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Voor u willen wij

Hans Klok verzorgt spectaculaire openingsact Dock 15

elke dag
scoren!

Ruim 900 genodigden waren vrijdag 1 juni jl. getuige van de officiële opening van het nieuwe kantoorpand Dock 15 in
Mijdrecht. Dat gebeurde met een spectaculaire show van illusionist Hans Klok, waarbij als slot ondernemer Youri Lieberton
tevoorschijn werd 'getoverd'. In Dock 15 zijn zes bedrijven uit de media- en ICT-branche actief op een prachtige zichtlocatie
aan één van de hoofdwegen van Mijdrecht. Klanten, relaties en familieleden van de medewerkers maakten van de gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen in het bijzonder vormgegeven gebouw aan de Industrieweg 15 in Mijdrecht.
foto patrick hesse

Servicedag
Zaterdag 16 juni 2012
van 9.00 tot 13.00 uur!

Stel al uw vragen over het kopen
en verkopen van een woning!
Locatie: Hofland 19, Mijdrecht
Een afspraak maken kan ook!
0297 - 28 33 75
www.ruijgrok.nl

Gezellige jaarmarkt in
Koopcentrum Mijdrecht
's Ochtends was het nog koukleumen bij de kraampjes op
de jaarmarkt in Mijdrecht en trotseerden maar weinigen de
regen, maar woensdagmiddag brak het zonnetje door en
werd het een gezellige drukte op het Raadhuisplein en de
Dorpsstraat en waren er veel kooplustigen op de been.

foto's richard van der spoel

8729_EK_stoppertje_Opmaak 1 5-6-12 16:06

gezocht
voor commerciële doeleinden

hans winter brillen
de lindeboom mijdrecht

meer info op pag 9.

ascol.nl
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LENTE AKKOORD HONDA AUTOMOTIVE-CENTRE VAN NIEUWKERK

NIEUWE CIVIC

CR-Z

TOT € 3500,- VOORDEEL Nieuw model
Honda Civic vanaf B-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 23,8 km –
max. 1 liter op 15,6 km, CO2-uitstoot min. 110 g/km – max. 150 g/km.

Nu vanaf

€ 16.490,-

JAZZ

TOT € 6000,- VOORDEEL Gratis metallic lak
Honda CR-Z A-label: gemiddeld brandstofverbruik 1 liter op 20,0 km, CO2-uitstoot 117 g.km.

ACCORD

Nu vanaf

€ 18.900,-

CR-V

TOT € 2500,- VOORDEEL Gratis metallic lak
Honda Accord vanaf B-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 18,9 km –
max. 1 liter op 11,5 km, C02-uitstoot min. 138 g/km, max. 201 g/km.

Nu vanaf

€ 24.990,-

€ 1000,- PRIJSVERLAGING Gratis metallic lak
Honda Jazz vanaf B-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 18,9 km –
max. 1 liter op 17,9 km, CO2-uitstoot min. 123 g/km – max. 129 g/km.

Nu vanaf

€ 14.990,-

VERNIEUWDE INSIGHT

TOT € 3000,- VOORDEEL Gratis metallic lak
Honda CR-V vanaf D-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 15,4 km –
max. 1 liter op 11,9 km, CO2-uitstoot min. 171 g/km – max. 195 g/km.

Nu vanaf

€ 31.900,-

VERNIEUWDE UITVOERINGEN Ook na 1 juli 14%
Honda Insight A-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 24,4 km –
max. 1 liter op 23,3 km, C02-uitstoot min. 96 g/km – max. 99 g/km.

Nu vanaf

€ 19.990,-

Nu tot € 6000,- EXTRA inruilpremie of korting
En alleen bij Van Nieuwkerk gratis 5 jaar fabrieksgarantie
AUTOMOTIVE-CENTRE VAN NIEUWKERK
Making Dreams Come True | www.vannieuwkerk.nl | Alphen a/d Rijn Amsterdam Hilversum Mijdrecht

Tijd voor een onderhoud
Grote

BOVAG

beurt

€195,-

SSEN*
A
W
S
I
T
A
R
G
+

€125,-

Kleine
BOVAG

beurt

Vakantie

check

€50,-

*Actie geldig t/m 30 juni. Aanmelden voor onderhoudsbeurt kan zowel telefonisch als via de website.

Met de zomer voor de deur wilt u kunnen vertrouwen op
uw caravan. U wilt straks niet langs de kant van de weg
komen te staan. Kom daarom nu langs bij Marsman voor een
onderhoudsbeurt. Marsman zorgt ervoor dat u goed voorbereid
én bepakt en bezakt op reis gaat.

Extra redenen om langs te komen
CRESPO
ZOMER ACTIE

ALLES GEKOELD
BIJ DE HAND

MARSMAN HEEFT ÉCHT
ALLES OP HET GEBIED
VAN GASFLESSEN
Handelsweg 4 , 3641 RC Mijdrecht, 0297 -24 22 34, www.marsmancaravans.nl

Alles wat kamperen mooi maakt
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Rondeveense
daadkracht
Onlangs is de Voorjaarsnota van de
gemeente gepresenteerd. Hierin
staat een besparing van 4,5 miljoen
euro aangekondigd. In de krant wordt
wethouder Pieter Palm de ‘Jan Kees
de Jager van de gemeente De Ronde
Venen’ genoemd. Klopt dat wat u
betreft?
In zekere zin klopt die vergelijking wel. Bij het rijk doet de
minister van Financiën namens
de hele ministerraad voorstellen
om de rijksbegroting op orde te
krijgen. Binnen de gemeente doet
de wethouder Financiën namens
Burgemeester en Wethouders
voorstellen om de begroting van
de gemeente op orde te krijgen.
Het gaat om dezelfde dingen: hoe
kunnen we op termijn er weer voor
zorgen dat de jaarlijkse uitgaven
niet groter zijn dan de inkomsten.
Wethouder Palm heeft voorstellen
aan de gemeenteraad gedaan over
hoe we dit kunnen gaan realiseren.
De gemeenteraad bespreekt dit op

28 juni aanstaande. De uitwerking
komt later in dit jaar aan de orde.

Kunt u iets doen tegen de overlast
van……….?
Ik heb vragen gekregen die te
maken hebben met overlast die
mensen ervaren in hun omgeving.
Variërend van overlast door ‘een
vliegenplaag aan het Wickelhofpark’ tot ‘lawaai door helikoptervluchten tijdens het AJOC festival’. De ervaren overlast is zeer
verschillend van aard. Het lijkt er
wel eens op dat er in het voorjaar
eerder sprake van is. De natuur
brengt (kennelijk) weer nieuwe
zaken met zich mee, die hinderlijk
zijn (en waar we soms weer aan
moeten wennen). Het ‘festivalseizoen’ start, waardoor sprake kan
zijn van meer geluidsoverlast. Alle
klachten worden door de gemeente
serieus bekeken. Daarbij spelen
verschillende zaken een rol. Zoals:
heeft de gemeente hier een taak?

Kan de gemeente er wat aan veranderen? Maar ook kan het gaan
om een afweging tussen verschillende belangen. Bijvoorbeeld hoe
aanvaardbaar is tijdelijke overlast
tegenover het plezier dat anderen
ontlenen aan de activiteit die de
overlast veroorzaakt?

spreek ik enorm veel mensen, doe
ideeën op en leg nieuwe contacten.
Dat geldt ook voor de wethouders.
Daar heeft de gemeente profijt
van. Overigens gaat ook de VNG
meer op de kosten letten. Dat
wordt morgen besloten tijdens de
jaarvergadering.

U gaat naar het jubileumcongres van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daar was toch gedoe
over, omdat het zoveel geld kost. Is
zo’n congres de moeite waard?

Is u nog iets bijzonders opgevallen?

Ik schrijf deze rubriek halverwege
het congres, vanwege de deadline
van De Groene Venen. Vandaag
(dinsdag) was de eerste dag. Een
plenair gedeelte met sprekers zoals
minister-president Rutte, Johan
Cruijff en Pieter Winsemius. Ook
zijn er excursies en deelcongressen.
De VNG vind ik een belangrijke
vereniging, omdat zij onze belangen behartigt, onder andere bij
alle ministeries. Tijdens dit congres

Gemeenteraad kiest voor integrale aanpak

Voorlopig geen besluit over
sportvelden Abcoude
Het College werkt aan een Accommodatiebeleid, dat in oktober 2012 door de raad moet worden vastgesteld. In die beleidsnota wordt een geïntegreerd beleid uitgezet met betrekking tot alle accommodaties zoals sportvelden, dorpshuizen of andere openbare voorzieningen waar de gemeente bemoeienis mee heeft. De
raadsfractie van Ronde Venen Belang wil niet tot het najaar wachten en diende een initiatief voorstel in om
nu alvast op het sportpark in Abcoude nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen.
door piet van buul

Fractievoorzitter Anco Goldhoorn van
RVB legde uit dat een aantal velden
van zowel voetbalclub FC Abcoude als
Hockey Vereniging Abcoude (HVA)
dringend aan vervanging toe is. “Wanneer we nu een beslissing nemen, kunnen de velden er voor aanvang van het
nieuwe seizoen liggen,” betoogde hij.
De urgentie zou blijken uit het feit dat
de kwaliteit van de velden tot extra
veel blessures leidt. Het hoofdveld van
HVA is al door de hockeybond afgekeurd en men speelt nu met dispensatie van de bond. Wanneer die dispensatie wordt ingetrokken betekent dat
het einde van de club, volgens RVB.
In het voorstel wordt gepleit voor de

Weekend
weerbericht
www.weerstationteraar.nl

Zomer nog ver weg...
De zomer wil nog niet echt komen.
Zaterdag staat er een stevige wind
en er komen lokaal regelmatig buien
over. Temperaturen 15-18 graden.
Zondag is er minder wind, maar wel
houden we de buien bij ons. Temperaturen 16-19 graden.

aanleg van drie nieuwe kunstgrasvelden en de vervanging van één veld.
De beide verenigingen blijken bereid
een flinke bijdrage in de financiering
te leveren. De gemeente zou voor anderhalf miljoen garant moeten staan
en een jaarlijkse bijdrage van 120.000
euro moeten verstrekken.
Sympathiek, maar niet opportuun
Vrijwel alle raadsfracties complimenteerden de fractie van RVB met het
door hen genomen initiatief. Meestal
komen voorstellen vanuit het college.
Het feit dat een raadsfractie met een
voorstel komt is tamelijk uniek in
deze gemeente. Complimenten dus
voor Goldhoorn en zijn fractie. Maar
hij schoot er niet veel mee op. Alleen

de partij SVAB steunde hem in zijn
streven om nu een beslissing te nemen.
Vrijwel alle andere fracties waren
niet onder de indruk van de dringende
noodzaak om nu snel nieuwe velden
aan te leggen. Zij voelden er dan ook
niets voor om de problematiek van de
sportvelden in Abcoude uit het totale
accommodatieplan te lichten. Men
wilde dat plan afwachten, zodat er
inzicht is over alle accommodaties en
er een goede afweging gemaakt kan
worden waar de prioriteiten moeten
liggen. Dat was precies waar Jan
Duijsens, voorzitter van HVA al bang
voor was. Hij zag het al gebeuren dat
straks de geringe financiële middelen
naar andere accommodaties gaan en
dat hij met zijn vereniging achter het

Ook in De Ronde Venen zijn enorm
veel acties om geld in te zamelen
voor goede doelen. Mooi om te
zien hoe mensen het aangename
met het nuttige verenigen, zoals bij
het Chazz festival (voor ontwikkelingshulp). Of sportief zijn om
onderzoek naar voorkomen van
ziekten (of genezing) mogelijk te
maken: tientallen Rondeveners zijn
aan het fietsen bij de Alpe d'HuZes
of de Mont Ventoux. Top prestaties!

burgemeester@degroenevenen.nl

net gaat vissen. Hij vroeg de raad dan
ook met klem in het najaar rekening
te houden met het feit dat HVA nog
nooit een cent subsidie heeft gehad en
hoopte dat ze een eerlijke kans krijgen
ten opzichte van andere verenigingen
en instellingen.
Gewetensvraag
Anco Goldhoorn probeerde zijn collega’s nog over de streep te trekken
door hen een gewetensvraag voor
te leggen. “Wanneer jullie vinden
dat de sportveldenproblematiek niet
separaat behandeld kan worden en
dat eerst het integrale beleid moet
worden vastgesteld, hoe gaan jullie
dan om met zaken als Het Meerbad,
De Vijf Bogen of De Fabriek. Blijven
die ook allemaal liggen tot oktober?”
De meeste fracties gingen er van uit
dat het eerste ontwerp accommodatiebeleid al volgende maand in de
commissie komt. “Er zal dus al ruim
voor oktober duidelijk worden welke
kant het uitgaat.” Goldhoorn voelde
wel aankomen dat zijn voorstel het
niet zou halen en hij trok het daarom
in. Hij gaat er van uit de fracties hun
waardering voor zijn voorstel straks
wel zullen meewegen ten gunste
van de twee sportverenigingen in
Abcoude.

Colofon
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Toen ik zestien jaar geleden het
besluit nam een eigen krant op
zetten onder de naam ‘De Groene
Venen’, was de eetkamertafel mijn
werkplek. Onvoorstelbaar, maar met
knip- en plakwerk werden pagina’s
in elkaar gesleuteld, die ik hoogst
persoonlijk naar de drukkerij in
Friesland bracht waar er een krant
van werd gemaakt. Internet stond
nog in de babyslofjes, mobiele telefonie was nog maar zeer beperkt.
Met veel plezier maakten we een
product dat ook nog graag werd
gelezen. Wat ik toen niet wist, is
dat er een jongmens van amper
zestien jaar oud al stoute plannen
ontwikkelde. Hij zag wel wat in dat
internet en de vele mogelijkheden
die dit medium in de toekomst op
zouden kunnen leveren. Zo ontwikkelden we, los van elkaar, onze eigen
ideeën, hij op een klein kantoortje
boven de Plashoeve, ik gewoon thuis.
Beiden gedreven door enthousiasme.
Drie jaar geleden ontmoetten we
elkaar. Beetje noodgedwongen; ik
kampte met gezondheidsproblemen
die de voortgang van ‘mijn’ krant
ernstig belemmerden. Samen met
zijn compagnons keken we elkaar
aan en deden in heel korte tijd
zaken. Het gesprek duurde nog geen
uur en later in de week prikten we
een vorkje in Amsterdam en beklonken de gemaakte afspraken. Dat
alles op een slagvaardige, eerlijke en
duidelijke manier.
Het zal niemand zijn ontgaan dat er
aan de Industrieweg in Mijdrecht
een opmerkelijk pand is verrezen.
Eigentijds, fraai van ontwerp en ’s
avonds bijzonder fraai belicht. Het
huisvest een aantal slagvaardige
ondernemers, die vooruit willen zien
en wars van de sombere economische voorspellingen met een
positieve blik naar de toekomst
wensen te kijken. Er worden presentaties gemaakt, video's en teksten
geproduceerd, drukwerk ontworpen
en websites gebouwd. Ook De
Groene Venen maakt deel uit van
dit concept. Een concept dat iedere
afzonderlijke component alleen
maar versterkt. Dat alles gebaseerd
op een grenzeloos enthousiasme van
een jong team vrouwen en mannen.
Eén ding hebben ze allen gemeen,
geen kapsones!
Afgelopen vrijdag werd het pand
feestelijk geopend. Ruim 900 man
waren er getuige van dat Hans
Klok door middel van een wervelende show onmiskenbaar duidelijk
maakte dat hier niet anders dan
sprake kan zijn van een opmerkelijke prestatie. Terecht liet hij als
slotstuk het jongmens van weleer
op miraculeuze wijze uit een kist tevoorschijn komen. Het jongmens dat
er in slaagt mensen om zich heen
te verzamelen die net als hij vooruit
willen kijken en op basis van enthousiasme en het geven van vertrouwen
lokaal aan de bak durven te gaan.
Nog geen seconde heb ik spijt gehad
van het besluit in zee te gaan met
Wervelwind, Even dieper doordenker en Strateeg. Mannen, van harte
proficiat, het is jullie gegund!
		
Paul Bosman
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Kort nieuws

Kim Versleijen, Tim de Kraker, Frieda Cools en
Johan Klomp winnaars Clubkampioenschap
Matchplay Golfclub Veldzijde

De Ronde Venen

Horizon over Maarten
Luther
In de serie van zeven gesprekken
over grote christelijke denkers zendt
Horizon zondag het zesde deel uit
over Maarten Luther. Luther vroeg
zich af hoe een mens in het reine
kan komen met God. Hij volgde
hierbij de Bijbel en kwam tot de
conclusie: door het geloof alleen.
Hij stelde de Bijbel boven alle
ontstane tradities en wetten. Aan de
discussietafel zijn aanwezig:
Wim Bos (PKN De Rank te
Mijdrecht), Peter van Golen (NH
Vinkeveen), Ernst Graveland (Gereformeerde Kerk De Morgenster
Vinkeveen), Dr. Drs. Coen Stoll (bioloog, theoloog PKN Ontmoetinskerk
Wilnis) en Pastor Wim Vernooij (RK
Vinkeveen). Gespreksleider is Henk
Oudshoorn. Horizon is te beluisteren
op zondag van 9 tot 10 en van 17
tot 18 uur op Midpoint FM.

Mijdrecht

Ambtsdragers
bevestigd in
De Wegwijzer

Op zondag 10 juni wordt om 10 en
18:30 uur een dienst gehouden in
de Christelijke Gereformeerde Kerk
'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. In de morgendienst (aanvang 10 uur) zal kandidaat A.D. Fokkema (Genemuiden)
voorgaan, hij wordt zelf binnenkort
als predikant bevestigd. De preek
zal gaan over Handelingen 16:1215, het thema is: De bekering van
Lydia door het werk van de Heilige
Geest. -In de avonddienst (aanvang
18:30 uur) zal door dominee C.D.
Affourtit de dienst leiden waarin
Henk Warning en David Koning
bevestigd worden resp. als ouderling en diaken. Zij versterken dan
de kerkenraad. Ook wordt 'afscheid'
genomen van Geert Daan Kroese
(jeugdouderling) en Daniël van
Kreuningen (diaken). Belangstellenden zijn van harte welkom. Zie ook
www.CGKMijdrecht.nl.

Vinkeveen

‘Soul &of Ziel’ in ‘De
Morgenster’
Zing je graag? En wat doet muziek
met jou? Ontstaat muziek eigenlijk
in je hoofd of in je hart? Of is het
allebei:en/of? Inspiratie genoeg
om een uurtje samen mee aan
het werk te gaan. Je bent welkom
op zondagmiddag 10 juni vanaf
15.30, even iets drinken, en om 16
begint de ‘werkplaats van de ziel’
onder leiding van ds Bram-Willem
Aarnoutse in ‘De Morgenster’,
Herenweg 251, te Vinkeveen.
Er wordt niet zozeer gezongen,
maar ook vooral geluisterd naar
muziek. Om je een beetje voor te
bereiden kun je eens nagaan: wie
zijn je favoriete artiesten? Welke
muziek luister je als je blij bent en
welke muziek als je verdriet hebt
of down bent? Maak je eigen top-7.

Meester Streng uitgezwaaid bij Paulusschool
Op 1 augustus 1973 kwam hij naar
de Paulusschool en was daarmee
een van de leerkrachten van het
eerste uur. Zijn eerste groep 4 gaf
hij les in het keldertje. Vervolgens
trokken jaar na jaar groepen aan
hem voorbij. En dat viel voor de
kinderen niet mee, want ze kregen
Meester Streng, die moest wel heel
streng zijn! Gelukkig bleek dat reuze mee te vallen. De kinderen die
hij in de beginjaren in de groep had,
hebben inmiddels weer kinderen, zo
komen ouders als grootouders en
kinderen als ouders weer bij hem in
de klas. En sommige kinderen zijn
teruggekomen als collega.
In de afgelopen jaren is er veel
gebeurd. Verdrietige dingen, maar
ook heel veel leuke dingen. Iedere
vijf jaar wordt een lustrum gevierd
en gaat de hele school op kamp.
En hoewel er geen prachtige
carnavals-wagens meer worden
gemaakt, is Lex nog altijd de grote

carnavalsvierder op school. Met
bijzonder veel plezier kijkt hij terug
op het 25-jarig bestaan van de
school. Gisteren, donderdag 7 juni
was het precies 40 jaar geleden dat
Lex zijn diploma kreeg. Een mooie
pensioenregeling en wat kleine
lichamelijke ongemakjes die het
lesgeven moeilijker maken, deden
hem besluiten te stoppen met lesgeven. Tot het eind van het schooljaar
doet hij nog wel wat taken, maar
staat hij niet meer voor de klas.
Op zijn verzoek hebben woensdag
jl. alle kinderen met een speciale
muzikale voorstelling afscheid
genomen. Een prachtig afscheid
waarbij hij helemaal in het zonnetje
gezet is. 40 jaar onderwijs, 39 jaar
Paulusschool. Leraren, leerlingen
en ouders gunnen meester Streng
een goede “oude” dag en danken
hem voor de tijd, de aandacht en de
zorg die hij aan de kinderen en aan
de school besteed heeft!

Gedurende het laatste weekend van
mei en het eerste weekend van juni
is gestreden om de titel Clubkampioen Matchplay van Golfclub Veldzijde op Golfpark Wilnis. Op beide
banen, de 18 holes wedstrijdbaan
en de 9 holes par 3 baan, werd door
in totaal 46 heren en 24 dames
gestreden om de titel. Ondanks de
natte weersomstandigheden zat de
stemming er goed in en was het
resultaat eind van de middag van 3
juni bekend. Bij de wedstrijd op de

18 holes baan heeft Kim Versleijen
gewonnen. Bij de heren werd Tim
de Kraker winnaar.
De wedstrijd op de par 3 baan
bracht na 8 rondes de volgende
winnaars: Frieda Cools. Bij de heren eindigde Johan Klomp aan kop.
De namen van de clubkampioenen
worden opgenomen in de eregalerij in het clubhuis. Zij ontvingen
de wisseltrofee, een beker en een
boeket.

Winnaars Matchplay Clubkampioen 18 holes baan v.l.n.r: Kim Versleijen, Chiel Aufenacker, Thea Moen, Franz van Riemsdijk en Tim de Kraker. Joke Schiphorst ontbreekt op de foto.

Winnaars Matchplay Clubkampioenschap par 3 baan v.l.n.r: Frans Burger, Nel Lindeman, Rob van der Velden, Mia Sloeserwij, Frieda Cools, voorzitter Bart Weitjens
en Johan Klomp.

Veenland scoort op NK Showdown
Avond4daagse Vinkeveen (helaas) weer voorbij
IJsclub VIOS was zeer verheugd met
de 419 deelnemers aan de vierde
Vinkeveense Avond4daagse, ruim 80
meer dan vorig jaar en bedankt alle
vrijwilligers, sponsors en contactpersonen voor hun geweldige inzet.
Het defilé vrijdag was prachtig. In
een zeer lang lint vertrokken vanaf
de Ringdijk alle deelnemers achter
muziekkorps Triviant de Heulweg
op. Daar deelde de Brandweer ijsjes
uit en een prachtige Makerlaardij
Witte Hawaikrans. Jumbo deelde
bloemen uit, waarna het defilé bij
Maria-Oord afgenomen werd door
wethouders David Moolenburgh en

Kees Schouten, bijgestaan door het
bestuur van ijsclub VIOS. De strijd
om de sportiviteitprijs ging tussen
groep 3 van de Pijlstaart en groep
4b van de Jozefschool en werd met
heel klein verschil gewonnen door de
Jozefschool.
IJsclub VIOS organiseert volgend
jaar voor de 5e maal de Avond4daagse van 28 t/m 31 mei. Het
wordt een speciaal feest en men
hoopt ook volgend jaar weer op
de geweldige medewerking van
de vrijwilligers en sponsors Tweed,
Rabobank, Jumbo, en de Vrijwillige
brandweer Vinkeveen en Waverveen.

Zaterdag en zondag j.l. vonden
in Duivendrecht de Nederlandse
Kampioenschappen Showdown
plaats. De pas opgerichte Showdownvereniging Veenland uit
Wilnis haalde daar een aantal
mooie prijzen. Showdown is een
soort tafeltennis-air hockey voor
sporters met een visuele handicap,
dat op zijn geheel op gehoor wordt
gespeeld. Voor Veenland kwamen
de spelers Wendy Zuydwijk en Mitchel Snel uit. In een aantal zeer
spannende wedstrijden wist Wendy

Zuydwijk haar naaste concurrenten
met sprekende cijfers naar huis
te sturen. In de beslissende finale
wedstrijd kon “Zuydwijk” geen
vat krijgen op haar tegen stander
zodat ze een mooie zilveren medaille behaalde (foto). De jeugdige
Mitchel Snel uit Eemnes behaalde
in een zinderende wedstrijd het
brons. Op dit NK 2012 deden 20
heren en 16 dames mee. Kijk voor
meer informatie over trainingen of
aanmelden op

www.veenland.nl.
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Turfstekerstoernooi in het water gevallen

Na een prachtige zaterdag was
het zondag 3 juni tijd voor het 24e
Assuline Turfsteker volleybaltoernooi in Vinkeveen. Helaas bleek het
weer op zondag het tegengestelde
te zijn van dat op zaterdag. De
combinatie van regen en kou deed
de toernooiorganisatie besluiten om
het volleyballen af te lasten. Een
tegenvaller voor de organisatie,
want het werven van de teams en
organisatie van het toernooi is allemaal voor niets geweest. De sponsors Assuline, RBC Bouw, Autobedrijf Rovémij en Hovenier Vellekoop
worden bedankt voor hun enthousiaste steun, evenals de teams die een
leuk toernooi hadden willen spelen

voor hun begrip voor het afgelasten
van het toernooi. De toernooicommissie denkt stiekem alweer na
over 2013, want dan wordt het
Assuline turfstekertoernooi voor
de 25e maal georganiseerd. Dat
moet wat weersomstandigheden
betreft beslist een succes worden,
want statistisch gezien is het zeer
onwaarschijnlijk dat het twee jaar
op rij slecht weer is! Op de resterende vier dinsdag trainingsavonden
wordt het 2-2 toernooi gespeeld
op 6 halve velden. Liefhebbers
kunnen zich nog aanmelden voor de
toernooien van 12 juni, 19 juni en
26 juni. Meer informatie op

www.vv-atalante.nl.

Senioren league Spel en Sport De Ronde Venen

Prijsuitreiking bowlingcompetitie 2011/2012
Op dinsdag 29 mei vond in bowlingcentrum Mijdrecht de afsluiting
plaats van de bowlingcompetitie 2011/2012 van de senioren league van
de Stichting Spel en Sport De Ronde Venen. De bowlinggroep bestaat
uit ongeveer 75 actieve spelers, die gedurende de periode van september tot en met mei elke dinsdagmiddag bijeenkomen om te strijden om
de Ronde Venen Fonds Wisselbokaal, de Jan van den Berg Wisselbokaal en de categorieprijzen voor de mannen en de vrouwen. De prijzen
werden dit jaar uitgereikt door Chris Snijders, voorzitter van Stichting
Ronde Venen Fonds.
Er wordt teruggekeken op een succesvol zeventiende seizoen. Gerard
Monshouwer, voorzitter van de
Bowlingcommissie, sprak de hoop
uit dat voor de aanvang van het
nieuwe seizoen dat op de laatste
dinsdag van augustus van start
gaat, zich weer een aantal nieuwe
deelnemers zullen melden. Aanmelden kan per mail: gmonshouwer@
gmail.com.
Bij de dames ging in groep C de
eerste prijs naar Marry van Scheppingen. In groep B werd Reinie
Pieneman eerste. In de hoogste
categorie ging de eerste prijs bij de

dames naar Ria Holla. De Ronde
Venen Fonds wisselbokaal ging bij
de dames voor de hoogste overall
score ging naar Ria Holla. In groep
C van de heren werd Theo Burgwal winnaar. In groep B ging de
overwinning naar Joop Daalhuizen.
In groep A was de eerste prijs voor
Johan Kuijper. In de strijd om de
Jan van den Berg bokaal voor de highest game scoorde Annalies Blokdijk met 215 pins het hoogst bij de
dames. Bij de mannen eindigde Piet
Geusebroek op de eerste plaats met
een game van 242 pins.

Op zondag 3 juni zagen veel voorbijgangers in het park rondom het
sportcomplex van SV Argon plotseling negen vlaggen uit de grond
steken. Deze negen vlaggen zaten in een FootGolfhole voor de eerste
editie van FootGolf@The Park Mijdrecht.
Bij de jongeren was het verschil
tussen de nummers 1, 2 en 3 ook
steeds maar 1 schot. Ricardo van
Doorn werd in deze categorie de
FootGolfkampioen met 31 schoten,
gevolgd door Antonie Rijdes en
Rimmy Kloosterman.
FootGolf@the Park was voor veel
deelnemers de eerste kennismaking
met FootGolf. De vele positieve
reacties en de goede prestaties
bieden perspectief voor een vervolg.

Vooraan v.l.n.r.: Johan Kuijper, Ger Van Zijl en Ria Holla.
In het midden Jan van Zijl en Reinie Pieneman
Achterste rij v.l.n.r.: Piet Geusenbroek, Gerard Monshouwer, Ben Kneefel, Els Hoetmer, Bep Reiss, Riek van Veen, Joop Daalmeier, Willy Samsom en Theo Burgwal.

Sponsorloop voor Emma Kinderziekenhuis
Alle kinderen van obs De Eendracht
in Mijdrecht hebben twee weken
onder tropische temperaturen deelgenomen aan een sponsorloop voor
het Emma Kinderziekenhuis. Met
een cheque van maar liefst
€ 7.645,42 trokken ze naar Amsterdam, waar hoofdverpleegkundige
Roland Kramer van de tienerafdeling van het Emma kinderziekenhuis
AMC buitengewoon aangenaam

Swaab Spring Event

Het eerste Spring Event van Swaab
Juweliers aan de Dorpsstraat in
Mijdrecht is een succesvolle avond
geworden, waarbij men tijdens een
gezellige avond iets extra's voor de
klanten kon doen. Dat gebeurde in
samenwerking met kapper Buddies, die deze avond kleuradvies gaf
en de nagels van de klanten lakte,
onder het genot van een heerlijk
glas Rosé/ Prosecco, geserveerd
door Gall & Gall. Daarbij werd
een verrassend hapje van Simone
geserveerd.
Als klapper had de Volvodealer
Bangarage een schitterende cabrio
tentoongesteld, waar zowel de mannen als de vrouwen enthousiast van
werden. Het volgende event ook van
de partij zijn?
Vraag dan in de winkel naar de
Klantenpas en u wordt automatisch
uitgenodigd.

Baambrugge

Braderie op 9 juni
Ook dit jaar is er weer een braderie in Baambrugge. Op zaterdag
9 juni van 9.30 tot 16.00 uur is
er een Braderie in het Dorpshuis
“de Vijf Bogen” met gevarieerd
aanbod. Er zijn een aantal kramen
met fruit en bloemen. Een deel
van de braderie is gereserveerd
voor de rommelmarkt waar u
gezellig kunt rondsnuffelen. De
dag wordt opgeluisterd met het
optreden van een Iers zangduo.
De opbrengst van de braderie
komt ten goede aan de renovatie
van het Dorpshuis. Het bedrag zal
besteed worden aan een nieuwe
invaliden toilet.

Mijdrecht

Zomerbridge drive in
De Meijert
De eerste ronde van het zomerbridgeseizoen zit er op. Het was
weer een gezellige avond met
51 paren bij Bridgevereniging
Mijdrecht in De Meijert. De
volgende ronde is op maandagavond 11 juni aanstaande. Zaal
open om 19:00uur en aanvang om
19:45uur.
Zowel voor gevorderde als beginnende bridgers met wat ervaring
een leuke avond.

Eerste editie FootGolf@The Park succesvol

Vanaf de parkeerplaats werd
afgetrapt om te bepalen wie in het
minste aantal schoten 9 holes kon
volbrengen. Uiteindelijk bleek dit
bij de categorie 18 jaar en ouder
de Mijdrechter Raymond de Vos
te zijn. De knappe score van 28
schoten over 9 holes was voldoende
om beslag te leggen op de eerste
plaats. Coen van Haastrecht pakte
met 29 schoten het zilver en Rudi
Zaal met 30 schoten het brons.

Kort nieuws

verrast was het grote bedrag dat de
kinderen bijeen hebben gebracht.
Het Emma kinderziekenhuis kan
hiermee veel moois doen voor de
kinderen die tijdelijk of voor langere
tijd moeten verblijven. Daarmee
leek het verhaal ten einde, maar na
afloop van de sponsorloop bleef het
geld binnendruppelen en inmiddels is
het totaalbedrag opgelopen tot
€ 8.527,58.

Haringhappen in Wilnis
Begeleid door de zeewaardige klanken van shantykoor de Turfschippers
testten dinsdagavond jl. haringliefhebbers de Hollandse Nieuwe op
het Raadhuisplein in Wilnis. Onder
een gezellig avondzonnetje werd
er volop genoten van het nieuw
aangevoerde zeebanket.

Mijdrecht

Concert for Women
Only
Zaterdag 9 juni om 15.00 uur
zal Pure & band optreden in
Partycentrum De Meijert in
Mijdrecht. Vier dames zullen met
hun fantastische stemmen en een
prettige band een praise-middag
verzorgen. Dit concert is speciaal
en alléén voor dames! In de pauze
zal er een verkoop van zeepkettingen zijn t.b.v. Compassion, het
Child Survival Program. Women
ALIVE, een vrouweninitiatief
vanuit de evangelische gemeente
LEEF! in Mijdrecht, heeft de
organisatie in handen. Meer info:
www.waaromleefje.nl. De entree
is: 5 euro. Kaarten zijn te reserveren via 0297-241144 of per mail:
sanderendorinde@zonnet.nl
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FootGolf @ The Park
Mijdrecht

Feliciteert de winnaars
en bedankt haar partners
Prego mannenmode
Autobedrijf Kooyman
Nachtjeweg.nl
Trendclub Uithoorn
Fix Hairline
Rendez Vous
en natuurlijk alle deelnemers

Vida makelaars og
Dorpsstraat 14
3641 EC MIJDRECHT

Gratis keuken
of klus t.w.v. € 7.500?

T (0297) 21 29 87
www.vidamakelaars.nl

Actie; Koop een van deze woningen en ontvang gratis

Rietveld 7 | Vinkeveen

een keuken ter waarde van € 7.500 of bedenk een

s
i
u
h
n
e
Op

klus en laat deze uitvoeren door GroenWest
voor maximaal € 7.500.

an
4 juni v
1
g
a
d
r
donde
ur
20.00 u
18.30 –

GroenWest
Oslolaan 2
3446 AA Woerden
T (088) 012 90 00
E kopen@groenwest.nl

€ 209.000 K.K.
Woonoppervlakte: 127 m2
Perceeloppervlakte: 153 m2
Kamers: 5

Wethouder van Damlaan 83 | Wilnis

Bonkelaar 98 | Mijdrecht

twitter.com/
groenwestkopen
facebook.com/
groenwestverkoopt

groenwest.nl

€ 215.000 K.K.

€ 229.000 K.K.
Woonoppervlakte: 100 m2

Woonoppervlakte: 105 m2
Perceeloppervlakte: 159 m2

Perceeloppervlakte: 133 m2

Kamers: 5

Kamers: 5

DE WEEK IN BEELD
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Op woensdagavond 23 mei jl. zijn de dames van het tweede team van HSV
kampioen geworden onder toezicht van vele toeschouwers.
Namens het bestuur van HSV ontving iedereen een echte medaille met
bloemen! Gefeliciteerd dames, op naar het volgende seizoen!

Bij een ernstig ongeval op de A2 zijn woensdag op donderdagnacht
twee doden gevallen. Ook zijn er drie personen gewond geraakt.
Een auto met vijf personen was gestopt op de vluchtstrook, omdat
één van de inzittenden moest overgeven. Een andere auto reed
door nog onbekende oorzaak in op de stilstaande auto. Naast de
stilstaande auto stonden drie personen, in de auto zaten nog twee
personen.
Door de klap vielen er twee doden gevallen waarbij een persoon
overreden is door de auto. De brandweer heeft twee personen die
bekneld zaten bevrijd. Zij zijn met onbekend letsel naar het AMC en
de VU gebracht. De persoon die moest overgeven stond achter de
vangrail en raakte niet gewond.

Onder ideale weersomstandigheden heeft op zaterdag jl. voor de derde keer het
evenement Spinning4Life plaatsgevonden op het Raadhuisplein in Mijdrecht, met dit
keer bijna 150 deelnemers op 60 fietsen. Mede dankzij de steun van een groot aantal
sponsors is een totaalbedrag van 6.100 euro bijeengebracht om de leefomstandigheden
van kwetsbare vrouwen en kinderen in de sloppenwijken van Nairobi in Kenia structureel te verbeteren. Een topprestatie!
foto hoogtecamera: arnold de groot

/ deplekbijuitstek.nl

Op woensdagmiddag was Dolores, de slimme zwerfkat van de Top2cats, te
gast bij ambachtelijke ijssalon De IJsbeer in Vinkeveen, om te vieren dat
De IJsbeer heeft het HH-certificaat heeft ontvangen op het gebied van
voedselveiligheid en hygiëne.
Natuurlijk wilde ze even op de foto met eigenaren Irene en Jerry Jacob.
foto: peter bakker

Op zaterdag 2 juni jl. werd de Baambrugse sportvereniging BEO verrast door Electro
World Bunschoten: Zij ontving 30 oranje t-shirts met daarop de door mevrouw de Jong
verzonnen EK- kreet, de hoofdprijs uit een door Electro World bedachte unieke EKactie: verzin een leuke EK-kreet om op een oranje t-shirt te drukken en win er 30 shirts
voor je vereniging, familie en/of vrienden. Het werd 'Samen sterk in het voetenwerk’,
met op de achterkant van het shirt een paar geprinte voeten. Electro World Bunschoten
wenst BEO veel succes met de nieuwe shirts!

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
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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

DE GROENE VENEN

Alzheimer Café Vinkeveen op 13 juni 2012
Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdagavond 13 juni in Zorgcentrum Zuiderhof,
Futenlaan 50 te Vinkeveen; het Café is open vanaf 19:30 uur. Vertoond wordt de interactieve
film: ‘De Alzheimer Experience’. Wat gaat er om in Alzheimerpatiënten? Hoe ziet een dementerende de wereld en de mensen om zich heen? Op die ingewikkelde vragen probeert de
film ‘Alzheimer Experience’ antwoorden te geven. De tien scènes in deze film kunnen op elk
moment stilgezet worden om van perspectief te wisselen. Gespreksleider, tevens gastspreker is
Minse Bos Kuil - arts.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Esther Smit, Coördinator Steunpunt
Mantelzorg Stichting De Baat. Tel. 0297-230280.
Bereikbaar op ma/di.

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

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

Wereldproduct juni: leuke canvasshopper
Deze maand hebben de Wereldwinkels in Mijdrecht en Abcoude voor een canvasshopper
gekozen. Deze royale boodschappentas is gemaakt in India en bedrukt met kleurige Indiase reclameprints. De tas kost € 3,95 en is handig om al je aankopen mee naar huis te
nemen.
Als thema staat deze maand ‘De wereld
thuis’ centraal. Dit thema is geïnspireerd op
de gastvrijheid van nomadenvolkeren, met
warme kleuren en zonnige prints met een
etnisch gevoel. En uiteraard: heerlijk eten.

Wereldwinkel De Ronde Venen, De Passage
14, 3641 AK Mijdrecht, tel: 0297-293799

www.derondevenen.wereldwinkels.nl
Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9, 1391
GH Abcoude, tel: 0294-284394

www.wereldwinkel-abcoude.nl
Enorme gastvrijheid, dat is wat opvalt
bij nomadenvolkeren. Hoe weinig zij
ook hebben – een tent, eenvoudige
meubels en wat beesten- gasten zijn
altijd welkom. Ze krijgen thee en eten
aangeboden. Die gastvrije sfeer is een
inspiratiebron voor je eigen huis waar
je jouw gasten ontvangt. Dat hoeft niet
luxe te zijn. Mooie manden om in op te
ruimen, een zonnige lichte kamer, een
mooie bank met geborduurde kussens en
lekker eten zijn in principe al genoeg.
Het belangrijkste is dat je mensen het
gevoel geeft dat ze welkom zijn.

Kom je morgen ook vissen?
Hengelsportvereniging Wilnis organiseert ook
dit jaar viswedstrijden voor de jeugd. Als je
een zwemdiploma hebt en een klein beetje
geduld, ben je welkom om mee te doen. Je
gaat dan met een groepje op pad de polder in
en probeert daar een mooie vis te verschalken.
Er is begeleiding aanwezig die je helpt als dat
nodig is en die je tips geeft om nog meer en
nog grotere vissen te vangen.
Voor de jongste deelnemers telt het aantal
gevangen vissen (6-10 jaar). De oudere jeugd
probeert de wisselbeker in de wacht te slepen

Er-vaar-verhalen op de Vinkeveense plassen
Vorig jaar oktober was het een succes. Nu
opnieuw er-vaar-verhalen op het motorjacht
Neptunus. Laat u verwennen door de rijke en
boeiende waternatuur van de Vinkeveense
Plassen. Luister naar het ritselende riet en
de kabbelende golfjes. Geniet van de zon en
de zomerse verhalen van Elza van BinnensteBuiten over betoverende waternimfen, groene
watermannen en sprekende kikkers. Schipper
Henk brengt u naar de mooiste plekjes en
Annie verwent u met haar heerlijke schipperssoep met daarbij een assortiment broodjes.
Verder zijn vier consumpties bij de prijs
inbegrepen.
Datum: zondag 10 juni. Er zijn twee vaarten:
13.30 u-16.00 u en 17.00 u-19.30 u.
Opstappen: Achterbos 69c, 3645 CB Vinkeveen.

Is het weer ietsje minder? Geen probleem:
we kunnen comfortabel warm en droog zitten.
Opgeven per e-mail: elza@binnenste-buitenverhalen.nl.
Tel.: 0297-261316 of 06 23 150498.

SeniorWeb: ‘Internetbankieren is helemaal niet eng!’
Vrijdag een week terug sloot SeniorWeb De
Ronde Venen het voorjaarseizoen af met een
les internetbankieren. Althans, dat was de
bedoeling. Vijf mensen hadden zich via de
Rabobank aangemeld en hadden van SeniorWeb schriftelijk een bevestiging ontvangen.
Maar op die vrijdagmorgen geen enkele
cursist in het leercentrum in Mijdrecht. Tot
half elf gewacht, maar nog steeds niemand.
Zo’n tien jaar lang organiseert SeniorWeb
DRV samen met de Rabobank workshops
internetbankieren, maar sinds begin 2012
loopt de interesse terug. Komt dat misschien
door de angst voor de computer of door die
berichten over geplunderde rekeningen na
pintransacties?
Echter geld uit de muur trekken of met de
pinpas bij de supermarkt betalen is heel wat
anders dan thuis, in de eigen vertrouwde
omgeving op de eigen computer een rekening
of acceptgiro betalen of geld van of naar
de eigen spaarrekening overboeken. Gaat
met internet allemaal veel sneller en je
hoeft de deur niet meer uit om handgeschre-

ven overschrijvingen op de post te doen.
Daarnaast, de computer thuis is bekend, de
internetverbinding met de bank is beveiligd.
Niemand kan zien wat er over de lijn gaat.
Het aanmelden bij de bank en de controle op
wat is ingevoerd gaat middels een door de
bank verstrekt klein apparaatje. Daarin past
de pinpas, die na het invoeren van de pincode
twee door de computer gevraagde codes laat
zien. Eén om toegang te krijgen tot de eigen
rekening bij de bank en een waarmee de
ingevoerde transacties worden gefiatteerd.
Dit alles wordt tijdens die gratis les internetbankieren in twee uur duidelijk gemaakt.
In september gaat SeniorWeb DRV weer
computerles geven in Mijdrecht, Abcoude
en dit keer ook in Uithoorn. Wellicht dat
daar een les internetbankieren aan wordt
toegevoegd. Er is nog één kans dit voorjaar,
op vrijdagmorgen 29 juni in Mijdrecht,
Energieweg 107. Meld u aan. Nogmaals:
internetbankieren is heel wat anders dan
pinnen. Inlichtingen over andere cursussen:
0297-282938.

De Rode Kruis Rolstoelbrigade komt naar u toe deze zomer

door een zo groot mogelijke vis te vangen.
De eerste wedstrijd van dit seizoen staat gepland op zaterdag 9 juni, om 12.45 uur vanaf
het Raadhuisplein in Wilnis met fiets, hengel en
als aas brood of maden. Een emmertje is ook
handig, liever geen leefnet. Kijk op:
www.hsvwilnis.nl/jeugdvissen voor meer info.

Twaalf scholieren van het VLC vormen de Rode Kruis Rolstoelbrigade, die regelmatig op vrijdagmiddag met bewoners van verzorgingstehuis Gerardus Majella gaan wandelen. Op woensdagmiddag 6 juni gaan ze met de bewoners naar de Jaarmarkt in Mijdrecht. De leerlingen
doen dit vrijwilligerswerk als Maatschappelijke Stage, en naast het Rolstoelwandelen is vooral
het contact tussen jong en oud heel belangrijk en leerzaam. Het is voor de ouderen altijd een
écht middagje uit en ze horen en zien weer eens wat anders!
Op vrijdag 22 juni is er een leuke afsluiting op een terras in Mijdrecht (of binnen...) Wie weet
kan een mooi rood Rode Kruis lint worden gevormd door Mijdrecht!

Weide-Natuurwandeling over vijf afstanden
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni organiseert wandelsportvereniging Vinkeveen haar 34e
Weide-Natuurwandeling, die door zeer mooie natuur voert. Er zijn vijf afstanden: 5, 10, 15, 25
en 40 kilometer. Er wordt gestart bij Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen. Starttijden: 40 km van 07.30 tot 10.00 uur; 25 km van 07.30 tot 12.00 uur en de overige afstanden
van 07.30 tot 14.00 uur. Het startbureau sluit om 18.00 uur. Nadere inlichtingen bij Corrie van
Breukelen, tel. 0297-284099.
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16 juni Servicedag bij Ruijgrok Makelaars
en De Hypotheekshop
Wie het komende jaar nog van het gunstige
belastingregime wil profiteren en een woning
wil kopen voor het einde van het jaar, doet
er verstandig aan om langs te komen op de
servicedag van Ruijgrok Makelaars en De
Hypotheekshop op 16 juni tussen 9 en 13 uur.
Hier wordt men voorgelicht over de ins- en
outs van de woningmarkt, er wordt meer
verteld over de woningen in de regio en u
krijgt tips en trucs die u kunnen helpen bij het
kopen van een woning. Ook kan men vragen
stellen als:
? wat is een goed openingsbod
? Heb ik een taxatierapport nodig
? Betaal ik niet te veel
? Hoeveel zijn kosten koper precies

? Wat is een goede rente, met of zonder
Nationale Hypotheek Garantie.
? Wat zijn verborgen gebreken
? Wat valt onder de onderzoeksplicht van
de koper
? Wat doet de notaris
? Moeten we een samenlevingscontract
sluiten?

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

www.degroenevenen.nl
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Waarschijnlijk heeft u zelf ook nog wel vragen die beantwoord kunnen worden. Op deze
servicedag wordt u voorgelicht en wegwijs
gemaakt in de woningmarkt. Men kan vrijblijvend langskomen op Hofland 19 in Mijdrecht
maar natuurlijk ook een afspraak maken op
een ander tijdstip als dit beter uitkomt. Tel
0297-283375.
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Loes den Hollander morgen bij boekhandel Mondria
Elke zaterdag in juni nodigt Loes den Hollander
lezers uit voor haar high tea-party. Morgen,
zaterdag 9 juni, is zij vanaf 14.30 uur bij boekhandel Mondria in de Lindeboom in Mijdrecht.
Kom naar de high tea-party en ontmoet Loes
den Hollander! Uiteraard zal zij ook haar
nieuwe thriller ‘Troostkind’ signeren. Loes den
Hollander schrijft al vanaf het moment dat ze
kon lezen. Aanvankelijk poëzie, later columns,
daarna verhalen en ten slotte haar eerste boek.
Haar loopbaan als auteur begon toen zij in 2001
een verhalenwedstrijd van Libelle won. Zij sloot
in 2006 haar werk in de gezondheidszorg af en
in datzelfde jaar debuteerde zij met de literaire
thriller Vrijdag. Tot dusver verschenen er negen
thrillers, een roman, twee bundels met korte
verhalen en drie novelles. Van haar boeken zijn
in totaal ruim 500.000 exemplaren verkocht.

www.deeendracht-abcoude.nl

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema

Waverveen expositie
Ter gelegenheid van de opening van atelier
Henny Woud aan de Cliffordweg 56 in Waverveen kan men van 9 t/m 15 juni en op 17 juni

het werk van zes kunstenaars bekijken,
ter weten: Lew Paes met schitterende
aquarellen; Wessel Bezemer met prachtige
beelden; Sabrina Koning-Woud met
ruimtelijk werk in hout; Lotte de Raadt
met schitterende karaffen van glas en
keramiek; Jetske Visser met een fragiel
servies gemaakt van paraffine en Henny
Woud met schilderijen in olieverf op
canvas en hout en tevens portretten op
houten panelen. Tot 21 juni zijn er ook
enkele schilderijen van Henny Woud te
zien in de etalage van Keers Mode in
Mijdrecht in verband met de tentoonstelling aldaar. Eind van de maand, van
26 juni 2012 tot 1 juli 2012 is er een
expositie van Henny Woud en Sabrina
Koning-Woud op de zomertentoonstelling in het Regthuys in Nieuwkoop, ook
daar bent u van harte welkom.Voor meer
informatie zie www.hennywoud.nl.

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

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

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week cabaretier Dara Faizi over zijn eerste avondvullende theaterprogramma Gevaarlijke Gedachten.

Dara Faizi

‘Zelfspot is voor mij essentieel’
Je bent geboren in Afghanistan en
kwam op je negende, samen met je
moeder, naar Nederland. Deze reis is
de voedingsbodem van je show.

Je won als student het Griffioen/
Zuidplein Cabaret Festival en in 2010
het Gronings Studenten Cabaretfestival
(jury- en publieksprijs, red.).

“Dat klopt, maar het gaat niet alleen daarover. Het is een belangrijk
onderdeel van mijn verleden, dat
zeker terugkomt in de voorstelling.
Ik gebruik in ‘Gevaarlijke Gedachten’ gedoseerd zwarte humor, om te
lachen om mijn eigen ellende van
destijds. Er zitten een paar heftige
stukken in, maar ook genoeg gekke
meligheid. Ik ben geen comedy
gaan doen omdat ik zo nodig op het
podium wil staan, het is meer een
uitlaatklep. Rond mijn vijftiende
ging ik regelmatig naar cabaretvoorstellingen, ook van stand-up
comedy. Langzaam begon ik te
snappen wat die ‘meneren’ op het
podium deden, het heeft tot mijn
achttiende geduurd voordat ik dat
ook zelf durfde.”

“In Griffioen had ik pas mijn vierde
optreden, het winnen in Groningen
was voor mij een springplank.
Na maanden nadenken kreeg ik
hierna ook het idee welke vorm van
cabaret ik wilde maken, ik moest
iets bijzonders doen. Toen zijn de
zaadjes gepland voor deze voorstelling.”

Wilde je je ‘Afghaanse verhaal’ gebruiken?
“Ja. Er is al veel Marokkaans,
Surinaams en Turks cabaret. Ik heb
moeten leren om mijzelf kwetsbaar
op te stellen rond dit onderwerp. Ik
wilde het verhaal over mijn achtergrond vertellen, maar niet op een
emotionele manier. Het moest ook
geestig worden.”

Christine Keizer-Boet exposeert beelden van
steen en klei
Van 10 t/m 17 juni exposeert Christine Keizer-Boet beelden van steen
en klei in het Viscentrum bij het
Fort, Molenweg 19 in Abcoude.
Christine's beelden zijn voornamelijk figuratief. De kleibeelden kleurrijk en speels, de stenen beelden
van marmer, Belgisch hardsteen
en steensoorten zoals bianco del
mare en mergel, vooral serieus. De
openingstijden zijn in het weekend
van 11-17 uur en door de week van
11-16 uur.

Na het passeren van het kanon
en de brug, een replica van de

“Het is in essentie een grap over
mijzelf. Ik kan deze grap maken
doordat ik ook hele harde grappen
over mijzelf durf te maken, dit is
mijn stijl van cabaret. Zelfspot is
hierbij essentieel. Mensen komen
naar een cabaretvoorstelling om
lekker te lachen, bij mij komen ze
hiervoor volledig aan hun trekken,
maar ik vind dat een cabaretier
iets mag meegeven, zoals een idee,
een gedachte of gevoel. Dat wil ik
met ‘Gevaarlijke Gedachten’ zeker
doen.”

Gaat het dan om zoveel mogelijk harde
grappen of over jouw verhaal?
“Ik kom uit de stand-up comedy.
Daar geldt zoveel mogelijk grappen
per minuut, maar in deze voorstelling gaat het puur om het mooie
verhaal. Ik wilde niet de zoveelste
jongen zijn die leuke grapjes heeft.
Ik wilde iets nieuws brengen, het
verhaal is voor mij leidend. Ook
in mijn volgende show wil ik een
boeiend verhaal laten horen.”

Dara Faizi is vanaf is 15 juni te zien
in de Stadsschouwburg in Utrecht en
9 april 2013 in Theater Griffioen in
Amstelveen.
www.darafaizi.nl
Volg Ereloge nu ook op Twitter: @
ERELOGE
foto: niels willems

Fotoexpositie
Ad van der Made
bij De Huifkar
Tot eind juni houdt fotograaf Ad van
der Made in tuincentrum De Huifkar
aan de Oosterlandweg in Mijdrecht
een kleine expositie van foto's van natuurreservaat De Groene Jonker, een
waterrijk natuurgebied bij de Nieuwkoopse Plassen met afwisselend
water, riet, grasland en wandelpaden.
Iedere maand is er in De Huifkar een
nieuwe expositie te zien.

Zaterdag 9 juni: Rondleidingen Fort Abcoude
Fort Abcoude kan op zaterdag 9
juni weer bezocht worden. Het aan
de Molenweg 19 te Abcoude gelegen fort is open voor bezoekers van
13 tot 17 uur. De laatste rondleiding start om 16 uur.

Je hebt deze voorstelling ook gespeeld
voor de Nederlandse militairen in Afghanistan. Je maakt dan wel de vileine
grap dat je denkt dat deze uitnodiging
een mooie manier is om je weer terug
te kunnen sturen.

oorspronkelijke brug, worden onder
andere de kruitmagazijnen, de expositieruimte en het gerenoveerde
oostelijk oreillon bezocht.
De rondleiders besteden tijdens de
rondleidingen ook aandacht aan de
op het fort aanwezige bijzondere
fauna en flora. Tevens wordt een

Cultuur
uitkijkplatform bezocht, waarmee
men het inundatiegebied van het
Fort Abcoude ten oosten van Abcoude tot aan Fort Nigtevecht kan
overzien.
De Saluutbatterij Amsterdam is
aanwezig en zal tijdens de rondleidingen elk heel uur een demonstratie met het kanon van de batterij
geven.
Het Fort Abcoude is het eerstgebouwde van de tweeënveertig forten van de Stelling van Amsterdam.
Het tussen 1883 en 1886 gebouwde fort diende als bouwmodel voor
de overige forten van de Stelling
van Amsterdam. In juli en augustus
is het fort ook geopend voor bezoekers op zaterdag 14 juli 2012 en
zaterdag 11 augustus 2012 vanaf
13 tot 17 uur; in september is het
fort open voor bezoekers op zaterdag 8 en zondag 9 september (Open
Monumentendagen) en zondag 23
september 2012 (Fortendag) van
10 tot 17 uur.

foto ad van der made

De vier seizoenen vastgelegd
Wie in één oogopslag de vier seizoenen wil zien, is van harte welkom bij
de foto-expositie van fotoworkshop
de Ronde Venen. Gedurende de
gehele maand juni is deze expositie
te bezichtigen in gezondheidscentrum
Croonstadt.
De seizoenen zomer, herfst, winter
en voorjaar roepen associaties op die
variëren van winterslaap tot ontluiking en van bikini tot windvlaag. De
fotoclubleden hebben op verschillen-

de creatieve manieren hun associaties
vormgegeven. De ene fotograaf kiest
voor een samengesteld beeld van
vier foto’s, en de andere voor één foto
die samengesteld is uit vier beelden.
Uiteindelijk is elk beeld een puzzel
van vier stukken die één geheel
vormen en waarbij de toeschouwer
in één oogopslag een jaar aan zich
voorbij ziet gaan. Voor meer foto’s en
informatie: www.fotoworkshop.nl
© atie westerdijk
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Marja Raats van Stichting 2BE heeft ambitieus plan voor pand De Fabriek

“Samen staan we sterk voor de jongeren!”
Komende maandag, 11 juni, wordt een spannende dag voor Marja Raats uit Mijdrecht, initiatiefneemster
van Stichting 2BE. De gemeenteraad beslist die avond of ze het pand van het huidige jongerencentrum De
Fabriek mag gaan huren. Zo ja, dan kan ze van start met haar plan voor de ondersteuning van jongeren in
De Ronde Venen.
door anja verbiest

Als het aan Marja Raats ligt, begint
ze morgen al met de verbouwing
van De Fabriek tot een multifunctionele ruimte voor het plan dat zij
met haar Stichting 2BE voor ogen
heeft.
“Wij willen het pand gebruiken
waarvoor het bedoeld is, als een
‘open deur voor jongeren’. Daarnaast willen we het mobiele jongerenwerk van De Baat ondersteunen,
dat flexibel inspeelt op de vraag
van jongeren in de verschillende
kernen. Ik vind het niet kunnen dat
het jongerencentrum definitief de
deuren moet sluiten. Er is binnen
De Ronde Venen absoluut behoefte
aan een dergelijke plek. En samen
staan we sterk!”
Ondernemend als ze is, ziet Marja
Raats allerlei mogelijkheden voor
het pand aan de Rondweg. “De
basis van ons plan is een leer- en
werkproject voor jongeren tussen

foto rob isaacs

de 16 en 27 jaar, in samenwerking
met het ROC en een groot aantal
bedrijven in De Ronde Venen. Binnen het lunch- en eetcafé dat we
willen creëren, kunnen jongeren
bijvoorbeeld een horeca-opleiding
volgen. Maar ook opleidingen op
het gebied van zorg, techniek en
logistiek zijn mogelijk. Het uitgangspunt is dat de jongeren één
à twee dagen naar school gaan en
daarnaast 24 uur per week werken.
Dat is nieuw voor De Ronde Venen,
een soortgelijke voorziening is hier
niet.”
Maar 2BE moet ook een ontmoetingsplaats worden voor jong en
oud. “Overdag kan iedereen bij
ons komen lunchen, of een lekker
broodje ophalen, voor een zeer
redelijk bedrag. En ’s avonds serveren we een gezond menu van drie
gangen in ons eigen ‘buurtrestaurant’. Het eten wordt bereid door
onze leerlingen, onder begeleiding

van een professionele kok. Eten kan
binnen, in het restaurantgedeelte,
maar bij lekker weer ook buiten op
het terras dat we - samen met een
speeltuintje - ook gaan aanleggen.”
Multifunctionele ruimte
Twee activiteiten die Stichting De
Baat momenteel in De Fabriek
organiseert - eetcafé ’t Pruttelpotje
en Kookpunt - blijven van harte
welkom in 2BE. En ook voor de
jongerenactiviteiten die De Baat
tot nog toe in De Fabriek organiseert, blijft veel mogelijk bij 2BE.
“Een deel van het pand wordt
een multifunctionele ruimte, waar
jongeren hun eigen dingen kunnen blijven doen. De Baat huurt
daarvoor de ruimte van ons. De
spullen die zij nodig hebben, kunnen
ze kwijt in een grote container
achter het pand. Maar er zijn nog
veel meer mogelijkheden voor die
multifunctionele ruimte. Ik kan me

Stichting De Baat vindt andere manieren voor invulling

“Het jongerenwerk blijft bestaan”
Per 1 september heeft Stichting De Baat weliswaar de huur van het pand van jongerencentrum De Fabriek
opgezegd, maar volgens directeur Mieke Telder betekent dat absoluut niet dat het jongerenwerk binnen De
Ronde Venen ophoudt te bestaan.
door anja verbiest

foto rob isaacs

“Door de bezuinigingen die de
gemeente De Baat heeft opgelegd,
moesten we keuzes maken,” zegt
Mieke Telder. “Dat was niet makkelijk, maar uiteindelijk hebben we
samen met de gemeente besloten
om de huur van het pand van De
Fabriek op te zeggen. De kosten die
we daarvoor moesten maken, waren
voor ons niet meer op te brengen.
Voor de jongeren die daar komen
is dat een bittere pil, dat begrijp ik
goed. Maar we gaan wel degelijk
door met het jongerenwerk, alleen
op een andere manier.”
Mobiel alternatief
Jongerenwerkers Wendy de Waal
en Thijmen Klinkhamer moeten
afscheid nemen van hun vaste stek
in De Fabriek, maar ze krijgen er
een mobiel alternatief voor terug.
Mieke Telder: “We schaffen een
tweedehands SRV-wagen aan,
waarmee we de jongeren in alle
kernen willen gaan opzoeken. Deze
zomer mogen ze die wagen zelf
beschilderen. Dat wordt ongetwij-

feld heel mooi! In de wagen zelf
brengen we allerlei voorzieningen
aan, zoals een aantal computers en
een lekkere loungebank. Zo wordt
het een aantrekkelijke, mobiele
ontmoetingsplek, die voor jongeren
uit alle kernen bereikbaar is.”
Maar Mieke Telder ziet meer mo-

gelijkheden voor het jongerenwerk
binnen De Ronde Venen. “We zijn
bijvoorbeeld met de bibliotheek en
de Buurtkamers in gesprek over de
huiswerkcafés. En als de gemeenteraad Marja Raats op 11 juni groen
licht geeft voor haar plannen met
het pand van De Fabriek, dan kunnen we daar ook activiteiten blijven

ook voorstellen dat een stichting
als Cultura er goed terecht kan of
dat plaatselijke toneel - en muziekverenigingen er hun jaarlijkse
uitvoering houden. 2BE wordt een
ontmoetingsplek voor iedereen, met
de jongeren in de hoofdrol.”
Behoorlijk ambitieus
Marja Raats erkent dat haar
plan behoorlijk ambitieus is: “Ik
realiseer me dat er een risico aan
kleeft, zeker in deze economisch
moeilijke tijd. Maar behalve dat ik
ondernemer ben, kan ik niet zomaar

organiseren. Alleen betalen we dan
louter voor de ruimte en de faciliteiten die we op dat moment echt
nodig hebben en zijn we niet meer
elke dag verantwoordelijk voor het
hele pakket.”
Bewondering
Mieke Telder noemt het initiatief
van Marja Raats en haar stichting
2BE ‘een mooi plan’. “Ik heb er
bewondering voor dat ze dit zo
aandurft, ik hoop dat het allemaal
gaat lukken. Wat ik ook fijn vind
van dit plan, is dat twee van onze
huidige activiteiten in De Fabriek eetcafé ’t Pruttelpotje en Kookpunt
- binnen 2BE gehandhaafd zouden
kunnen worden. Voor degenen die
daaraan deelnemen is dat heel
belangrijk.”
Ze vervolgt: “De plannen van Stichting 2BE geven ons ook een nieuwe
kans, een mogelijkheid om dingen
anders aan te pakken. Wat de toekomst nog voor ons in petto heeft,
weet ik niet. Bezuinigen op welzijn
is volgens mij altijd een verkeerde
keuze, dat krijg je als gemeenschap
als een boemerang terug. Vooralsnog ben ik er dan ook trots op dat
we, ondanks deze bezuiniging , bijna
alle medewerkers van De Baat binnen boord hebben kunnen houden
en dat we nog steeds een hoog
niveau van dienstverlening kunnen
blijven bieden aan alle inwoners
van De Ronde Venen!”

toekijken terwijl zo’n belangrijke
plek met zo’n belangrijke functie
verloren dreigt te gaan. Daar wil ik
iets aan doen. Ik vind dat wij met
z’n allen de plicht hebben om de
kinderen in onze gemeenschap op
het goede spoor te zetten. Maar dat
kan ik niet alleen. SC Johnson Wax
en de Van Schie Groep hebben ons
inmiddels al een aanzienlijke financiële bijdrage toegezegd. Wie ook
mee wil doen, in welke vorm dan
ook, is van harte welkom om zich te
melden via marjaraats@planet.nl.”
“Ik zie dit echt als een win-winsituatie, voor iedereen. Niet alleen
voor de jongeren maar ook voor
de gemeente, die geen enkel risico
loopt als ze mij de kans geeft. Ja, ik
hoop op groen licht maandag. Krijg
ik dat, dan wil ik snel aan de slag
met de verbouwing. Ik streef ernaar
om eind november het horecagedeelte te openen en dan in januari
ook daadwerkelijk met het leer- en
werkproject te starten. Het wordt
nog een hele klus, maar ik kijk er
echt naar uit!”

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 9 juni 2012

• Bedrijvenvoetbaltoernooi - Sportpark
Argon, Mijdrecht
• VIOS Taptoe, Raadhuisplein, Mijdrecht
• Loes den Hollander bij Boekhandel
Mondria, Mijdrecht
• Viswedstrijd v.d. jeugd, HSV Wilnis
• Open Tuindag, NME Centrum, Wilnis
• Haringhappen, Adelaarterrein,
Vinkeveen
• Rondleidingen, Fort Abcoude
• Nederland-Denemarken, EK Tent,
Wilnis
• Concert for Women Only, De Mijert,
Mijdrecht
• Braderie, De Vijf Bogen, Baambrugge

Zondag 10 juni 2012

• Soul &of Ziel, De Morgenster, Vinkeveen
• Er-vaar-verhalen op de Vinkeveense
Plassen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
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Zaterdag 9 juni
Nederland - Denemarken

Woensdag 13 juni
Nederland - Duitsland

met DJ Jeroen Post

Met schnitzel en braadworst
Tent open: 18.00 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur

Tent open: 16.00 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 18.00 uur

Tent open tot uiterlijk 01.00 uur

Zondag 17 juni
Portugal - Nederland

Groot scherm van 5x3 meter

Zat. 16 juni

Tent open: 18.00 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur

The Party

Halve finale

Cadeaubon € 50,- van Rendez Vous voor
best verklede man, vrouw en kind
Lekkere hapjes en drankjes in stijl,
zoals een 11-tal bitterballen
en oranjeshots
Schmink aanwezig
Entree € 5,(incl. 2 consumptiemunten)

Q-music presents:

(incl. Het Foute Uur
& Q-music DJ's)

EK tent
De Ronde Venen

Tent open 21.00 uur
Min. leeftijd 18
Entree € 5,Zie achterpagina

Mijdrechtse Dwarsweg 36, Wilnis

(ongeacht of Nederland speelt)

27 juni en 28 juni

Tent open: 18.00 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur

Finale

(ongeacht of Nederland speelt)

Zondag 1 juli

Tent open: 18.00 uur (met eten)
Aanvang wedstrijd: 20.45 uur

Nog een reden om de wedstrijden in de
EK Tent te komen kijken?
Tijdens de eerste drie wedstrijden van het Nederlands elftal mogen we een
VIP Arrangement voor de Ziggo Dome of Heineken Music Hall weggeven.

De kwartfinale wordt alleen uitgezonden als Nederland door de voorrondes komt.

Locatie: Mijdrechtse Dwarsweg 36
schuin tegenover BP Wilnis

Parkeren: Bij het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg

VAN 8 JUNI T/M 1 JULI 2012
www.ekdrv.nl

14		

DE GROENE VENEN

Zaterdag 16 juni open huis bij JDG Zonnesystemen in Mijdrecht

“Plaats zonnepanelen en bespaar op je energiekosten!”
Door de aanschaf van zonnepanelen kun je heel wat besparen op je energiekosten. En per 1 juli wordt dat
volgens Jan de Graaff van JDG Zonnesystemen uit Mijdrecht door een btw-verlaging voor particulieren nóg
aantrekkelijker.
door anja verbiest

foto patrick hesse

Jan de Graaff, geboren en getogen
in Wilnis, begon zo’n twintig jaar
geleden zijn eigen aannemersbedrijf in Mijdrecht. Een aantal jaren
geleden besloot hij om zich, naast
zijn activiteiten in de bouw, te
specialiseren in de verkoop van zonnesystemen en de installatie daarvan. “Het geeft me een goed gevoel
om op deze manier met duurzame
energie bezig te zijn en mensen
hierover ook te kunnen adviseren en
hen te helpen met de installatie van
de gevoelige apparatuur.”

Dock 15 huisvest bedrijven die elkaar versterken. De synergie
van de samenwerkende specialisten biedt ondernemers de juiste mix van kennis en technologie om ideeën en plannen te laten
slagen. Onderstaande expertises zijn te vinden bij Dock 15.

Het bedrijf voor een succesvolle online

strategie

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

nieuwsbrieven,

zoekmachineoptimalisatie,

Google

Adwords, hosting, domeinnaamregistratie en online applicaties.

Voor

al

uw

drukwerk

visitekaartjes,
folders

tot

briefpapier
banners,

van
en

gevel-

Mede door de dalende prijzen
van zonnepanelen én de stijgende
energieprijzen is het volgens Jan de
Graaff mogelijk om de investering,
die de aanschaf van zonnepanelen
met zich meebrengt, met het
huidige btw-tarief binnen ongeveer
tien jaar terug te verdienen.
Zeker nu er een tijdelijke btwverlaging aan zit te komen, ziet De
Graaff nog meer voordelen voor
particulieren om te kiezen voor
zonnepanelen. “Vanaf 1 juli kunnen
kleinverbruikers een subsidie van
15 procent krijgen op de aanschafprijs van zonnepanelen. De details
van de regeling zijn op dit moment
nog niet helemaal duidelijk , maar
voor de rest van dit jaar zou er
22 miljoen euro in die subsidiepot
zitten en voor 2013 30 miljoen
euro. Met deze regeling willen de
politieke partijen die het Lenteakkoord hebben gesloten een extra
impuls geven aan het gebruik van
schone energie en de opwekking
van duurzame energie. Een mooie

aanleiding dus om nu de aanschaf
van zonnepanelen te overwegen.
Ook omdat de btw op de installatiekosten per 1 oktober van dit
jaar juist verhoogd wordt naar 21
procent.”
Hoe werken zonnepanelen eigenlijk? Jan de Graaff legt uit: “Een
zonnepaneel bestaat uit meerdere
zonnecellen, die worden gemaakt
van laagjes silicium. Wanneer
er licht op de zonnecellen valt,
ontstaat er een elektrische stroom
tussen de laagjes silicium. De zonnecellen vangen dat licht op - ook
als het bewolkt is - en zetten het
om in elektriciteit. Via een omvormer wordt dat stroom die direct te
gebruiken is. Wordt die echter niet
of niet volledig gebruikt, dan wordt
de overtollige stroom automatisch
teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.”
Het is niet altijd makkelijk om
zonnepanelen te plaatsen. Omdat

niet elk dak er direct geschikt
voor is of omdat de ligging van
een woning niet helemaal ideaal
is voor de beste opbrengst. Jan de
Graaff: “We maken altijd eerst een
afspraak om de dakconstructie te
bekijken, om te bepalen of de meterkast een aanpassing nodig heeft,
te bespreken welke besparing men
in gedachten heeft en om te bekijken op welke manier de panelen
het beste geplaatst kunnen worden.
Alles gaat in goed overleg.”
Zaterdag 16 juni is het tussen
12.00 en 16.00 uur open huis
bij JDG Zonnesystemen aan de
Productieweg 2 in Mijdrecht. Meer
informatie daarover én over de informatieavonden die Jan de Graaff
maandelijks verzorgt, staat op
www.jdgzonnesystemen.nl. Daar is
ook de meest actuele informatie
over de nieuwe subsidieregeling te
vinden.

reclame en stickers. Uiteraard verzorgen wij ook het ontwerp,

VIOS taptoe op het Raadhuisplein

de opmaak en de verzending van uw reclame uitingen.

Verzorgt uw systeem- en netwerkbeheer,

HIP

telefonie,

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

Videoproductiebedrijf
met brede kennis van bedrijfsfilms, productpresentaties,
documentaires, animaties, commercials, leaders, voice-overs,

Op 9 juni is het Raadhuisplein in
Mijdrecht ‘the place to be’ voor de
taptoe van VIOS. Om 13 uur start
het voorprogramma met de wedstrijdshows van de minirettes van
VIOS en een optreden van VIOS
dweilorkest DORST.
Om 13:30 uur begint de taptoe.
Naast VIOS treden er nog 4
korpsen op. Dat zijn Tamboer en
Trompetterkorps Euroband uit Rotterdam, de Drumfanfare E.S.K.A.
uit Bemmel, de Chr. Muziek- en

Showband Juliana en de Chr.
Muziek- en Showband Bernard,
beide uit Amersfoort. De korpsen
vertrekken om half één bij het
clubgebouw van VIOS aan de Windmolen voor een stertocht naar het
Raadhuisplein. De taptoe is gratis
toegankelijk.
Voor meer informatie:
www.vios-mijdrecht.nl.
en www.dweilorkest-dorst.nl.
VIOS is ook te volgen op:

twitter.com/#viosmijdrecht.

narrowcasting en event-reports.

Groep 3 van de Jozefschool op de boerderij
De weekendkrant van De
Ronde Venen. Uitgebreide
mogelijkheden

om

uw

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

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

dock15.nl
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • T: 0297 - 38 52 52

Op een boerderij is het nooit heel rustig, maar woensdag jl. werd het wel
extra druk op het erf van boer Hans en boerin Annemiek in Loenen aan
de Vecht toen groep 3 van de Sint Jozefschool uit Vinkeveen op bezoek
kwam. De kinderen wilden alles weten over de stallen, tractor, melk en
natuurlijk... de koeien!
In groepjes gingen ze
op zoek naar vragen en
opdrachten. Dus als u
het verschil wilt weten
tussen een pink of een
vaars, of zich afvraagt
hoe je kunt zien dat
een kip witte of een
bruine eieren legt,
moet u dat maar aan
de kinderen van groep
3 vragen. Bedankt
Hans en Annemiek!

Winnaar Fair Trade
Break Pakket
Afgelopen dinsdagmiddag 5 juni
heeft een blije mevrouw Aizenberg
uit Mijdrecht (rechts op de foto)
een Fair Trade pakket in ontvangst
gekregen van Henny Reep (een van
de vele vrijwilligers) in de Wereldwinkel in Mijdrecht. Het pakket
was de prijs in een wedstrijd waarbij je met ingeleverde kassabonnen
een Fair Trade Bream Pakket kon
winnen. Iedereen kan natuurlijk
terecht bij wereldwinkel voor een
fair trade ontbijtpakket, ook zijn er
nu natuurlijk originele fair trade
'juffen en meester' cadeautjes te
vinden of een fair trade fles wijn
voor vaderdag, de medewerkers
van de wereldwinkel staan graag
voor u klaar.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Financieel Adviesbureau Natasja Outshoorn

Op zoek naar oplossingen
De gevolgen van de huidige economische crisis, teruglopende koopkracht en de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek beginnen door te werken. Het plaatst veel mensen voor moeilijke keuzes. Men vraagt zich
af hoe men de financiële huishouding het beste op orde kan houden. Hoe moet je de toekomst inschatten.
Is het verstandig om nu een huis te kopen of juist niet. En wat voor soort hypotheek moet je dan afsluiten.
Hoe regel je het beste je oudedagsvoorziening. Welke spaarvorm is het beste? Allemaal vragen waar veel
mensen vaak mee worstelen. “Ik wil graag helpen met het zoeken naar de juiste op maat gesneden oplossingen,” zegt Natasja Outshoorn.
Natasja is al bijna twintig jaar
actief in de financiële wereld. Zij
heeft bij een bank gewerkt en bij
meerdere intermediairs. Ze kent de
verzekeringswereld van binnen uit.
Ze ontwikkelde een passie voor haar
werk. “Daarbij heb ik in de loop der
jaren een eigen visie ontwikkeld die
ik graag wil uitdragen. Banken of
verzekeraars gaan vaak uit van de
producten die ze kunnen leveren. Ik
kies liever een oplossingsgerichte
benadering. Daarom ben ik in 2009
voor mezelf begonnen met een onafhankelijk adviesbureau. Ik ben daarbij niet op zoek naar argumenten om
voor een bepaald product te kiezen
maar werk toe naar een oplossing.
Eerst analyseren wat het probleem
of de vraag is en vervolgens op zoek
gaan naar een voor de betrokken
cliënt meest passende oplossing.
Dan is de keuze voor de begeleiding
bij de bemiddeling van een product
de afronding van mijn adviseringstraject en niet het uitgangspunt.”
Een breed terrein
Natasja bestrijkt met haar advieswerk een breed terrein op het vlak
van de financiële dienstverlening. Zij
noemt zichzelf een financiële huis-

arts. “Ik pleit er voor dat mensen
niet wachten totdat ze om een of
andere reden in de financiële problemen zijn geraakt en dan pas om
hulp gaan vragen,” zegt Natasja. “De
kunst is om problemen te voorkomen
en ervoor te zorgen dat de financiële
huishouding op orde is. Dat is voor
veel mensen moeilijker dan je denkt.
De zaken worden alsmaar ingewikkelder en het wordt steeds lastiger
om de juiste keuzes te maken. Ik
ken de financiële markt en kan
mensen helpen bij het opstellen van
hun plannen. Daarbij kijken we niet
alleen naar de situatie van vandaag,
maar maken we ook een inschatting
naar de behoefte in de toekomst. Je
kunt daarbij denken aan zaken als
wel of niet een eigen huis kopen. Of
wat gebeurt er wanneer de kinderen
willen studeren. Welke mogelijkheden zijn er om daarvoor een buffer
op te bouwen. En voor de verdere
toekomst komen vragen aan de orde
over de oudedagsvoorzieningen.
Door kortlopende contracten en wisselende banen is er van een regelmatige pensioenopbouw vaak geen
sprake. Men kan zich dan afvragen
of het niet verstandig is om iets te
regelen. Ik kom bij mensen die met

Geen zin in een ‘gewoon’ vakantiebaantje?

Word ZomerOndernemer!
Deze zomervakantie bestaat er voor enkele tientallen Rondeveense jongeren in de leeftijd van 15-22 jaar de mogelijkheid om, voor enkele weken, een eigen bedrijf op te starten en ‘zomerondernemer’ te worden.
Je springt niet meteen in het diepe, maar wordt begeleid door coaches,
Kamer van Koophandel, Rabobank en Belastingdienst. En je ontvangt
een startkapitaal van 200 euro. Zie jij een gat in de markt? Heb je een
ondernemend idee en een aantal weken de tijd om het uit te voeren?
Word dan ZomerOndernemer!
door rob isaacs

Het idee ZomerOndernemer is overgewaaid uit Zweden en is al twee jaar
een groot succes in Flevoland. Daar
heeft het bijvoorbeeld al een ontbijtservice voor recreanten in jachthavens, een evenementenbureau, een
bedrijf dat High-Tea’s organiseert en

• Virtualisatie en Cloud oplossingen
• Systeem- en netwerkbeheer
• xDSL en Glasvezel verbindingen
• Online Backup
• HIP Telefonie

Industrieweg 15
3641 RK Mijdrecht • Tel. 0297 - 38 52 55
info@solidq.nl • www.solidq.nl

een aantal ICT-bedrijfjes opgeleverd.
Het succes van Flevoland heeft de
gemeenten Woerden, Stichtse Vecht
en De Ronde Venen doen besluiten de
handen ineen te slaan om dit initiatief
ook in deze regio te ontwikkelen. De
start is op 9 juli aanstaande.
Het plan is enthousiast omarmd door
de Rondeveense wethouders Palm

woekerpolissen zitten opgescheept.
Daarbij ga je op zoek naar alternatieven.”
Het komt nogal eens voor dat mensen gaan scheiden. Natasja: “Dan
kom je helemaal in een ingewikkelde financiële doolhof terecht.
Voeg daar nog aan toe dat er vaak
een alimentatieregeling moet worden afgesproken, dan heeft dat tot
gevolg dat het hele financiële plaatje
drastisch veranderd.”
Natasja geeft ook advies op het
gebied van hypotheken. “Daar is
de laatste tijd geweldig veel over
te doen. Ik merk dat mensen daar
heel onzeker van worden. Is mijn
hypotheek nog up to date of is de
renteverlening wel marktconform.”
Betrouwbare begeleiding
Natasja realiseert zich dat ze door
haar werk diep in de privé zaken
van haar cliënten terecht komt. “Dat
betekent dat er een sterk wederzijds vertrouwen moet zijn,” zegt
ze. “Die vertrouwenspositie wil ik
waarborgen. Mijn adviezen moeten
toegevoegde waarde hebben. Wanneer de financiën goed geregeld zijn,
dan geeft dat ook vrijheid van leven.
Voor mij is kwaliteit heel belang-

(economische zaken) en Spil (sociale
zaken) en wordt ondersteund door
onder andere Rabobank Rijn en Veenstromen, het Ronde Venen Fonds en
S.C. Johnson Europlant. Op scholen,
bij instanties als onder andere JAC,
jongerenwerk en bij het bedrijfsleven is aandacht gevraagd voor het
initiatief.
Dick Boogaard, oud burgemeester van
De Ronde Venen, is bestuurlijk bij het
initiatief betrokken, maar ziet zijn rol

Natasja Outshoorn komt door haar werk diep in de privé zaken van haar cliënten
terecht. “Dat betekent dat er een sterk wederzijds vertrouwen moet zijn. Die
vertrouwenspositie wil ik waarborgen.” 			
foto patrick hesse
rijk. Daar wordt op toegezien door
de AFM, de Autoriteit Financiële
Markten. Dat is ook de instantie die
de vergunningen afgeeft, die je nodig
hebt om als financieel adviseur te
werken. Zij geven ook de richtlijnen
waarlangs je werkt. Om de kwaliteit
op peil te houden volg ik ook elk
jaar een aantal dagen bijscholing.
Dat vind ik erg belangrijk. Veel
zaken veranderen heel snel en het
is dus zaak om goed op de hoogte te
blijven van nieuwe regels en nieuwe
wetgeving, zodat je de cliënten van
de juiste adviezen kunt voorzien.
Daarnaast zijn er een aantal mensen
waarmee ik samenwerk, zoals een
goede notaris, een goede taxateur
en goede en betrouwbare geldverstrekkers. Ook bij hen staat de klant
centraal en samen kunnen we dan
maatwerk leveren.”
Natasja vindt helderheid belangrijk.
“De klant moet weten waar hij

vooral als ambassadeur en pleitbezorger. “Ik heb mij altijd ingezet
voor initiatieven op het gebied van
opleidingen, ondernemen en jongeren
en hier zie je dat die drie aspecten
samenkomen. Het is een goed plan,
dat jongeren op een positieve wijze
de kans biedt aan het ondernemerschap te ruiken. Ze krijgen een
startkapitaal, worden begeleid en
zijn verzekerd. Op dit moment wordt
hard gewerkt aan het werven van
jongeren.”
Het project ZomerOndernemer biedt
tientallen jongeren de kans om gedurende de zomervakantie een eigen bedrijf op te zetten. Vanaf 9 juli krijgen
zij vier tot acht weken de gelegenheid
kennis te maken met het ondernemerschap. In de eerste week is er een
driedaagse training. Daarna gaan ze
zelf aan de slag. Regelmatig komen

aan toe is. Ik begin altijd met een
eerste oriënterend gesprek. Dat
is altijd vrijblijvend. Ik maak dan
kennis met de mensen en hoor wat
het probleem is of wat men van mij
verwacht. Van mijn kant geef ik dan
ook inzicht in hetgeen ik te bieden
heb. Op basis hiervan maak ik een
stappenplan en een offerte. Ik werk
met een uurtarief of met een vast
bedrag. Na wederzijds akkoord ga ik
vervolgens aan de slag. Belangrijk is
ook de nazorg. Ik houd de ontwikkelingen in de gaten en indien nodig
kijken we of er aanpassingen nodig
zijn.”
Financieel adviesbureau Natasja
Outshoorn is gevestigd op Hofland
172 in Mijdrecht. Tel. 0297 546
887. Meer informatie is te vinden op

www.outshoorn-adviesbureau.nl.

ze onder andere voor een workshop
met spraakmakende ondernemers bij
elkaar. Op 23 augustus a.s. presenteren de jonge ondernemers hun bedrijf
op een feestelijke slotbijeenkomst.

Meer informatie en aanmeldingen:
www.zomerondernemer.nl of bel met
projectleiders P. Filius 06-55333642 en
H. Bakker 06-22438062.
Twitter: @zomerondernemen
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
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

De keuze van...

Boeken tip 5...

Juni
Een zinderende
maand vol thrillers

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

'Het kwaad in jezelf - waar ligt
jouw grens?' is het thema van de
Maand van het Spannende Boek
2012. In de huidige 'beschaafde'
wereld zijn tachtig procent van
de moordenaars bekenden of
familie van het slachtoffer. Een
derde van hen vermoordt hun
(ex)partner. De fascinatie voor
deze donkere kant in onszelf
zien we terug in de populariteit
van het genre van de psychologische thriller. Niet 'wie heeft het
gedaan' maar 'het waarom' staat
hierin centraal.
Simone van der Vlugt schrijft het
Geschenkboek De ooggetuige, u
krijgt het cadeau bij besteding
van € 12,50 aan Nederlandstalige boeken, gedurende de
maand juni.
De ooggetuige
In De ooggetuige speelt het
zichtvermogen een belangrijke
rol. Een jonge slechtziende
vrouw is getuige van een overval
met dodelijke afloop. Hoe goed
heeft zij de daders kunnen zien?
Wat doen de daders als ze vernemen dat zij niet blind is maar
slechtziend? Op magistrale wijze
weet Van der Vlugt een indringende spanning op te bouwen die
zich tot in je diepste beenmerg
nestelt.

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

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

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

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

Knak!

SPECIALISTEN
A-SIdE.NL

T: 0297 38 52 52
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Stormvloed			
Corine Hartman
Vonne
Hollmanns
wereld stort
in als bij
haar man
Rudi een
terminale
vorm van
kanker
wordt geconstateerd.
Ze wil hem verzorgen, maar dat
wordt haar niet gegund. Rudi leidt
een gecompliceerd onderzoek naar
een moord in een naburig kasteel,

Het was niet gunstig voor de grote
koffiebrander die buiten stond. We
hadden namelijk onze koffiebrander
van Mocca d’or uitgenodigd om
iedereen te laten zien hoe koffie nu
eigenlijk gebrand wordt! En met
zo’n grote eyecatcher van ruim 200
kilo moest dat geen probleem zijn.

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

GOOGLE

In het vizier			
Tom Clancy
De Campus
staat voor
een van zijn
belangrijkste opdrachten ooit:
erachter
komen wat
de betekenis is van de
ontmoeting
tussen een hoge Pakistaanse officier en een terrorist uit de Russische deelrepubliek Dagestan.
Intussen stelt voormalig CIAagent Jack Ryan sr. zich opnieuw
verkiesbaar voor het presidentschap. Wat hij echter niet weet, is
hoe ver zijn tegenstander bereid
is te gaan om hem te verslaan.
In een poging Ryan in een slecht
daglicht te stellen, opent president
Kealty de aanval op Ryans goede
vriend en trouwe bondgenoot John
Clark. Op de vlucht voor de valse
beschuldigingen van Kealty en
achternagezeten door een geheime
organisatie die opdracht heeft
gekregen hem te arresteren, reist
Clark de hele wereld over in een
poging erachter te komen wie het
op hem gemunt heeft…

scherm dat ook heel goed als afdak
dient, dus stonden we droog.

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

de
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Toen ik vanochtend naar buiten
keek werd ik niet blij. Alleen maar
regen! Volgens buienradar zou er
voorlopig geen einde aan komen.
Niet leuk al die nattigheid als je de
hele dag buiten moet staan op de
jaarmarkt. De afgelopen jaren zijn
we zo verwend met het mooie weer
tijdens de jaarmarkt, het moest een
keer anders zijn.
Gelukkig hebben we een zonne-

Hoe gaat het koffiebranden in zijn
werk? De ongebrande bonen zijn
lichtgroen van kleur en ruiken een
beetje naar gras. Ze gaan in een
trommel die ronddraait op een
temperatuur van ongeveer 180
graden. En is het dan een kwestie
van kookwekkertje zetten? Nee, om
de zoveel minuten word gekeken
naar de kleur van de bonen en er
wordt geluisterd… Geluisterd, hoor
ik u denken?
In de groene koffiebonen zit veel

waarin een religieuze commune
is gevestigd. Onder de bezielende
invloed van charismatisch leider
Jesjoea geloven diens volgelingen
in een spoedig catastrofaal wereldeinde, maar ook in een nieuw,
verlicht leven daarna. En daarbij is
een van de leden ook nog eens hun
dochter Nadia…
Om haar gezin bij elkaar te houden
neemt Vonne haar intrek in de
Zuid-Limburgse commune. Daar
overheersen inmiddels verbijstering en angst: het lijkt erop dat de
moordenaar binnen de eigen gemeenschap moet worden gezocht.
Wie? Zullen er meer slachtoffers
volgen? Paniek kruipt langzaam
maar zeker onder Vonne’s huid als
de dader steeds dichter bij lijkt
te komen. Is ze in staat om haar
gezin te behoeden voor het kwaad?

3

Micro			
Micheal Crichton
In Jurassic Park
schiep
Michael
Crichton
een angstaanjagende nieuwe
wereld.
In Micro
onthult hij
een universum dat te klein is om te zien,
maar te gevaarlijk om te negeren.
Zeven getalenteerde Amerikaanse
studenten onderbreken hun studie
om te gaan werken voor het microbiologische bedrijf Nanigen. Ze
reizen af naar het hypermoderne
researchcomplex op Hawaï, waar
ze in aanraking komen met een revolutionaire microrobot-techniek.
In opdracht van de farmaceutische
industrie zoekt Nanigen naar
lucratieve medicijnen. De CEO van
het bedrijf is bereid heel ver te
gaan voor dat doel. Al snel ontdekken de studenten dat hij zelfs niet
terugdeinst voor moord.

vocht en dat verdampt. Hierdoor
knakt de boon zodat het verdere
vocht kan verdwijnen. Als die eerste
“knak” daar is, weten wij dat de
boon al goed geroosterd is en heb je
een milde koffie. Nu kan de brander
kiezen, verder door laten branden of
eruit halen. Laat je de bonen verder
branden, dan krijg je de sterkere
koffiesoorten. Die sterkte kan zelfs
oplopen tot een tweede knak van
de koffieboon. Als we het hebben
over bonen van de tweede knak
dan hebben we het over de donkere
espresso koffies.
Kunnen alle bonen ver doorgebrand
worden? Nee, iedere boon heeft
zijn eigen smaak en het is de kunst
van de brander om de bonen zover
te branden tot die juiste smaken
eruit zijn gekomen. Koffiebranden is
daarom echt een kunst, een vak dat
je niet zomaar onder de knie hebt
en iets waar ik me wat meer in ga
verdiepen.
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Opgesloten			
Belinda Bauer
In de kleine
gemeenschap
van Shipcott, waar
iedereen
elkaar kent
en er nooit
iets gebeurt,
verandert
het leven op
slag als op
een kille sombere winterdag een
oudere vrouw in haar bed vermoord blijkt te zijn.
Jonas Holly, de lokale politieman,
begrijpt niet hoe dit in zijn dorp
heeft kunnen gebeuren. Maar zijn
eerste moordzaak wordt door een
arrogante rechercheur uit de grote
stad overgenomen. En dat is nog
niet eens het ergste. Iemand lijkt
het hem kwalijk te nemen dat dit
gebeurd is en stuurt hem anonieme
dreigbriefjes... Om weer een beetje
grip op zijn leven te krijgen, begint
hij een eigen onderzoek, totdat op
schokkende en vernietigende wijze
duidelijk wordt wie de moordenaar
zou kunnen zijn…

5

De vloek			
Dean Koontz
Ik ben het Al en Een en het Enige.
Ik ben te vinden in het Pendleton,
zoals ik overal te vinden ben. Ik
ben het verleden en de bestemming
van het Pendleton. Het gebouw is
de plek waar ik ontstaan ben, mijn
monument, mijn executieplaats...
Boven op Shadow Hill staat het
Pendleton, een luxe residentie, in
de negentiende eeuw gebouwd
in opdracht van een welvarend
zakenman. In het verleden lijken
de bewoners er krankzinnig te zijn
geworden, zichzelf van het leven
te hebben beroofd of bloedbaden
te hebben aangericht. Nu er een
appartementencomplex van is
gemaakt, lijkt het in het Pendleton
rustig te blijven. De bewoners zijn
zich niet bewust van de vloek uit
het duistere verleden...

Het roosteren van koffie thuis
word steeds populairder. Tegenwoordig zijn er kleine koffiebrandertjes te koop voor thuis, hier kan je
per keer 200 gram koffie in roosteren. Verser dan verser is er niet!
Aan het begin van de middag
braken de eerste zonnestralen
door, kon het afdak weer als zonnescherm dienen en draaide de
koffiebrander kilo’s groene bonen
bruin! Het was een leuke dag maar
volgend jaar graag weer dat ouderwetse zonnetje erbij alsjeblieft!

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

DE GROENE VENEN 		

17

DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Hobbyvogelaar Henk Steenbergen:

“Voor een onderscheidende foto heb je ook geluk nodig”
Voor zijn werk als Hoofd Corporate Communications bij Canon maakte Henk Steenbergen uit Vinkeveen
verschillende reizen. Vele natuurgebieden en culturen werden met de lens vastgelegd, maar zijn echte passie
bleef nog even uit. Inmiddels genieten Henk en zijn vrouw al zes jaar van het vrije leven en kan Henk zich
volop richten op zijn grote hobby: de fotografie van vogels. Want landschappen worden nog altijd met precisie gefotografeerd, maar de vógels winnen nog altijd terrein. Henk: “De fotografie van vogels is één van de
moeilijkere tak van deze sport. Er is meer nodig dan kennis en geduld en dat maakt het juist zo uitdagend.”
Henk vertelt: “Vanaf mijn zesde
bezochten we als gezin vrijwel elk
zomers weekend de camping in
Beekestein en dan gingen wij als
kinderen graag de bossen in. Toen al
had ik veel aandacht voor de natuur.
Lopend of vanaf de fiets bekeek ik
verschillende flora en fauna en dan in
het bijzonder de vogels. Ook de fotografie wekte in die tijd al mijn interesse. Mijn vader was hobbyfotograaf
en ontwikkelde in onze badkamer,
zijn ‘DOKA’ (donkere kamer), eigen
foto’s. Later ontmoette ik mijn huidige vrouw Marian. Ook zij houdt erg
van mooie landschappen en natuur en
haar vader was enthousiast fotograaf
en filmer met een eigen lab. Beide
fotografen in de familie hebben in de
loop der tijd verschillende camera’s
gekocht en bewaard. Deze heb ik nu
in mijn bezit. Een echte verzameling
wil ik het niet noemen, maar samen
met mijn eigen moderne camera’s
geeft het wel een mooi inzicht in de
ontwikkeling van de camera. Toen
ik in 1976 bij Canon Nederland in
dienst trad, kwam de hobby op een
lager pitje te staan. Natuurlijk was

ik continu in contact met camera’s
en kon ik bij de zakenreizen volop
foto’s maken, maar door de enorme
groei van het bedrijf en het vele werk
dat daaruit voortkwam, was er voor
andere foto’s dan de vakantiekiekjes
weinig tijd over. In 2006 ging ik met
de VUT en kon ik de hobby weer
actiever oppakken. Nu ben ik weer
regelmatig met de camera in de
natuur te vinden. Op zoek naar mooie
landschappen, opvallende planten en
natuurlijk de vogels.”
Planning, geduld en geluk
De fotografie van vogels blijft een
bijzonder onderdeel binnen de
fotografie, zo vindt Henk. Hij legt uit:
“Voor een goede foto ben je van veel
factoren afhankelijk. Een deel heb je
zelf in de hand. Je kunt je namelijk
goed inlezen over bepaalde vogels en
hun leefgebieden. Waar overnachten
ze? Waar halen ze hun voedsel?
Daarnaast kun je veel leren over de
juiste camera-instellingen. Welke ISO
waarde kun je in welke situatie gebruiken en moet het diafragma open
of een stukje gesloten zijn? Dat kun

je allemaal van tevoren uitzoeken,
maar dan nog ben je erg afhankelijk
van het moment en de omstandigheden. De vogels moeten immers goed
zichtbaar zijn en zich niet achter de
bladeren verschuilen. Ook de natuurlijke belichting en de achtergrond zijn
belangrijk. En voor een onderscheidende foto moet je ook zeker geluk
hebben. Een mooi voorbeeld is het
moment dat ik een bosuil wilde fotograferen. Het dier bevond zich in een
holle boom waardoor het dier zich
continu in de schaduw bevond. Met
het oog was het dier al lastig te zien,
laat staan wanneer je er een foto van
maakt. Ochtenden lang hield ik het
dier in de gaten totdat ik wist op welk
moment de zon precies tussen de bladeren door in de holle boom scheen.
Om 06.52 uur precies stond ik er
klaar met mijn camera met statief en
kon ik het dier eindelijk fotograferen.
Hierbij zie je dat de voorbereiding en
het hebben van geduld belangrijk is,
maar ook geluk een grote rol speelt.
Voor hetzelfde geld was de uil die
dag niet meer op zijn roestplaats
en kon ik weer onverrichter zaken
naar huis. Een ander mooi moment
was dat ik met mijn vrouw met de
boot op vakantie was. Gedurende
zulke tripjes schildert mijn vrouw
graag landschappen en ga ik met de
camera op vogeljacht. De boswachter vertelde net over de aanwezige
zeearenden, toen er één tevoorschijn
kwam die in een snelvaart een karper
opdook. Met mijn ogen was ik op
tijd, maar met de camera helaas te
laat. Maar wat had het een mooi shot
kunnen zijn.”
Birdpix
Hoewel je voor een indrukwekkende

Zomervakantie opent met zeilevenement Vinkeveense Plassen
De start van de zomervakantie staat
helemaal in het teken van het Nationaal Regenboog Evenement dat op 7
juli 2012 plaatsvindt op de Vinkeveense Plassen. Naast de spannende
zeilwedstrijden is er op Zandeiland
4 van alles te beleven. De festiviteiten op zaterdag 7 juli starten in de
ochtend met de tewaterlating van de
zeilboten uit de Regenboogklasse bij
Zandeiland 4 in Vinkeveen. De hele
dag pendelt watertaxi ’De Waterland’
tussen Zandeiland 1 en 4.
De jeugd kan zich de hele middag
prima vermaken. Rond 11.00 uur

starten de activiteiten op Zandeiland
4 met demonstraties en open lessen
zoals jeugdzeilen, duiken, tumbling,
scouting, zumba en capoeira. Er zijn
ook wedstrijden Aquabubble, waarin
je in een bal kunt lopen op het water!
Ook kun je meemaken hoe het is
om te sleepwakeboarden. Hierbij
wordt je door een kabel voortgetrokken. Kortom: deze middag kun je
de meest spectaculaire activiteiten
uitproberen!
Vanaf het middaguur start er een
kramenmarkt en op het terrein staat

een tent met horeca, muziek en
optredens. Er zijn optredens van Jazz
en Showballet Nicole, Mobilette,
Shantykoor Ahoy, Muziekvereniging
Viribus Unitis en Zeemanskoor De
Turfschippers.
Zeilwedstrijden
De zeilwedstrijden op de Vinkeveense
Plassen op zaterdag 7 juli 2012 wordt
georganiseerd door de Watersportvereniging Vinkeveen en Abcoude
(WVA). De zeilwedstrijden starten
om 14.00 uur en duren tot 16.00 uur
en zijn vanaf Zandeiland 4 te volgen.

Sinds Henk Steenbergen met de VUT is, heeft hij zijn hobby fotografie weer opgepakt:
“Nu ben ik weer regelmatig met de camera in de natuur te vinden. Op zoek naar mooie
landschappen, opvallende planten en natuurlijk de vogels.”
foto patrick hesse
foto dus voor een groot deel afhankelijk bent van geluk, is de voorbereiding volgens Henk ook zeker belangrijk. Henk: “Hoe meer je van tevoren
weet, hoe beter je op situaties in kunt
spelen. Hiervoor lees ik verschillende
boeken, zoals het recent uitgebracht
‘Praktijkboek vogelfotografie’. Dit
boek is uitgebracht door de ervaren
fotografen van www.birdpix.nl,
een Nederlandse website met ontzettend mooie vogelfoto’s. Ik ken die site
nu zo’n drie jaar en ben inmiddels
een jaar lid. Het is eigenlijk een community voor vogelliefhebbers waar
je je eigen foto’s kunt uploaden en
laten beoordelen. Als lid kan ik ook
foto’s van anderen van commentaar
voorzien. Op die manier kun je van
elkaar leren. De meeste foto’s verdwijnen naar verloop van tijd van de
site, maar de als ‘beste’ beoordeelde
foto’s komen in een vaste database
te staan. Hierin staan ook een paar
foto’s van mij en dat is toch een mooi
compliment.

elk moment kun je genieten van de
natuur om je heen. Inwoners van De
Ronde Venen kunnen genieten van de
Vinkeveense Plassen, het natuurpad
in Botshol en de Waverhoek, maar
ook in een gewone woonwijk als
de onze zie je genoeg. Een actieve
boomkruiper in de boom tegenover
ons huis of een schattig mereltje in
de tuin. Genieten van de natuur kan
overal en ja, de vogels die maken het
plaatje compleet.

Overal natuur
Door een knieoperatie was Henk
dit voorjaar een tijdje aan huis
gebonden. Toch hoefde hij de natuur
niet te missen. Henk: “Elke dag en

Het Nationaal Regenboog Evenement wordt dit jaar voor de tweede
keer gehouden. Het openingsevenement, georganiseerd door de Kamer
van Koophandel, vindt plaats op 3 juli
in Leiden, de wedstrijden zijn van 4
tot en met 8 juli op respectievelijk de
Kagerplassen, het Braassemermeer,
de Westeinderplassen, de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse
Plassen.

Groep, G. Klinkhamer Watersport,
Cafe Stee-Inn en Recreatieschap
Vinkeveense Plassen. De hoofdsponsoren van het Nationaal Regenboog
Evenement zijn: Rabobank Groene
Hart Noord, Rabobank Rijn en
Veenstromen en Rabobank Schiphol.
Subsponsors zijn: BMW, Gaastra,
Spelt Bedrijven, Kamer van Koophandel Leiden en Feadship.
Meer informatie is te vinden op

Sponsors
De activiteiten worden mede
mogelijk gemaakt door Rabobank
Rijn en Veenstromen, Ondernemers
Vinkevéén, Stichting Recreatieondernemers van Gein tot Venen, Van Schie

nationaalregenboogevenement.nl.
Facebook: Nationaal Regenboog
Evenement Facebook
Twitter: #NRE2012
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Kort Nieuws
Mijdrecht

Gratis wifi in de
Bibliotheek
De bibliotheek Mijdrecht beschikt
sinds enige tijd over een wifi-spot.
Leden en niet-leden kunnen in de
bibliotheek gratis gebruik maken
van het wifi netwerk. Met deze
draadloze internetverbinding in de
bibliotheek kunt u uw laptop, mobiele telefoon of iPad aansluiten
op Internet. Bij het inlichtingenbureau kunt u gratis het wachtwoord
opvragen. Daarna kunt u internet
raadplegen, uw e-mail checken of
gebruik maken van andere online
diensten. Deze internetservice is
beschikbaar voor alle bezoekers, u
hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. WiFi is ideaal voor iedereen
die in de rustige omgeving van de
Bibliotheek wil werken, studeren
of ontspannen. In de bibliotheek
van Mijdrecht zijn diverse rustige
plekken te vinden. Naast een grote
collectie boeken, dvd’s en andere
materialen biedt de bibliotheek nu
dus ook toegang tot internet, waar
en wanneer u wilt. De bibliotheek
is zo een prima ontmoetingsplek
voor een heel breed publiek. De
bibliotheek Mijdrecht is geopend
van maandag tot en met vrijdag
van 14.00 uur tot 17.00 uur,
dinsdag- en vrijdagavond van
19.00-20.30 uur en zaterdag
10.30-13.00 uur. De bibliotheek is
gevestigd Dr J. Van der Haarlaan
8 te Mijdrecht. Meer informatie
www.bibliotheekavv.nl.

Vinkeveen

Plassentoernooi
Jeugd 2012

Muzikaal feest in de Johannes de Doper
Op 23 juni is er onder de titel ‘Just Music’ een feestelijk concert in de
Johannes de Doperkerk in Driehuis (Mijdrecht). Samen met regionaal
Christelijk Mannenkoor Immanuël uit Wilnis en het familiekoor Ichtus
uit Katwijk treden de bekende panfluitiste Noortje van Middelkoop en
pianist Jan Lenselink op.
Noortje van Middelkoop speelt
hier voor het eerst op de grootste
panfluit van Nederland. Het is een
contrabaspanfluit die speciaal voor
haar is gemaakt door Peter van
der Poorten. Jan Lenselink treedt
regelmatig op in radio- en tv-programma’s, begeleidt veel koren en
heeft ook concerten gegeven met
onder andere Marco Bakker, Ernst
Daniël Schmidt en Louis van Dijk.
Het bronzen geluid van het Christelijk Mannenkoor Immanuël uit
Wilnis is inmiddels wel bij een ieder
uit de regio bekend. Als dat niet zo
is, is dit concert een uitstekende
gelegenheid om daar kennis van te
nemen. Maar ook het familiekoor
Ichtus uit Katwijk mag er zijn. Beide koren staan onder de bezielende
leiding van dirigent Jan Verhoef.
Het concert begint om 20.00 uur,
de kerk gaat om 19.30 uur open.

Kaarten à 10 euro zijn te verkrijgen bij boekhandel Mondria in
Mijdrecht, bij Nap en Nagtegaal in
Wilnis, aan de deur van de kerk en
bij de leden van Immanuël.

Voor de jeugd tennisliefhebbers
uit De Ronde Venen en omstreken
is het nog maar enkele weken
wachten totdat van 14 t/m 20 juli
aanstaande het Plassentoernooi
Jeugd JRT* bij de VLTV begint.
Dit Plassentoernooi Jeugd is elke
zomer een grote happening in Vinkeveen. Verdeeld over acht smashcourtbanen zullen de deelnemers,
verspreid over vijf categorieën,
strijden in de soorten: Jongensenkel, Meisjesenkel, Jongensdubbel,
Meisjesdubbel en Gemengddubbel.
Dit jaar heeft het toernooi twee
vernieuwingen. Voor de jongste
tennissers is er nu de categorie t/m
8 jaar bijgekomen en voor de categorieën t/m 12 jaar en t/m 14 jaar
is het dit jaar een Jeugd Ranglijst
toernooi in de enkels en de dubbels geworden. Het toernooi is een
sportieve week waarbij met name
gezelligheid en plezier centraal
staan. De activiteitencommissie
is al volop bezig om haar succes
van vorig jaar (stormbaan, priceshooting et cetera) te overtreffen
en de barcommissie is al druk
bezig met het samenstellen van
de lekkerste kindermenu’s. Dus
jongens en meisjes uit De Ronde
Venen en omstreken, schrijf jullie
snel in op www.vltv.nl, want het
belooft een fantastische week te
worden!
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De Club van…

Door Piet van Buul

Barbara van Ginkel, Muziekvereniging Viribus Unitis

Lustrumjaar met een drukke agenda
Muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis bestaat dit jaar precies vijfentachtig jaar. Deze mijlpaal wordt
herdacht met een feestelijk lustrumconcert op 27 oktober aanstaande in De Willisstee in Wilnis. Maar voor
het zover is zal de fanfare nog op tal van plaatsen te zien en te beluisteren zijn. “Het is voor ons altijd weer
een plezier om op te treden,” zegt secretaris Barbara van Ginkel.

Het Wilnisse Viribus Unitis is een gerenommeerd fanfareorkest. “We zijn aangesloten
bij de KNMF, de Koninklijke Federatie van
Muziekverenigingen,” zegt Barbara. “Op
basis van onze muzikale prestaties spelen
wij in de hoogste klasse, de eerste divisie.
Om er voor te zorgen dat we onze plek
daar behouden, moeten we regelmatig aan
wedstrijden mee doen. Wij doen dat om de
twee jaar, want zo’n wedstrijd vraagt toch
een flinke voorbereiding. Je moet dan zorgen
dat je voldoende punten haalt. Dat is altijd
spannend, maar het is ook wel heel leuk. In
dit lustrumjaar hebben we toch al een druk
programma dus onze volgende wedstrijd is
volgend jaar.”
In de gemeente De Ronde Venen zijn een
aantal muziekverenigingen actief. Barbara:
“Het leuke is dat alle genres vertegenwoordigd zijn. Er is een Harmoniecorps, een
Brassband, een Show en Marchingband en
wij zijn een Fanfare. Een fanfare bestaat
voornamelijk uit koperblazers, saxofoons en
slagwerk. Dit in tegenstelling tot een harmonie waar meer instrumenten worden gebruikt
waaronder ook houten blaasinstrumenten.
Wij leggen ons volledig toe op de uitvoeringen en concerten. We zijn geen ‘looporkest’

en je zult ons dan ook niet gauw door de
straten zien trekken, met uitzondering van
de traditionele dodenherdenking op 4 mei.
Marcheren kunnen we niet zo goed. Laat ons
maar gewoon lekker muziek maken.”
Muziekopleiding
“Het fanfareorkest telt momenteel ruim
veertig leden,” zegt Barbara, die naast
bestuurslid ook actief trompettiste is. “Dat
ledental is momenteel redelijk stabiel. We
zijn wel wat groter geweest maar het wordt
steeds lastiger om nieuwe leden te werven.
Vooral de jeugd heeft tegenwoordig zoveel
keuzemogelijkheden om hun vrije tijd te
besteden, dat een muziekopleiding daarbij
lang niet altijd op de eerste plaats komt. We
merken ook dat veel aanwas uit de gelederen
van families komt waar men al actief muziek
maakt. Zo is het ook in mijn eigen familie.
Wij hebben het met de paplepel ingegoten
gekregen en zo gaat het nu ook met mijn
eigen kinderen. Maar we mogen bij Viribus
niet klagen. We hebben momenteel vijftien
koperblaasleerlingen en een tiental blokfluitleerlingen. De blokfluit- en de slagwerkopleiding doen we zelf. De opleiding van de
koperblazers en de saxofoonspelers wordt

1 JULI 2012
Wandelen
Zwemmen
Fietsen
Hardlopen

5, 10, 20 km
1 km
30 km
5, 10 km

41 van De Hoef

41 km (zwemmen, hardlopen, fietsen)

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP:

WWW.DEHOEFSPORTIEF.NL

GESPONSORD DOOR:

WWW.ZAATSIDEE.NL EN

posterDeHoefSportief4.indd 1

29-03-12 18:04

verzorgd door
Kunstencentrum
De Hint.”
Om leerlingen te
werven gaan leden van de fanfare ook bij de
scholen langs.
“Dat levert
altijd wel een
Barbara van Ginkel: “Samen muziek maken is heel erg leuk. Voor ons is de
aantal blokfluit
handhaving van een hoge kwaliteit belangrijk. Maar de gezelligheid speelt ook een
leerlingen op.
belangrijke rol.”					
foto patrick hesse
Die mogen dan
na een paar jaar
Barbara: “Maar we gaan ook op stap. In
blokfluitles een koperinstrument kiezen waar
maart hebben we opgetreden in Vleuten en
ze op verder willen. Mits ze het volhouden
een paar weken geleden zijn we een paar
tenminste. Daarom doen we er van alles aan
dagen naar Terschelling geweest. Daar was
om het voor de kinderen ook leuk te houden.
een festival met in totaal twaalf orkesten die
De blokfluit leerlingen treden tenminste
optraden. Wij maken daar dan een uitje van
één keer per jaar op tijdens onze jaarlijkse
en dan gaat ook iedereen, die bij de fanfare
uitvoering. We hebben ook een apart leerlinbetrokken is, mee. Verder geven we ook
genorkest dat af en toe optreedt.”
regelmatig openluchtconcerten, zoals in Wilnis in het oude dorp. Op 7 juli spelen we op
Repertoire
eiland vier in Vinkeveen en op 26 augustus in
De fanfare Viribus Unitis beschikt over een
eigen verenigingsgebouw aan de Pieter Joos- Abcoude. Daar treden we op met de Abcouder Harmonie. Op 8 september spelen we op
tenlaan in Wilnis. “Hier wordt elke donderde braderie in Wilnis en start ook de kaartdagavond gerepeteerd. Aan het begin van de
verkoop voor het lustrumconcert. Dat is op 27
avond door het leerlingenorkest en daarna de
fanfare. De slagwerkers repeteren vaak apart oktober in de Willisstee in Wilnis. Dat wordt
een spektakel waaraan ook door dansschool
en ook vormen zich regelmatig groepjes die
Nicole en het ROM koor wordt meegewerkt.
met elkaar repeteren en spelen. De fanfare
We gaan dan een heel gevarieerd programma
staat onder leiding van dirigent Ruud Pletspelen met werken van Bach tot Borsato.”
ting, die al tien jaar bij ons is. Ruud is een
professioneel musicus en hij zorgt er voor dat
Nieuwe leden
wij ons hoge niveau in stand blijven houden.”
Barbara maakt graag van de gelegenheid
Er is een ruim aanbod aan repertoire voor
gebruik om belangstellenden op te roepen
fanfareorkesten waaruit een keuze gemaakt
kan worden. Barbara: “Vroeger was het vaak om lid te worden. “Zoals bij elke vereniging
is ook bij ons de continuïteit belangrijk. En
harmoniemuziek, die speciaal voor fanfares
samen muziek maken is heel erg leuk. Voor
gearrangeerd werd. Maar tegenwoordig zijn
ons is de handhaving van een hoge kwaliteit
er ook veel stukken die specifiek voor de fanfare gecomponeerd zijn. Wij zijn er wel op uit belangrijk. Maar de gezelligheid speelt ook
om steeds weer wat anders in te studeren. En een belangrijke rol. Dat zien we ook terug
bij de vele vrijwilligers die bijdragen aan het
om het leuk te houden worden de moeilijke
en pittige stukken ook regelmatig afgewisseld draaiende houden van de vereniging. Ik wijs
graag op onze website www.viribusunitis.nl.
met wat lichters. Dat kunnen ook arrangementen zijn uit de popmuziek of musicals.”
waar men alle informatie over de fanfare kan
terugvinden. Daar staat ook op hoe men ons
De fanfare verzorgt tenminste een keer per
kan bereiken en lid kan worden.”
jaar een concert voor eigen publiek in Wilnis.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test KTM 990 Adventure S

Arnold Schwarzenegger op 2 wielen
De Dakar-rally 2012 vond dit jaar voor de 33ste keer plaats, en werd voor de vierde maal op rij gehouden
in Zuid-Amerika. Het was opnieuw een ongelooflijk zwaar parcours. Dat van de eerste tien motorrijders die
de finish haalden er acht op een KTM reden, is geen toeval. Als de Franse coureur een meervoudig Dakarwinnaar Cyril Despres aan het eind geen kwartier straftijd had gekregen, had hij de rally wederom glansrijk
gewonnen. Dit alles geeft een beetje aan hoe het Oostenrijkse merk KTM aan de weg timmert. Sinds de
jaren vijftig hield men zich grotedeels bezig met het inbouwen van Rotax-motorblokken in crossers. Veel
later zijn ze hun eigen fietsen gaan produceren. Tegenwoordig is KTM nog steeds een van de belangrijkste
producenten van terreinmotoren, zowel twee- als viertakten. Toch richt men zich steeds meer op motorfietsen voor normaal straatgebruik.
Ik hou er wel van, die eigenzinnige jongens van
KTM, gewoon hun eigen ding doen en daarmee
bloedmooie motorfietsen op de weg zetten die
vooral de laatste jaren enorm aan populariteit
winnen. Vooral bij de jeugd. En altijd de kleur
oranje de boventoon te laten voeren.
Zo ook bij de 990 Adventure S. Deze dikke twin
uit 2006 en heeft 40.000 avontuurlijke kilometers
op de teller staan. Ondanks de normale gebruikerskrasjes ziet hij er nog puik uit . Als ik de kleur
zie, dan moet ik aan twee dingen denken: de
Milka-koe en de Oranjekoorts die in Nederland
op losbarsten staat (sorry, niet aan mij besteed. Ik
hou het wel bij MotoGP).
Maar daar doen we deze dikke Oostenrijker
natuurlijk enorm mee te kort, want het is een
beest van een motorfiets, en hóóg....! Ik heb bijna
een Tefal-trapje nodig om op te stappen. Maar als
je dan eenmaal zit, heb je een geweldige kijk op
de wereld en wanneer de tweecilinder start komt
er een vette roffel uit beide pijpen. Voorzichtig, op

het puntje van mijn tenen, schuif ik de zijstandaard
in en ga de weg op. Binnen een mum van tijd voel
ik de KTM goed aan en wanneer de fiets op bedrijfstemperatuur is, gaat voorzichtig het gas erop.
Al snel blijkt dat de KTM van een stevige aanpak
houdt en schuwt dan niet om met het hele lichaam
te rillen van plezier, wat een funfiets zeg!
Ik ben geneigd brutaal te gaan rijden en veel tussengas te geven, want daar reageert hij zo heerlijk
op. Binnendoor knal ik naar Amstelhoek en wil ik
eigenlijk maar één ding: het avontuur tegemoet
gaan! De Oostenrijker nodigt zeer uit om richting
zijn geboorteland te gaan en daar eens flink wat
haarspeldbochten te pakken en het terrein in te
gaan, want daar voelt deze Dakar-uitvoering zich
helemaal thuis. Maar ja, ik moet straks nog boodschappen doen en naar de kapper, dus moet ik het
noodgedwongen dicht bij huis houden. Maar wat
een krachtpatser zeg, lekker ongenuanceerd zet
hij het vermogen op het achterwiel. Even moet ik
denken aan de Oostenrijkse Eik Arnold Schwarze-

negger, die als de
Terminator onsterfelijk populair
werd. Na een half
uurtje uitwaaien
breng ik de fiets
terug bij Roké en
is mijn batterij in
ieder geval weer
opgeladen. Op
weg in de auto
naar de groenteman in Vinkeveen
geniet ik nog na.
Dat doet zo’n
motorfiets met
je: heerlijk!
De KTM 990
Adventure S
staat te koop bij
Roké Motors
in Mijdrecht. Hij is van 2006 en heeft 40.000
kilometer onder de banden. De prijs? Voor 7.450
euro haal je 'm op bij Aad en laat je het avontuur
toe in je leven...

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

Twee hoogtepunten tijdens 35e Dorpentocht Fietstocht
Zondag jl. werd voor de 35e keer de Dorpentocht verreden. De weersomstandigheden
waren niet al te best, het regende bijna
continue en daarom hebben dit jaar minder
mensen deelgenomen aan de jubileumeditie
van de bekendste recreatieve fietstocht uit
deze regio. Op de route van 55 kilometer (en
die van de 35 km) konden de deelnemers op
maar liefst acht verschillende startplaatsen
een deelnemerskaart met routebeschrijving
kopen. De opbrengst van de dag was bestemd
voor Stichting Haarwensen. Deze organisatie
schenkt pruiken, gemaakt van echt haar, aan
kinderen die door medische behandelingen of
door een ernstige haarziekte hun eigen haar
zijn verloren. Stichting Haarwensen werd
deze dag dubbel geholpen, Hoogtepunt 1:
De 12-jarige Daphne Molleman uit Amstelveen liet onder grote publicitaire belangstelling haar vlechten van meer dan 25 centimeter afknippen om vervolgens aan Stichting
Haarwensen te schenken (foto onder).

Wat deze jubileumversie van de 35e Dorpentocht ook bijzonderder maakte was Hoogtepunt 2: de deelname Teun van den Oever.
Deze Amstelvener is 81 jaar oud en gelukkig
nog goed en gezond en hij heeft dit jaar voor
de 35e keer de Dorpentocht gefietst. Hij
heeft alle tochten meegefietst en er van genoten, alle herinneringen en routes bewaard.
Door weer en wind heeft hij altijd de 55 km
afgelegd. Dit jaar werd hij vergezeld door
familieleden in verband met zijn 35e Dorpentocht. Het bestuur van Stichting Dorpentocht
heeft dit niet ongemerkt voorbij laten gaan
en bij de laatste stempelpost overhandigde
de ene jubilaris, de voorzitter van het bestuur
van de Stichting Dorpentocht de heer M. de
Knegt de andere jubilaris, de heer Van den
Oever een enorme bos bloemen en een certificaat (foto boven).
Al met al twee heel bijzondere gebeurtenissen op deze jubileumfietstocht.
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Lexus CT200h

14% en toch Lexus rijden
Een Lexus met 14% bijtelling. Dat klinkt de leaserijder goed in de oren. Geen wonder dan ook, dat de Lexus
CT200h als warme broodjes over de toonbank gaat. Eens kijken wat deze auto nog meer aantrekkelijk maakt.
We zijn voor deze proefrit bij Lexus
Amsterdam. Voorheen konden we
dicht in de buurt terecht bij Lexus
Breukelen, maar deze allereerste
Lexus-dealer van Nederland is
opgeheven. Gelukkig zit in Amsterdam Zuidoost een grote dealer die
ons voorziet van deze CT200h in
Business Line Pro uitvoering. De
‘h’van CT200h staat voor hybrid. De
CT200h is dan een full hybrid zoals
ze dat noemen, en kan compleet op
de elektrische accu’s rijden. Als het
nodig is springt de benzinemotor
bij. Het voordeel van deze hybride
is dat een particulier geen wegenbelasting betaalt en de leaserijder
te maken heeft met slechts 14%
bijtelling.
Lexus is van Toyota. Het is dan ook
geen schokkend nieuws dat de motor en aandrijflijn van de CT200h
is overgenomen van de Prius. Nu
denkt de oplettende lezer: kan ik
deze auto dan vergelijken met een
Prius? Nou, dat zou kunnen.
De Prius begint bij ongeveer
€ 26.000,-, de CT200h bij
€ 29.250,-. Echter is het qua
karakter een compleet andere auto.
Allereerst de styling; die is zoals

we van Lexus gewend zijn vandaag
de dag; modern. Daar moet je van
houden. Dan de rij-eigenschappen.
De CT200h rijdt veel sportiever
en dynamischer dan de Prius. De
Lexus is wel hard geveerd voor een
Lexus, maar dat past ook wel weer
bij dit model. Door de verdeling van
de accu’s achterin en de benzinemotor voorin profiteert de CT200h van
een mooie gewichtsverdeling. Ook
voelt de Lexus groter aan dan de
Prius. Maar vergeet niet, de Prius
Wagon staat al klaar. Binnenkort
uiteraard op deze autopagina.
Op het interieur is bijna niets aan
te merken. De gebruikte materialen voelen goed en degelijk aan.
Alles sluit naadloos op elkaar aan.
Behalve de middenconsole. Hier
vinden en we allemaal knopjes,
verdeeld over diverse vlakken die
op elkaar aansluiten. Allemaal losse
units die één geheel vormen. En
dat is jammer. Want Lexus was één
van de meesters in het maken van
mooie middenconsoles. Wat wel
mooi is is de muis waarmee je het
navigatiesysteem bedient. Dit doe je
door met een muis op icoontjes te
klikken. Eerlijk gezegd ben ik meer

fan van de ‘ouderwetse’ touchscreens die Lexus altijd in de auto’s
had. Maar toegegeven, na enige
oefening werkt het nieuwe systeem
zeer prettig. Waar veel middenconsoles de laatste tijd vrij ‘staand’ zijn
vormgegeven, ligt deze middenconsole in een hoek, waardoor je
met je hand geen rare knik hoeft
te maken om iets te bedienen. De
rare hendel op de middenconsole
is overigens, net als bij de Prius, de
bediening voor de automaat (CVT,
traploos). Het interieur kun je voorzien van prachtige kleuren leder en
diverse houtsoorten. De achterbak
is bescheiden, maar wel iets groter
dan de Volkswagen Golf.
Een belangrijke grote knop op de
midden console is de Drive Mode
Selector. Hiermee kies je voor de
personaliteit van een auto. Bijvoorbeeld Eco en Normal, waarbij
de auto zo zuinig mogelijk rijdt en
gebruik maakt van zowel de elektrische als benzine motor. In de Sport
stand verandert het karakter van
de auto in een meer sportief beest.
Het gaspedaal reageert feller,
sturen gaat directer, én de meter
waarop je ziet of de auto oplaadt
of elektro verbruikt verandert in
een toerenteller en kleurt je hele
dashboard rood. Naast de knop zit
een EV Mode knop. Druk je deze
in, dan rijdt de auto alleen maar
op elektrische energie, fluisterstil.
Echter vond ik het knap lastig om
de auto zo lang mogelijk in de EV
modus te houden. Vlot rijden zit er
dan niet in, rustig optrekken wel.
Maar op een gegeven moment
springt de benzinemotor toch echt
bij. De elektromotor fungeert
tijdens het remmen, maar ook
bij constante snelheden als een
generator/dynamo, waarbij de
bewegingsenergie omgezet wordt

in elektrische energie. Zo wordt de
accu snel opgeladen en heeft deze
altijd voldoende vermogen om de
elektromotor aan te drijven.
Uiteraard kun je de Lexus van wat
opties voorzien, al is de auto in de
uitvoering Business Line Pro
(€ 32.590,-) al voorzien van
behoorlijk wat snufjes, zoals een
achteruitrijdcamera, 17 inch velgen
en smart entry & start system.
Daarnaast kun je kiezen voor de geweldige geluidsinstallatie van Mark
Levinson. Onze demo had ook nog
LED-koplampen (€ 860,-), een hard
disc navigatiesysteem (€ 2.200,-),
parkeersensoren voor en achter
(€ 660,-) en Nappa lederen bekleding (€ 1.990,-).
Met al deze extra opties komt de
auto op nog net geen 40 mille.

Lexus

Gereden versie: Lexus IS250C
Executive
Vermogen:136 pk
(gecombineerd)
0-100: 10,3 s
Top: 180 km/u
Gemiddeld verbruik
1 op 16,7 / 6,0 l/100km
Prijs gereden model:
€ 39.210,Alternatieven:
Alternatieven: Audi A3 Sportback, Ford Focus, Renault Mégane, Toyota Prius

Pieter Braaijweg 8
1099 DG Amsterdam
Telefoon: 020-5996407
Website: www.lexus-amsterdam.nl

Lexus Amsterdam

Autonieuws
Ooh, wat zijn die
Duitsers stil...
Reclamebureau JWT uit Amsterdam
won met deze leus uit de reclamecampagne voor de elektrische Opel
Ampera de prijs voor de beste EK in-

haker. Het dagblad AD organiseerde
een inhaakwedstrijd voor reclamebureaus, waarbij de campagne voor de
Ampera als beste beoordeeld werd
door de jury, bestaande uit vakmensen uit de reclamewereld.
Als we het toch over Opel hebben...
Binnenkort komt er een nieuwe
Astra-variant naar de showroom.
Naast de Sports Tourer, de GTC en
de hatchback komt er nu de sedan
bij. Dit is met name voor de Russische markt een belangrijke auto. De
auto zal daar eind augustus onthuld

worden op de autoshow in Moskou.
Uiteraard wordt de auto leverbaar
met de motoren die we reeds kennen
uit het bestaande gamma.
Win EK kaarten bij Van Rijn
Racing én gratis toegang op
Vaderdag!
Ook op het Eurocircuit te Valkenswaard is er in augustus een EK te
beleven. Op 11 augustus starten de
kwalificaties en de eerste manches,
om op zondag 12 augustus af te
sluiten met de meest spectaculaire
races; de finales. Van Rijn Racing
is er bij! Ook zullen er vele
sponsors en andere genodigden van het team te gast
zijn, waaronder de prijswinnaars van het Verkeers
College uit Mijdrecht. Op de
onlangs gehouden open dag

kaarten voor het Europees Kampioenschap te winnen! Meedoen is
heel simpel: klik op de banner en
vul vervolgens het formulier in, dan
maak je kans op vrijkaarten!

van deze rijschool won de familie
Griffioen twee vrijkaarten, door de
snelste te zijn met een behendigheidsproef. Daarnaast stond op deze
open dag ook de rallyrace-simulator,
van het team, compleet met alle
reclame van onze sponsoren. De
snelste tijd in de ‘oude’ Cordoba
ontving een gratis rijles naar keuze
bij het Verkeers College!
Ook via www.vanrijnracing.nl zijn

Gratis toegang op Vaderdag!
Op Vaderdag 17 juni aanstaande
wordt de derde ronde voor het NK
verreden. Deze dag is de toegang
tot de wedstrijd voor het publiek
GRATIS! Of je nu vader bent of niet,
bezoek Van Rijn Racing op zondag
17 juni, tijdens de derde ronde van
het NK Rallyracing op het Eurocircuit Valkenswaard!
Join us @ Facebook
Van Rijn Racing is nu ook op Facebook! Deze pagina, blijft net zoals
het team zelf, voortdurend in ontwikkeling. Like us!
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De bewoners van Dorpszicht rondom het Angstelborghplein in Abcoude hebben de oranje vlaggen hoog in de lucht aan de vooravond van de E.K. voetbal.
In de zaal van Angstelborgh zijn de wedstrijden te zien op een groot scherm.
Belangstellenden zijn welkom.

Zaterdag 2 juni jl. is fase 2 van het viaduct in Vinkeveen op een
gezellige en succesvolle afgerond. De kolommen zijn in verschillende
blauwtinten geverfd, en aan de schuine zijde van het talud worden
bezoekers welkom geheten.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 23

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

Zweeds raadsel week 23
dreun

geliefde v.
Julia
uitroep v.
afkeer

toiletartikel

wastafel

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.
voornamelijk
(afk.)

blindenschrift

inbraak

feest

gedwee

tijdperk

1
2

come-back
luchtspiegeling
uiting van
berusting

familielid

schoeisel

onheilsgodin

deel van
India
grote
hamer
kunstvezel

gravure

gereedschap
onzes inziens
lofrede

schietvoorraad

2

3

1

heen en
terug

2

vader
bruine
kleurstof

7

5

6

6 5
6

4 3
8 6 2

1
7
9 4
3
5
8 7
4

3
4 7

3

1
2
5
1
9

Oplossing puzzels week 22

neusklank

4

1

door
middel
van

deel v.h.
bestek

zangstem

padvinder

6

3
afmeting
ruimtevaartorganisatie

nevelig

7

4

5

6

7

5
2
4
1
7
3
6
9
8

© Puzzelland

WEGHALEN

7
8
9
6
2
4
3
1
5

3
6
1
9
8
5
4
7
2

8
5
2
4
3
9
1
6
7

6
9
3
5
1
7
8
2
4

4
1
7
8
6
2
9
5
3

2
4
8
7
9
1
5
3
6

9
7
6
3
5
8
2
4
1

1
3
5
2
4
6
7
8
9
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VACATURES

Functie: Media verkoper
Organisatie: De Groene Venen / A-side Publishing B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Representatieve gastvrouwen/heren
Organisatie: De Walvisch Catering B.V.
Plaats: Amstelveen

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: Medewerker bediening (m/v)
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Promotiemedewerkers
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel talent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel medewerker
Organisatie: Swildens
Plaats: Mijdrecht

Functie: Productiemedewerker (m/v), minimaal 32 uur/
week
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Kapster worden?
Organisatie: Yvonne de Boer Hairtrends
Plaats: Amsterdam
Functie: Customer Contact Medewerkers, Data Mail,
Mijdrecht
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: RTV Ronde Venen zoekt voorzitter, secretaris en
penningmeester
Organisatie: RTV Ronde Venen
Plaats: De Ronde Venen
Functie: Part-time verkoopster filiaal Vinkeveen
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Vinkeveen
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker full-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen
Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker part-time
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Kok Brasserie 10 Amstelveen
Organisatie: De Walvisch Catering B.V.
Plaats: Amstelveen
Functie: Verkoopmedewerker The Phone House
Organisatie: The Phone House Uithoorn/Mijdrecht

Functie: Kok met leidinggevende capaciteiten
Organisatie: De Walvisch Catering B.V.
Plaats: Amstelveen
Functie: Medewerker Klantafhandeling / Scanning op de
zondag op onze Cash & Carry!
Organisatie: Waterdrinker Aalsmeer B.V.
Plaats: AALSMEER
Functie: Ervaren, zelfstandige bloemist met ambitie
Organisatie: Karin van Dierendonck
Plaats: Mijdrecht
Functie: Machinist
Organisatie: Fronik B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Backoffice Medewerker
Organisatie: Geostick B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: DTP-er / Grafisch Vormgever (36 - 40 uur)
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht
Functie: Oproepkracht Bediening
Organisatie: Golfcentrum Amsteldijk B.V.
Plaats: Amstelveen
Functie: bijverdienste of nieuwe uitdaging (parttime/
fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk
Herbalife Distributeur
Plaats: DE Ronde Venen e.o.

Functie: junior medewerker civiele techniek m/v (36 uur)
Organisatie: Gemeente Ouder-Amstel
Plaats: Ouderkerk aan de Amstel

Functie: Krantenwijk lopen bij De Groene Venen in
Abcoude
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Afdelingshoofd elektra
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief Medewerker (M/V)
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: magazijnmedewerker (vakantiebaan)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Onderhouds- en Servicemonteur
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Allround medewerker bloemen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Hulp voor afwas / keuken (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: Stagiair DTP / Grafisch Vormgever
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zelfstandig werkend kok
Organisatie: De Plashoeve
Plaats: Vinkeveen

Functie: Monteur binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Garde-mangerkok (koude keuken)
Organisatie: De Plashoeve
Plaats: Vinkeveen

Functie: Wasstraat Medewerker Amsterdam m/v (38 uur)
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Amsterdam

Functie: Marketing Medewerker Internet
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Microbiologisch analist (m/v), minimaal 32 uur/
week
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Relatiebeheerder verzekeringen (fulltime)
Organisatie: Ascol Verzekeringen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Technisch DTP-er
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Chauffeur voor De Walvisch Catering
Amstelveen
Organisatie: De Walvisch Catering B.V.
Plaats: Amstelveen

Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Manager Marketing en Communicatie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)
m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Werkplaats chef staal en aluminium
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: Financial Controller
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer

Bezorger in Abcoude
Wij zijn op zoek naar bezorgers in Abcoude voor een vaste wijk
en voor in de zomervakantie.
Wil jij wat bijverdienen? Reageer dan nu!

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