
gratis komen gratis proberen!
Er zijn die dag rijtesten met de
auto, motor, vrachtauto of aanhangwagen, er zijn speciale kortingsacties en informatie over 2ToDrive, de
proef waarbij je met 16,5 jaar al
mag gaan lessen voor je rijbewijs.

Ook wordt er die dag informatie
gegeven over de nascholing van
chauffeurs (code 95) en zijn er
theoriesessies over de nieuwste
verkeersregels. Men is van 10 tot
15 uur welkom bij het Verkeerscollege aan de Groot Mijdrechtstraat
39 D te Mijdrecht.
De koffie en instructeurs staan
klaar. www.verkeerscollege.com

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
Voor een beetje
gewoon geluk

Vakantie, een dagje uit, muziekles, een sportlidmaatschap, computeren. Het is voor de meeste
kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Maar
er zijn kinderen voor wie dit niet is weggelegd.
Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt ze. Helpt u
mee? Stort dan vandaag nog een beetje geluk op
ING 404040. Of kijk op www.kinderhulp.nl wat
u nog meer kunt doen. Dank u wel!

www.kinderhulp.nl

- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Suzuki GSR 600 Floor Verbrugge Motoren

Het venijn zit hem in de staart
Na een heerlijke Koninginnedag met een top toertocht is het voorjaar echt goed begonnen, met temperaturen waar wij motorrijders blij van worden. En vind ik het natuurlijk ook geen straf om tussen de bedrijven
door langs te gaan bij Jos Snelderwaard, eigenaar van Floor Verbrugge Motoren in De Hoef. Het is er een
bedrijvigheid vanjewelste, want ook de pure mooi weer rijders zijn uit hun winterslaap ontwaakt en de monteurs van Jos moeten aan de bak. Altijd gezellig zoveel reuring in een zaak. Dan heb je weer echt het idee
dat motorrijden leeft als nooit tevoor. Bij de balie staat een man die net terug is van een proefrit met een
motorscooter. Hoewel enthousiast twijfelt hij nog tussen de scooter en een motorfiets occasion. Logisch,
gezien het groot assortiment met geweldige modellen; allemaal prettig geprijsd.
Ook aan mij de keus wat ik rijden
wil. Maar als een kind bij Jamin
blijf ik wikken en wegen. “Waarom
pak je die Suzuki niet?” merkt
Jos op, wijzend naar een coole

GSR 600. Waarom niet een lekker sportieve fiets met een recht
stuur? Mijn vorige Suzukitest bij
Verbrugge was me ook uitstekend
bevallen. Binnen een mum van
tijd neemt een van de monteurs

de Suz mee voor een kleine
check: bandenspanning, olie,
remmen en ketting worden
vakkundig gecontroleerd,. Er
gaat wat brandstof in de tank,
en de GSR is er klaar
voor. Snel nog even
de wintervoering
uit mijn motorjas
peuteren en ook ik
kan van kiet.
Een prachtige sonore
grom komt er uit het
kontje, want deze fiets
is bijzonder gestyled en
er komen naast de twee
achterlichten twee uiteinden uit
het kontje, werkelijk schitterend
gedaan. Ik zoef lekker de polder
in en zie dat het rode gebied van
de centrale toerenteller pas begint
bij 14.000 toeren, een hoogtoerige

fiets dus. Nadat de digitale temperatuur de juiste bedrijfswarmte aan
geeft, geef ik iets meer gas. Dat
valt tegen zeg, een beetje mat, hoe
kan dit nou? Toch maar iets meer
gas erop en dan bij 8.000 gaat de
GSR volledig los en verandert hij
in een heuse racer en schreeuwt
hij het uit van plezier. Zo dat is niet
mis voor een 600? Zoals altijd zit
het venijn in de staart. De lichte
machine laat zich prima door de
bochten gooien als een WC-pot die

door de kroonprins naar een record
wordt gegooid. Op de GSR voelt
het nog steeds als Koninginnedag,
wat een feest! De 599 cc vloeistofgekoelde 16 klepper is goed voor
bijna 100PK en dat is niet misselijk
De motor is uit het introductiejaar
2006 en heeft slechts 13.300 kilometer gelopen, de hele fiets maakt
een keurige indruk en is compleet;
alleen één ding ... die spuuglelijke
aftermarket spiegels zou ik er meteen vanaf schoppen. Ze doen hun
naam geen eer aan, de hele rit heb
ik zitten stellen maar het enige dat
ik te zien kreeg was mijn motorjas,
terwijl als je eens een keer sneller
rijdt dan toegestaan, zie je nooit

of er een auto met blauwe pitten
achter je rijdt. Gelukkig heb ik
daar geen last van, want ik hou me
netjes aan de maximum snelheid
(Pinokkio). Het wordt weer tijd
deze pretletter terug te brengen.
Deze keurig nette motorfiets met
een hoge “fun”factor gaat van de
hand voor 4.850 euro inclusief
afleveringskosten en drie maanden
garantie.

Floor Verbrugge B.V.
1e Hoefweg 7
De Hoef
Tel. 0297-593348
www.floorverbrugge.nl

OPENINGSACTIE
VERLENGD TOT EIND

MEI

GRATIS MONTAGE
serres, veranda’s, aluminium en kunststof kozijnen
U kunt in onze showroom niet alleen alle producten bekijken, maar ook
direct gebruik maken van de verlengde openingsactie. Want koopt u voor
eind mei 2012 een serre, veranda, aluminum of kunststof kozijnen dan
krijgt u de montage helemaal gratis.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
Zaterdag

09.00 - 17.00 uur
11.00 - 14.00 uur

Vermogenweg 26 | 3641 SR Mijdrecht | Telefoon: 0297-231697 | Fax : 0297-288036 | E-mail: info@keers.nl | www.keers.nl
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Door Michael Reuling
foto's: patrick hesse

Fiat Doblo Cargo

Italiaanse zakenauto, maar dan anders
De meest bekende merken voor bestelauto’s zijn eigenlijk Volkswagen, Mercedes, Iveco en Opel. Toch spelen andere merken als Renault,
Citroën en het Italiaanse Fiat ook een rol in het bedrijfsleven. Tijd om
eens kennis te maken met de Italiaan, de Fiat Doblo.
Een paar weken geleden was het
de beurt aan de Opel Combo. Opels
nieuwe bedrijfsauto, die door Fiat
wordt gebouwd in Turkije. Ja, in de
autowereld lijkt iedereen stiekem
met elkaar samen te werken. De
Doblo werd afgelopen jaar verkozen
tot Internationale Bestelwagen van
het jaar 2011. Deze specifieke Doblo wordt door Carlos Kooyman, van
Autobedrijf Kooyman in Vinkeveen
ingezet als serviceauto. Uiteraard
voorzien van mooie bestickering.
De Volkswagen Caddy is één van
de meest geziene bestelauto’s in
dit segment. Toch is de Caddy, met
een vanafprijs van ongeveer €
20.000,- incl. BPM en BTW, flink
duurder dan zijn concurrenten Doblo
en Combo. Je merkt wel dat de
Caddy comfortabeler en iets luxer
is dan de goedkopere concurrenten,
maar de vraag is of je daar op zit te
wachten. Veel bestelauto’s worden
ingezet voor doeleinden waarbij ze
snel smerig worden en dan is het de
vraag of het de grotere investering
waard is. Uiteraard biedt een Doblo
voldoende comfort om uitgerust van
A naar B te komen. Daarbij is aan

alle gemakken gedacht als extra
grote opbergvakken, makkelijke
deurgrepen en goede zitpositie. Nadeel van bestelauto’s is dat het zicht
naar achteren vaak niet mogelijk is.
Maar hier heeft Carlos een mooie
optie voor. Zijn Doblo is namelijk
voorzien van een display dat op de
binnenspiegel is geplaatst. Aan de
achterzijde van de auto is bij de
kentekenplaat een camera geplaatst,
zodat je bij het achteruit rijden naast
je buitenspiegels ook op de achteruitrijdcamera kunt vertrouwen.
De Doblo is leverbaar met diverse
motoriseringen. Zo heb je de keuze
uit een paar benzinemotoren met
vermogens variërend van 95 tot 120
pk, een benzine/aardgas motor met
120 pk en diverse diesels met 90,
105 en 135 pk. De 90 pk diesel is te
verkrijgen met ComfortMatic, een
gerobotiseerde vijf versnellingsbak.
Wat betreft vermogens; 90 pk is
voldoende voor de Doblo, maar erg
vlot gaat het niet. Mijn keuze zou
uitgaan naar de 105 pk of 135 pk
voor als je veel zware goederen
moet vervoeren. Je kunt kiezen voor
diverse uitvoeringen, waaronder de

Actual (standaarduitvoering) met
onder meer 12 volt aansluitingen,
airbags, ABS, elektrisch bedienbare ruiten, radiovoorbereiding
en tankdop met slot. Op de SX (€
1.350,- meer) krijg je daar bovenop
zaken als 12 volt aansluitingen in
de laadruimte, elektrisch verstelbare meegespoten en verwarmbare
buitenspiegels, extra geluidsisolatie,
mistlampen, lendesteun in de stoelen
parkeersensoren en schuifdeur aan
de rechterzijde. Een keuze die dus
eigenlijk makkelijk gemaakt is.

vijf of zeven zitplaatsen. De ruimte
van een bestelauto met het comfort
van een personenauto.

Naast de standaard lengte en hoogte,
is de Fiat leverbaar met verlengde
wielbasis (de laadvloerruimte gaat
dan van 1.60 meter naar 2.0 meter)
en verhoogd dak. Je kunt daarnaast
extra stevige vering bestellen,
zodat je met zwaardere spullen op
pad kunt gaan. Het laadvermogen
varieert (afhankelijk van de gekozen
uitvoering) van 750 tot 1.000 kilo.
En als je dan met zware spullen goed
in de ankers moet, kun je ook grotere
remschijven bestellen. Voor mensen
die met meer dan twee man op pad
willen, kan dat. De Doblo is namelijk
ook als personenauto leverbaar met

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

is of ‘ie gemaakt zal worden – laat
staan hoeveel exemplaren er komen. De Londonse tuner Prindiville
trekt zich daar niet zoveel van aan,
en laat ons zien wat het met de
Aventador J concept kan doen.

om je naar alle circuits ter wereld
te leiden, en is er 1000 watt aan
speakers voor surround sound in de
auto aanwezig.

Al met al biedt de Fiat Doblo genoeg
mogelijkheden voor ondernemers.
Of je nu een aannemersbedrijf hebt,
bezorger van taarten bent of een
koeriersbedrijf runt, de Doblo biedt
veel opties. Daarnaast is de auto
uiteraard geschikt om verder om te
bouwen naar bijvoorbeeld koelauto.
Meer informatie is te vinden op de
website van de dealers.

Fiat Doblo

Gereden versie: Fiat Doblo
Vermogen: 90 tot 135 pk
Vanaf prijs:
€ 14.373,- (incl. BPM/BTW)
Alternatieven:
Citroën Berlingo, Opel Combo,
Peugeot Partner, Volkswagen
Caddy

Van Kouwen Uithoorn
Anton Philipsweg 13
1422 AL Uithoorn
Telefoon: 0297-562020
Van Kouwen Amsterdam
Kuiperbergweg 17
1101 AE Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5672030
www.fiat-vankouwen.nl

Autonieuws
Klassieke auto's bij
Kameryck
Aanstaande zondag, 6 mei, komen
er zo'n 130 klassieke auto's naar
Kameryck aan het Oortjespad in
Kamerik. Zij stoppen hier voor een
korte pauze. Geïnteresseerden kunnen rondkijken op de parkeerplaats
en genieten van bijzondere auto's
als de Jaguar E-Type en XK120
OTS, Citroën 2CV, Chevrolet Pickup 3100 Apache, Nekaf Jeeps,
DKW F11, Porsche 911, Alvis
Speed 25 en vele andere unieke automobielen. De eerste klassiekers
zullen rond 12.00 uur arriveren.

Als, als, als…
Prindiville
Lamborghini
Aventador J
Sommige tuners weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen.
Zoals Prindiville, dat een Lamborghini zou willen aanpakken waarvan
de in elk geval al zeer beperkte
productie niet voor de hand ligt.
Tijdens de afgelopen autosalon van
Genève presenteerde Lamborghini
de Aventador J concept. Eigenlijk
niet meer dan een opzienbarend
showmodel, waarvan niet duidelijk

Zo heeft de Prindiville J Concept
nog meer panelen van koolstofvezel, om het gewicht van de auto
omlaag te brengen, en halen de
Britten met een beetje pielen aan
de elektronische boordcomputer
maar liefst 805 pk uit de 6,5-liter
V12. Goed voor een sprint van 0
tot 100 km/h in 2,5 seconden en
een topsnelheid van meer dan 350
km/h. Ondertussen zorgt een 5-inch
LCD-scherm voor onder andere
navigatie, inclusief de mogelijkheid

Allemaal hartstikke mooi natuurlijk, maar zolang de Aventador J
niet gebouwd wordt, komt er ook
geen Prindiville J. Dus voorlopig
mogen ze lekker verder dromen
daar in London.
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Getuigen gezocht
In de nacht van zondag op
maandag 29/30 april is op het
parkeerterrein aan de Windmolen
een bruine Renault Espace zwaar
beschadigd. Vandalen hebben
met een scherp voorwerp de auto
rondom bekrast. De schade is aanzienlijk. Heeft u iets gezien, weet
u wie hiervoor verantwoordelijk
is, neemt u dan contact op met de
plaatselijke politie tel 0900-8844.
De gouden tip levert een beloning
op.

Mijdrecht

Kinderen vinden
munitie op
Koninginnedag
Op maandag 30 april, Koninginnedag, hebben kinderen tijdens de
festiviteiten munitie gevonden op
het Burgemeester Haitsmaplein in
Mijdrecht.
De kinderen gingen hiermee
naar één van de ouders en die
alarmeerde de politie. De munitie
is in beslag genomen. Er wordt
een onderzoek gestart of deze
munitie iets te maken heeft met
de vechtpartij afgelopen zondag
waarbij ook mogelijk een wapen is
getoond.

De Ronde Venen

Grote verkoop in de
Bibliotheek
Op zaterdag 12 mei start een
grote boekverkoop in alle vestigingen van de Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen.
Tijdens de verkoop worden niet
alleen weer veel afgeschreven
boeken, tijdschriften, jeugdboeken,
maar ook dvd’s en cd’s te koop
aangeboden. Sla uw slag, want
voor de prijs hoeft u het niet te
laten, alles gaat weg voor 50 cent
per stuk. Iedereen is welkom om
te snuffelen, op zoek te gaan naar
dat ene langgezochte boek of om
een stapeltje uit te zoeken voor de
vakantie. De boekverkoop loopt
tot en met donderdag 31 mei.
De afgeschreven materialen zijn
uit de collectie verwijderd, omdat
ze verouderd of versleten waren.
Met het afschrijven van boeken
en andere materialen wordt weer
plaats gemaakt voor de nieuwe
collectie.

DE GROENE VENEN

Particulieren delen hun ervaring met zonnepanelen tijdens de Solar Days Notaris ziet Sarah
Zonne-energie is de laatste maanden veel in het nieuws. Vooral omdat de aanschaf van zonnepanelen tegenwoordig ook zonder subsidie financieel aantrekkelijk is voor particulieren. Niet iedereen weet echter wat er
bij komt kijken om zonnepanelen op het eigen dak te plaatsen. Of beter: hoe eenvoudig het is zelf zonneenergie op te wekken. En dat kan in de vorm van stroom (zon-pv) of thermisch (zonneboilers).
Om die reden worden jaarlijks door heel Europa de Solar Days georganiseerd. Onze plaatsgenoot Robert
Vermeulen uit Abcoude doet hier aan mee door zijn huis open te stellen voor particulieren die meer willen
weten over zonne-energie, zonder direct bij een leverancier aan te hoeven kloppen.
Goede ervaring met zonne-energie
Robert Vermeulen uit Abcoude is
een van de bijna 200 enthousiastelingen die tijdens de tweede week
van mei zijn huis openstelt en zijn
goede ervaringen met zonne-energie wil delen met buurtgenoten. Hij
heeft zelf al langere tijd zonnepanelen en wil zijn ervaringen graag
delen, om mensen net dat laatste
zetje te geven om zelf zonnepanelen aan te schaffen.
Bezoekers kunnen vragen stellen en
zien hoe een zonnestroom installatie werkt. Robert Vermeulen zal
vertellen waarom hij voor zonnepanelen heeft gekozen, hoe makkelijk
de installatie en het gebruik is en
wat het hem oplevert. Daarnaast
kan op de website van de Solar
Days veel relevante informatie
gevonden worden: www.solardays.nl.

Iedereen is welkom langs te komen
voor een bezoek op 5 mei van 10
tot 13 uur. Het adres is: Koningsvaren 18, Abcoude.
Wat zijn de Solar Days?
De Solar Days zijn een Europees
evenement dat nu al voor het derde
opeenvolgende jaar wordt georganiseerd. Tijdens European Solar Days
van 5 t/m 13 mei vinden door heel
Europa duizenden evenementen
plaats om bedrijven, overheden en
particulieren te informeren over het
gebruik van de zon als belangrijke
en aantrekkelijke energiebron.
In Nederland worden de Solar
Days georganiseerd door een
samenwerkingsverband van Holland
Solar (brancheorganisatie voor
zonne-energie), ODE (organisatie
voor duurzame energie), Duurzame
Buren, Zon op Nederland, Uneto-

Notaris Marlies Akkermans kwam
donderdagochtend 26 april nietsvermoedend de Emmalaan in Uithoorn
ingereden en werd door de dames
van notariskantoor Akkermans Meuleman verrast met een 4 meter grote
Sarah voor het kantoorpand. Zondag
jl. zag zij Sarah en op 1 maart
jongstleden was het exact 15 jaar
geleden dat zij samen met partner
Ronald Meuleman notariskantoor
Akkermans Meuleman in Uithoorn is
gestart. Genoeg redenen om haar in
het zonnetje te zetten. Proficiat!

VNI (branche organisatie voor
installateurs), het Solar Magazine
en AgentschapNL.
Meer informatie is te vinden op

solardays.nl.

Zwemvereniging De Meerkoeten bestaat 80 jaar en groeit!
2012 is voor de zwemvereniging De Meerkoeten nu al een fantastisch
jaar. Zo heeft heel Abcoude getoond het Meerbad te willen behouden
en is bewezen dat de kosten relatief laag zijn dit populaire bad open te
houden. Nu nog wachten op een positief besluit in juni.
Maar ook groeit de vereniging inmiddels flink. Vorig jaar hebben al
veel kinderen de zwemsport ontdekt, dit jaar zijn het er nog meer. De
zojuist afgeronde actie Kies voor Hart en Sport heeft weer 17 basisscholieren enthousiast gemaakt voor zwemmen in al haar facetten.
Veel kinderen gaan door op diplomazwemmen, wedstrijdzwemmen of
waterpolo. En nu, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse
ZwemBond (KNZB), wordt de band met de scholen verder versterkt en
kunnen nog meer kinderen met zwemmen kennis maken in het project
Sport en Onderwijs.
17 kinderen maakten in april kennis
met de zwemsport en De Meerkoeten.
Dit alles in een jaar waarin de
vereniging 80 jaar bestaat. En dat
laten ze niet zomaar voorbij gaan.
Het hoogtepunt is het spetterende
feest op 9 juni. Bij deze worden alle
leden en oud-leden uitgenodigd,
maar ook andere ‘vrienden’ van de
Meerkoeten. Abcoudenaren die de
club een warm hart toedragen. Uiteraard zijn media en politiek ook

welkom. Koop je kaartje via activiteitencommissie@demeerkoeten.nl.
De locatie is nog geheim, maar het
programma is gevarieerd.
Zo hebben komt er een live band,
een kinderprogramma, een kijkje in
de geschiedenis van de Meerkoeten
en een mooie bbq met open bar. En
als klap op de vuurpijl wordt de EKwedstrijd Nederland – Denemarken
vertoond. Geen reden om thuis te
blijven dus!

Voorjaarsatelier
Door de late start van het
mooie weer dit jaar kunnen we nog even creatief
bezig zijn met potlood
en verf in plaats van de
tuin in gaan. Daarom op
4 woensdagochtenden
het voorjaarsatelier. We
starten op 9 mei van
10.00 tot 12.00 uur en je
werkt met materiaal naar
keuze. Als het mooi weer is gaan
we natuurlijk naar buiten, liefst
op locatie om toch van dat mooie
weer te genieten . Dat is tevens een
mooie gelegenheid om het schetsen en schilderen onderweg of op
vakantie weer te oefenen. Bij te

koud of nat weer strijken we neer
op het atelier op Energieweg 12
in Mijdrecht. De kosten zijn €25,voor deze 4 ochtenden. Meer info
of opgeven kan via www.resivanzijl.nl
of 0297-255 854.

Maar in dit jubileumjaar van De
Meerkoeten vinden er nog veel
meer publieksevenementen plaats.
Op 4 en 5 juni gaan ze weer
langs de deuren voor de jaarlijkse
Gevulde Koeken verkoop. Sinds
de gevulde koeken de oliebollen
hebben vervangen, verkopen ze
steevast uit. Men probeert zeker bij
ieder huis in Abcoude en Baambrugge langs te komen. Draagt u
de vereniging een warm hart toe of
heeft u gewoon lekkere trek? Koop
de koeken. Met de opbrengsten kan
nieuw materiaal voor de vereniging
en het zwembad worden aangeschaft. In de pakketten zit dit jaar
ook nog eens een kortingsbon voor
de Zwem4daagse!
Van 18 tot en met 22 juni vindt de
jaarlijkse Zwem4daagse plaats.
Vier avonden lang een afstand

zwemmen. Lekker sportief en leuk
bovendien. Ook dit jaar zijn er
weer allerlei thema-avonden met
bijpassende muziek, spelletjes en de
beroemde gekke bekken wedstrijd.
Op 31 augustus organiseert De
Meerkoeten in samenwerking
met de eveneens jarige Stichting
Feestelijkheden Abcoude de tweede
Angstel Bruggenrace. Met vorig
jaar ruim 30 deelnemers en honderden mensen langs de kant lijkt het
nu al een succes te worden. Dit jaar
zijn er speciale prijzen voor nietzwemmers en de jonkies die het
aandurven. Durf jij het aan?
Genoeg te doen dus. Voor meer
informatie en trainingstijden kunt u
altijd kijken op www.demeerkoeten.nl
of een mail sturen naar info@
demeerkoeten.nl.

DE GROENE VENEN 24 uur per dag
online te lezen op:

www.degroenevenen.nl
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Accountmanager New Business
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: PHP programmeur met ervaring
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Air gateway agent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel talent (plantenbranche)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: exportmedewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Receptioniste / Telefoniste (24 uur per week)
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Fulltime Service Adviseur
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam Zuidoost

Functie: Medewerker Operations (m/v) Fulltime (38 uur)
Organisatie: Hogenboom Vakantieparken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Financial Controller
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker full-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Productieplanner
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker part-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: vrachtwagenmonteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Allround medewerker bloemen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Oproepkracht Chauffeur met rijbewijs B
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Mijdrecht

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

Kruiswoordpuzzel week 18
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33

35

37

38
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63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
1

39

46

© Puzzelland

29

52

25

37

41

27

62

HORIZONTAAL:
1. Doorgang; 5. hinderlijk persoon; 10. duivenhok; 11. mannelijk dier; 12. op grote afstand; 14. buigzaam; 16. bevlieging; 18.
hoeveelheid; 20. herkauwend zoogdier; 22.
verhoogde toon; 23. bedorven; 24. dierengeluid; 25. foedraal; 27. accepteren; 29.
kleur; 30. vogel; 32. korting; 34. hondensoort; 35. droog; 37. armee; 39. biljartterm;
42. melkklier; 44. dichterbij; 46. zangstuk;
48. hoofddeksel; 49. inhoudsmaat; 50. lof;
51. roofdier; 53. stekelige plant; 55. zachtaardig; 56. neerslag; 58. beeldraadsel; 60.
nieuw; 61. cijfer; 62. het harde been van
tanden; 63. kruidenier.
VERTICAAL:
1. Nieuwe muzieknummers promoten; 2.
paar; 3. trotse houding; 4. effen; 6. god van
de oorlog; 7. Japanse munt; 8. gespuis; 9.
projectiel; 12. inreisvergunning; 13. vis; 14.
inhoudsmaat; 15. dentuur; 17. mollengang;
19. rekenkundig vraagstuk; 21. elektrisch
geladen deeltje; 26. elk; 27. cijfer; 28.
voetpunt; 29. gewicht van de verpakking;
31. vis; 33. wintersportartikel; 36. domoor;
37. abonnee; 38. begroten; 39. dierlijk product; 40. eens; 41. insect; 43. Europeaan;
45. sluimering; 47. mager; 52. kampeerverblijf; 53. edelgas; 54. doctrine; 55. geldstuk; 57. scheepstouw; 59. moe.

Sudoku week 18
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 17
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Gevelonderhoud:
Mooi en noodzakelijk

Profiteer nu nog van
het lage btw tarief
van 19%!

U hebt het waarschijnlijk wel eens gezien: een huis in de steigers, waarvan de gevel gereinigd wordt. Na de behandeling ziet de muur er uit als nieuw. Het is echter niet alleen mooi, maar vaak
ook noodzakelijk. Een bedrijf in onze regio dat zich bezighoudt met deze materie is HGT Geveltechniek in Mijdrecht. Wij gingen op bezoek en lieten ons adviseren door Michel Hengeveld.

Veel mensen letten niet goed op het voegwerk in hun buitenmuren, terwijl dit eigenlijk wel zou moeten. Vooral
na een natte periode zoals we die onlangs weer eens hebben gehad. Voegwerk wordt in de loop de jaren
aangetast door invloeden van buitenaf, zoals het klimaat. Een voeg kan poreus worden door weersinvloeden of
door een matige kwaliteit van het voegwerk tijdens de bouw. Schade aan de voegen kan tot vochtoverlast en
vorstschade aan het metselwerk leiden.
Voegwerk
Deze problemen kunnen worden voorkomen of hersteld door het voegwerk te vervangen. Dit moet deskundig gebeuren, omdat er gemakkelijk beschadigingen aan de muur kunnen ontstaan. Voegen kunnen worden
uitgehakt en uitgeslepen. Voegen die te hard of te smal zijn om uit te hakken worden uitgeslepen. Uitslijpen is
een tijdrovende klus, maar deze methode geeft wel een mooi resultaat. Vooral bij oude panden die vaak nog
een knip of een snijvoeg hebben is slijpen noodzakelijk.
Na het verwijderen van de oude voegen moet de muur goed gereinigd worden zodat de nieuwe voeg deugdelijk aangebracht kan worden. Het voegen van de gevel is het mooiste gedeelte van de renovatie. Tijdens het
voegen ziet u het pand zichtbaar mooier worden tot het uiteindelijk zijn oorspronkelijke schoonheid weer terug
heeft. Voegwerk is er in verschillende soorten. De meest toegepaste is de doorgestreken voeg. Bij deze manier
van voegen wordt de voeg stevig aangedrukt. Hierdoor is de voeg sterk en wordt de muur goed afgedicht.

Stralen
Gevels worden meestal gereinigd door ze te stralen. Het is vooraf belangrijk te weten of het aanwezige voeg- en
metselwerk wel hard genoeg is. De straaldruk moet op de hardheid worden aangepast, evenals het te gebruiken
straalmiddel. Een pand dat gestraald wordt, krijgt zijn oorspronkelijke steenkleur weer terug.
Hogedrukreiniging wordt vaak toegepast om gevels te ontdoen van alg en mossen. Maar ook vervuilingen op
gevels van uitlaatgassen en roetschades kunnen, met een toevoeging van een reinigingsmiddel weer schoongemaakt worden. Of de gevel nu bestaat uit hout, kunststof, metaal of steen.
Impregneren
Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus u zou ervoor kunnen kiezen om de buitenmuren preventief te laten
impregneren. Bij nieuwbouwwoningen gebeurt dit niet standaard. Volgens Hengeveld zijn consumenten vaak niet
op de hoogte van het belang om dat wel te doen. Zeker als het gaat om stenen met een lichte kleur. “Anders
worden ze snel vuil en bovendien lijdt het voegwerk eronder.”
Hengeveld geeft als voorbeeld het huis op de foto met oranje bakstenen welke hij gestraald heeft. De oorspronkelijke kleur van de stenen was al tijden verdwenen, het geheel zag er vuil uit. Na reiniging kwam de mooie
rood/oranje kleur terug. Nu de muur geïmpregneerd is, trekt deze geen vuil meer aan, zodat de kleur langer
behouden wordt. Bovendien zijn geïmpregneerde gevels waterafstotend. Als u de muren bij de nieuwbouw laat
impregneren dan zit u na zes tot acht jaar niet met dure reinigingskosten.
Onbehandelde muren kunnen ook hun weerslag hebben op houten kozijnen. Het vocht dringt door de steen
heen en komt dan achter het (vaak) onbehandelde kozijnhout. Dat kan op den duur gaan rotten als de gevels
niet geheel waterdicht zijn. “Dat constateer je pas waneer je preventief te werk gaat.”

HGT Geveltechniek
Communicatieweg 9-5, Mijdrecht
Telefoon (0297) 254009,
www.geveltechniek.nl.
U kunt contact opnemen voor een vrijblijvend advies.

Voor

%
0
1

10 %
voorjaarskorting
tot 1 juni 2012

Na

Tip Stel, u woont in een rijtjeshuis en de buitenmuren zijn hard toe aan een reinigingsbeurt.
Vraag dan of uw buren ook willen meedoen. De prijs per meter zakt en het resultaat ziet er
bovendien mooier uit.

HGT Geveltechniek, Communicatieweg 9-5, Mijdrecht
Telefoon (0297) 254009, www.geveltechniek.nl.

