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Mijdrechtse winkeliers pakken uit:

Outlet Raadhuisplein op 1 september van 10 tot 17 uur
Noem een datum waarop het het
juiste moment is afscheid van de
zomer te nemen. Dat is dus 1 september. Een dag dat de Mijdrechtse winkeliers zich op het Raadhuisplein van
hun allerbeste kant laten zien. Een
flink aantal schoenen- en modewinkels sluit het zomerseizoen af en doen
dat met wel heel speciale aanbiedingen. Voor een tientje, twintig of dertig
euro kiest u iets uit wat u eigenlijk
al veel langer had willen aanschaffen maar om de een of andere reden
kwam dat er maar niet van. Op 1 september bestaat er geen enkele reden
meer deze aanschaf opnieuw uit te
stellen. Pak de fiets, auto of wandel
gewoon naar het Raadhuisplein, waar
maar liefst dertig kramen volgepakt
staan met schoenen en kleding. Voor
hem en voor haar. Er zijn zelfs paskamers waar u even kunt beoordelen
of het gekozen kledingstuk u echt wel
zal staan. Dit om teleurstellingen te
voorkomen.
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Dorpsstraat 14, Mijdrecht
Tel. 0297 - 212 987
www.vidamakelaars.nl

Gelukkig hoeft u niet
alles zelf uit te zoeken
De winkeliers vinden de Outlet een
mooie afsluiting van een zomerseizoen, waar weer en wind ons nog wel
eens ten deel vielen, maar de pret
van spetterende aanbiedingen veel
goed zal maken.
Ervaar eens de sfeer van het drukke,
gezellige plein, waar Prinselijk
Proeven met een drankje klaar

staat, maar waar natuurlijk ook de
terrassen van de plaatselijke horeca u
aangenaam welkom willen heten.
En natuurlijk wist u het al, Koopcentrum Mijdrecht, gastvrij en gezellig.
Op 1 september wordt daar aan toegevoegd: ook nog heel erg voordelig.
luchtfoto peter bakker

Eerste Skateathlon in De Ronde Venen
Aanstaande zondag 2 september wordt in De Ronde
Venen de eerste officiële Skateathlon georganiseerd.
Start en finish vinden plaats in Wilnis op het plein aan
de Molmlaan. De top van het Nederlandse skeelerpeloton, zowel dames als heren, zal aanwezig staan aan de
start van dit unieke evenement. Tevens verschijnen er
buitenlandse topatleten aan de start.

PRINSELIJK PROEVEN

JAAR
drie kleine ..........

De inschrijving voor deze ‘open’ wedstrijd is voor alle
categorieën. Jeugd van 8 tot 12 jaar strijdt op een verkort
parcours binnen Wilnis en de junioren, dames, masters en
heren wielrennen en skeeleren door de hele gemeente.
Inschrijven kan via www.skateathlon.nl
Het jeugdpeloton start als eerste om 10.00 uur op het
parcours door Wilnis. Programma: 1 km. hardlopen, 1km.
wielrennen en 1 km. skeeleren.
Om 11.00 uur is de gezamenlijke start van alle wedstrijdrijders in de overige categorieën. Programma: 5 km. Hardlopen, 18 km. wielrennen en 20 km. skeeleren. Voor de
junioren tot en met 15 jaar geldt een aangepast parcours.
Er zijn mooie geldprijzen te winnen voor de nummers 1, 2
en 3 in alle categorieën.
Kijk voor meer informatie op www.skateathlon.nl.

Trouwen beginT hier...
van

hans winter brillen
de lindeboom 8 mijdrecht

w w w. t r o u w e n i n d e g r o e n e v e n e n . n l

Persoonlijk advies

WEB S I T E V E E N STE E K M A C H I N E
BY T W E E D . N L

ascol.nl
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Flynth
Mijdrecht gaat
verhuizen naar
Aalsmeer!
Maar onze lokale betrokkenheid blijft.
Vanaf maandag 10 september 2012 gaan de vestigingen in Mijdrecht en Aalsmeer nog intensiever
samenwerken. We gaan onze krachten bundelen door vanuit Aalsmeer onze diensten aan te
bieden. Waarom? Door deze samenwerking kunnen wij u een breder pakket diensten
verstrekken, gemakkelijker specialistische kennis aanbieden en een goede kwaliteit tegen een
scherpe prijs blijven leveren. De vertrouwde gezichten van onze adviseurs & accountants van
de vestiging Mijdrecht gaan voortaan vanuit Aalsmeer voor u werken. Hiermee blijft de
persoonlijke en lokale betrokkenheid bij onze klanten en relaties gewaarborgd.

Onze nieuwe contactgegevens per 10 september zijn:
Turfstekerstraat 63, 1431 GD Aalsmeer, Postbus 1077, 1430 BB Aalsmeer
T. (0297) 51 53 00, Fax (0297) 34 46 06, aalsmeer@flynth.nl, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.
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Aan deze tekening kunnen geen rechten ontleend worden.

Groen licht voor Westerheul IV

Op de N212 tussen Woerden en Vinkeveen vond twee weken geleden
opnieuw een dodelijk ongeval plaats. Twee personen kwamen om het
leven en één persoon raakte zwaar gewond. Ook vorig jaar vonden op
deze weg dodelijke ongevallen plaats. De ChristenUnie heeft destijds
het provinciebestuur gemaand maatregelen te treffen, echter tevergeefs. Na het recente dodelijke ongeluk zijn er opnieuw ongelukken
gebeurd. Het maakt duidelijk dat de verkeersveiligheid van deze weg
dringend verbeterd moet worden. Daarom heeft de ChristenUnie wederom een appel gedaan op het bestuur van de provincie.

A2 1:1000

De gemeente heeft gistermiddag 30 augustus jl. overeenkomsten gesloten met Vink+Veenman, Van Schaik Bouw, GroenWest en Stichting
Afbouwgroep Westerheul IV. Hiermee staat voor hen het licht op groen
om 270 woningen op Westerheul IV in Vinkeveen te realiseren. Uniek
aan de nieuwbouwlocatie is dat alle woningen worden aangesloten op
een duurzame energievoorziening in de vorm van warmte/koude-opslag.
Begin 2013 start de verkoop van de woningen.
“Hiermee spreken we ons vertrouwen uit in de potentie van
woningbouwontwikkeling in onze
gemeente. Gezien de huidige situatie op de woningmarkt hebben wij
het woningbouwprogramma voor
de gemeente bijgesteld. Daarbinnen zien we Westerheul IV echter
als een bijzonder kansrijk project
waarbij duurzaamheid in de vorm van
warmte/koude-opslag een belangrijke
rol speelt’, aldus wethouder Ruimtelijke Ordening David Moolenburgh.
Lilian Verheul, directeur van GroenWest verwacht dat deze nieuwbouw
de doorstroming op de woningmarkt
zal bevorderen. ‘Starters, gezinnen
en senioren kunnen rekenen op een
mooie, betaalbare woning.’
De ontwikkelende partijen gaan
nu met hun architecten aan de slag
om de woningen te ontwerpen. De
gemeente heeft uitgangspunten
aan het ontwerp gesteld in de vorm
van een stedenbouwkundig plan en
beeldkwaliteitsplan. Belangrijk hierin
is het kleinschalige. Westerheul IV
krijgt een dorps karakter met kwalitatief hoogwaardige woningen, die
refereren aan het oude centrum van
Vinkeveen. Dat moet leiden tot een
gevarieerd plan met 270 woningen in
verschillende prijsklassen, variërend
van sociale woningbouw tot luxe
herenhuizen. Zodra de ontwerpen
zijn goed gekeurd, start de verkoop
en verhuur van de eerste fase. Naar
verwachting is dit begin 2013. Begin
2014 kunnen de eerste woningen
worden opgeleverd.
Verkoop en verhuur verlopen via de

Agenda Kort

ontwikkelaars en woningcorporatie,
die dit deels uitbesteden aan makelaars. Via plaatselijke media zullen
zij verdere informatie geven. Voor de
huurwoningen van GroenWest is een
inschrijving bij WoningNet vereist.
Belangstellenden kunnen hun emailadres doorgeven aan projecten@
derondevenen.nl. De gemeente stuurt
regelmatig berichten over nieuwe
ontwikkelingen in dit project. Zie voor
actuele gemeentelijke informatie ook

•
•
•
•

Outlet op het Raadhuisplein, Mijdrecht
Willis Outdoor, Molenland, Mijdrecht
Open Dag Jeugd, HVM-terrein, Mijdrecht
IVN Vogelexcursie, start begraafplaats
Wilnis
• Nacht van Neptunus, Vinkeveense Plassen
• Start RTV Ronde Venen

Zondag 2 september
• Skateathlon, starten bij Molmplein, Wilnis
• Motortoerrit, starten bij Roké Motors,
Mijdrecht

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

In de media ontstond destijds het
pijnlijke beeld dat de provincie de
weg nog niet onveilig genoeg vond
voor een aanpak. Op woensdag 15
augustus ging het opnieuw mis. Ditmaal vond een ongeval plaats op de
kruising van de N212 met de N463.
Hierbij kwamen twee personen om
het leven en raakte een persoon
zwaar gewond. Ook na dit ongeval
klinkt in de media de suggestie dat
de weginrichting een rol heeft
gespeeld bij het ongeval.

Vanuit de regio hebben veel verontruste bewoners de ChristenUnie
benaderd. Mensen vragen zich af of
de provincie geen geld meer heeft
voor twee rotondes, en hoeveel
slachtoffers er nog moeten vallen
voordat er actie wordt ondernomen. De ChristenUnie heeft vragen
gesteld aan het College van GS.
Zo is gevraagd naar concrete maatregelen, onder meer om het zicht
op deze kruising te verbeteren. Ook
heeft hier jarenlang een flitspaal
gestaan die recent door het OM is
verwijderd. De ChristenUnie zou
graag zien dat het provinciebestuur
met het OM in gesprek gaat. Dat
moet er toe leiden dat de snelheidshandhaving preventief en actief
wordt opgepakt.

www.westerheulvinkeveen.nl

Verfraaiing entree Vinkeveen gaat verder
Gemeente De Ronde Venen, provincie Utrecht en bewonersplatform
InVinkeveen gaan in het najaar
samen verder met de verfraaiing van de entree van Vinkeveen.
Wethouder Kees Schouten: “Naar
aanleiding van het project ‘Goud in
je Wijk’, had het bewonersplatform
verschillende ideeën en wensen om
de entree van Vinkeveen bij het viaduct nog aantrekkelijker te maken.
Ik ben heel blij dat er vanuit de
bewoners wordt meegedacht en ook
daadwerkelijk wordt meegewerkt
aan hun dorp. Zo zien wij graag de
samenwerking met dorpsraden en
wijkcomités.”
Tijdens het project ‘Goud in je
Wijk’, dat op 12 mei plaatsvond,
zijn bewoners samen met wethouder Schouten gestart met het
opknappen van het viaduct door de
eerste verfstreek aan te brengen.
Inmiddels heeft het viaduct een
frisse blauwe kleur gekregen. In
samenwerking met InVinkeveen,
provincie Utrecht en gemeente De

Ronde Venen gaat het opknappen
van het viaduct in het najaar verder.
Doordat iedereen een steentje bijdraagt en door slim om te gaan met
onderhoudsgelden, zoals uitvoering
tijdens geplande werkzaamheden,
komt de gemeente aan verschillende wensen van InVinkeveen
tegemoet.
De volgende werkzaamheden
worden in het najaar opgepakt en
afgerond:
• Afrondende schilderwerkzaamheden door InVinkeveen.
• De belijning van wegen en
fietspaden wordt aangepast.
Nieuwe belijning maakt de
status van de fietser duidelijker
zichtbaar. Verlegde stopstrepen
bij de opritten aan beide kanten
zorgen voor meer overzicht.
• Reparaties aan het asfalt.
• Het herbestraten van het
voetpad onder het viaduct.
De vervanging van de bestaande
palen (die voorkomen dat

bochten worden afgesneden)
door nieuwe betonpalen wordt in
dit werk meegenomen.
• De hoeken van het viaduct
worden met lage bodembedekkende struiken beplant. 		
Dit wordt verzorgd door de
provincie.
• De huidige verlichting is afgeschreven en wordt vervangen.
Dit draagt bij aan een betere
sociale- en verkeersveiligheid.
‘Goud in je Wijk’ is een gezamenlijk
initiatief van dorps- en wijkraden, gemeente De Ronde Venen, GroenWest
en Stichting De Baat. Door middel
van deze dag worden bewoners
gestimuleerd om gezamenlijk leuke
en zinnige ideeën uit te voeren die
bijdragen aan de vitaliteit, identiteit
en de leefbaarheid van de eigen
woon- en leefomgeving. In heel de
gemeente zijn op 12 mei bewonersinitiatieven van de grond gekomen. In
het voorjaar van 2013 wordt opnieuw
een kernendag georganiseerd.

Colofon

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 1 september

In de regio staat de Ingenieur
Enschedeweg bekend als een weg
waar hard gereden wordt en waar
dikwijls ongelukken plaatsvinden.
Eind 2011 stelde de ChristenUnie
hierover schriftelijke vragen. Dit na
twee dodelijke ongevallen op twee
verschillende kruisingen.
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Luistervink
Zwarte boeven
Via internet ging ik op zoek om
kaarten te bemachtigen voor
een mooi evenement. Ik heb wel
wat met Andre Rieu, dus ik tikte
nietsvermoedend kaarten Andre
Rieu in. Google deed zijn werk.
Bovenin stond de naam van
Rang1, een site die naar later
bleek toegangskaarten voor mijn
held verkocht. Omdat ik mijn
familie iets had beloofd, keek ik
niet verder dan mijn neus lang
is. Ik schrok van de prijs, 149
euro, niet mis. Ik rekende niet
terug naar guldens en besloot
toch twee tickets te kopen. Wel
dacht ik “Die Rieu maakt het
wel bont.” Na het invullen van
de verplichte velden kwam ik
op het vinkje ‘Akkoord met de
algemene voorwaarden’ terecht.
Zonder deze vink kom je niet
verder dus toch maar gedaan. Ik
had immers geen zin in teleurgestelde gezichten. De bank
schreef 298 euro af en ik kreeg
prompt een bevestiging dat de
kaarten gereserveerd waren.
Vreugde alom. Een paar dagen
later kreeg ik de felbegeerde tickets in huis. Tot mijn schrik zag
ik een bedrag van 85 euro op de
plaatsbewijzen staan dus ik dacht
in mijn simpele denkwijze: “Die
hebben een fout gemaakt.” Ik
zond een mailtje naar de afzender en vroeg de teveel betaalde
128 euro terug. Groot was mijn
verbazing toen ik de uitleg van
de ticketboef las. “Wij zijn een
ticketbureau dat de commerciële
waarde van de toegangsbewijzen
vaststelt. Als u erg goed had gekeken, had u kunnen zien dat de
kaarten slechts 85 euro kosten,
maar wij denken dat er zoveel
mensen naar dat concert willen,
dat een vraagprijs van 149 euro
ons redelijk lijkt. Vriendelijke
groet, Brechtje.”
Een verhoging met 64 euro,
oftewel 75% hebberigheidstoeslag per kaart. Wat een kater.
Even doorzoekend op internet
geldt hetzelfde voor Soldaat
van Oranje. Ook daar legt men
schaamteloos 65 euro op elk
toegangsbewijs.
Vroeger kocht je op de zwarte
markt kaartjes voor een voetbalwedstrijd. Dan wist je dat je
geflest werd en maakte je je eigen keuze. Terecht is deze vorm
van oplichting verboden en dus
niet meer mogelijk. Via internet
op slinkse wijze mensen om de
tuin leiden mag kennelijk wel en
is bij wet niet verboden. Vraag en
aanbod noemen ze dat.
Toen ik achteraf de site van
André bezocht, vond ik een waarschuwing voor dit soort praktijken. Had ik dus beter eerst even
kunnen lezen. Maar is het niet
beter dit soort boefjes sowieso
niet in staat te stellen tickets
te bemachtigen, die ze op deze
wijze slinks kunnen doorverkopen. Het zou de branche op zich
veel goed doen.
		

Luistervink
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Kort nieuws
De Ronde Venen

Songs of Praise bij
Horizon
Op zondag 2 september zendt Horizon een Songs of Praise-dienst
uit. Door het publiek gekozen
liederen worden met elkaar
gezongen onder de bezielende
leiding van Dirk Jan Warnaar,
kerkmusicus van PKN Mijdrecht.
Voorafgaand aan de zang wordt
eerst het betreffende lied nader
toegelicht. Elke derde zondag van
de maand worden deze diensten
gehouden in kerkelijk centrum
De Rank te Mijdrecht – aanvang
19.00 uur.
Horizon is te beluisteren van 9 tot
10 en van 17 tot 18 uur op RTV
Ronde Venen.

Mijdrecht

Het beloofde land in
De Wegwijzer
Zondagmorgen 2 september leidt
om 10 uur ds. H. Last uit Veenendaal
de morgendienst in de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwijzer,
Koningin Julianalaan 22, in Mijdrecht. De Schriftlezing is uit Jozua
5:13-15. Het volk Israël is na 40
jaar woestijnreis in het beloofde land
aangekomen.
Zondagavond om 19 uur leidt ds.
H. de Bruijne de dienst. De zonde
tegen het 7e gebod (niet echtbreken)
wordt binnen de kerk vaak hoger
opgenomen dan een zonde tegen
een ander gebod.Het bijbelgedeelte
Richteren 2: 6 – 22 helpt om het
waarom van deze aandacht beter te
begrijpen. Belangstellenden zijn van
harte welkom. Meer over De Wegwijzer op www.CGKMijdrecht.nl.

Vinkeveen

Samenzang bij
De Morgenster
Op zaterdag 8 september organiseert de Protestantse gemeente
‘De Morgenster’ een samenzang
rondom het orgel. De Vinkeveense
organist AnToon Smit zal vanaf
15.30 uur het orgel bespelen
waarbij u verschillende psalmen
en liederen mee kunt zingen. De
toegang is gratis, er zal echter
eenmaal gecollecteerd worden.
De opbrengst van de collecte
is bestemd voor de kerkelijke
gemeenschap. Dit evenement vindt
plaats in het kerkgebouw aan de
Herenweg 253 te Vinkeveen.

Abcoude

Oud papier-actie
Piusschool
Dinsdag 4 september wordt
weerpapier opgehaald in Abcoude
door de oud papier commissie van
de Piusschool. Graag oud papier
aanbieden op de verzamelpunten
in niet te zware dozen en goed
gebundeld, zodat het niet over de
straat kan waaien. De volgende
ophaaldag is 2 oktober.

DE GROENE VENEN

Scouting Abcoude heeft bijna
nieuw onderkomen

Scouting Abcoude heeft bijna een
nieuw onderkomen. De zomervakantie is weer voorbij, de feestweek
is weer gestart en dus komt het
nieuwe scoutingseizoen eraan. Ook
voor Scouting Abcoude staat er
weer een mooi seizoen te wachten.
Het clubgebouw Panderhorst staat
inmiddels al een aantal weken
helemaal waterdicht opgebouwd en
de arkerbouwer zit nu in zijn laatste
fase voor oplevering. Kortom de
leden van Scouting Abcoude kunnen
nu niet meer wachten om het nieuwe gebouw de mogen gebruiken.
Afgelopen twee en een half jaar
heeft Scouting Abcoude enorm zijn
best gedaan om een nieuw onderkomen te kunnen realiseren na de
brand in maart 2010. Het heeft
even op zich moeten laten wachten,
door hier en daar wat tegenslagen.
Maar na elke regenbui komt ook
weer zonneschijn en met een hoop
positieve krachten binnen de vereniging en enthousiaste geldschieters

en sponsoren is het dan eindelijk
zover! Op zaterdag 29 september
zal er een officiële opening plaatsvinden op het terrein van Scouting
Abcoude! Tot die tijd zal er nog wel
veel moeten gebeuren. Buiten het
feit dat er binnen het gebouw nog
een aantal dingen moet gebeuren,
is ook het terrein behoorlijk aan
een opknapbeurt toe om een beetje
fatsoenlijk de opkomsten te kunnen
draaien en een mooie opening te
kunnen realiseren. Daarom zullen
er nog twee klusdagen in september
worden gehouden voor vrijwilligers,
ouders en (oud)leden. U ziet het,
we zijn er bijna! Dus mocht u ons
nog willen ondersteunen met dat
laatste zetje dat we nodig hebben
om bijvoorbeeld het terrein te kunnen opknappen, schroom dan niet.
Uw kleine vrijwillige bijdrage is
zeer welkom op rekeningnummer
3005 25 044
Wilt u meer informatie over Scouting Abcoude, mail ons dan naar
info@scoutingabcoude.nl

Nacht van Neptunus
Met de traditionele Nacht van Neptunus komt zaterdagavond 1 september een einde aan het vaarseizoen 2012. Iedere eerste zaterdag van
september komt Neptunus, de schrik van de Evenaar, naar Vinkeveen,
om alle boten uit te wuiven en ze een goede winter toe te wensen.
Neptunus en zijn meegereisde zeemeerminnen staan (zitten) boven
op een verlichte boot, en varen een
route over de Vinkeveense plassen. De boten die meevaren volgen
“Neptunus” en tijdens de route
komt de stoet elkaar tegen zodat
een ieder een groet kan brengen
aan Neptunus. De bedoeling van
de meevarende boten is dat zij hun
jacht, schip, praam of iets dergelijks versieren en op een zo ludiek
mogelijke manier verlichten.
Vele bootbezitters zijn al gedurende
lange tijd bezig om te bedenken
op wat voor manier zij dit jaar
hun boot kunnen versieren. In de
weide omgeving is dan ook geen
stroomaggregaat meer te huur,
aangezien de meeste mensen hun
boot met dusdanig veel lampjes
verlichten dat een 220 volt stroomaggregaat nodig is.
Ook dit jaar is er weer een wedstrijd en worden er een aantal
prijzen uitgereikt aan de winnende
deelnemers. Voorwaarde is wel dat
de deelnemers zich inschrijven bij

nachtvanneptunus@gmail.com of
bij Jachthaven Winkeloord of bij
Camping de Tachtig Morgen of bij
Jachthaven Oldenburger. Deelname
is gratis. Inschrijven is mogelijk tot
zaterdag 1 september om 16.00
uur. Nog een voorwaarde voor
het meevaren is dat de gewone
navigatie verlichting gevoerd moet
worden. Het BPR is van kracht, en
de aanwijzingen van de organisatie en politie, handhaving moeten
worden opgevolgd. De politie zal dit
jaar extra alcohol controles houden
op het water.
Om de verlichte boten goed te kunnen zien kan het publiek het beste
gaan kijken bij eiland 4, 5 of bij
eiland 1 of 2.
De organisatie wenst iedereen
een behouden 'Neptunusvaart' toe.
Voor verdere informatie kan men
contact opnemen met H. Griffioen,
tel. 0294-284819 of per e-mail aan
nachtvanneptunus@gmail.com

30ste Rabo Open Jeugd Toernooi
TVM was warmste ooit
Tennis
Vereniging
Mijdrecht
heeft weer
het jaarlijkse
hoogtepunt
van het tennisseizoen
voor de jeugd
beleefd,
namelijk het
30ste Rabo
Open Jeugd
Toernooi én
Jeugd Ranglijst Toernooi (1 ster).
Een extreem geweldige week qua
weer, met temperaturen tussen 25
en 35 graden, spannende wedstrijden en natuurlijk, zoals vanouds,
ook de vele activiteiten voor de
deelnemers. Dit jaar stond het
toernooi in het teken van het Wilde
Westen. De gehele week werden
er activiteiten georganiseerd zoals
Bizon Schieten, Round the Court,
Hoefijzer werpen, Cactus werpen,
Prijsschieten en Stormbaan, waarmee echte dollars verdiend konden
worden.
Op de zaterdagavond kon de jeugd
hun verdiende geld inzetten bij
de verschillende spellen van het
Casino, zoals blackjack, roulette en
het rad van fortuin en proberen nog
meer geld te verdienen, of natuurlijk te verliezen. Aan het eind van
de avond kon het geld ingeleverd

Jeffrey Vork wint Baambrugse
dorpsloop

worden voor lootjes voor de loterij
op de finaledag.
Op zondag 19 augustus werden alle
finales gespeeld. Op het laatste moment werd besloten om in verband
met het warme weer een siësta in
te lassen. In plaats van de standaard prijsuitreiking aan het eind
van de dag zijn er twee prijsuitreikingen geweest, namelijk van het
ochtend- en middagprogramma. Na
het ochtendprogramma vond ook de
loterij plaats met vele mooie prijzen
die ter beschikking gesteld zijn door
verschillende sponsoren.
Het was een succesvol toernooi met
175 inschrijvingen en meer dan
275 wedstrijden en het werd hét
toernooi dat de boeken in gaat als
het warmste toernooi in 30 jaar.

Jeffrey Vork uit Breukelen was
vorige week vrijdag de snelste loper
tijdens de 22e Baambrugse dorpsloop. Vork liep de tien kilometer in
een tijd van 34 minuten en
6 seconden. Mede door de zeer
hoge vochtigheid waren de omstandigheden in Baambrugge zeer
zwaar. De organisatie van de dorpsloop, IJsclub Baambrugge, had het
parcours weer exact uitgemeten.
De vorige editie was driehonderd
meter te kort geweest. Nu liepen de

lopers weer exact de tien kilometer.
Na de wedstrijd werden de tijden
dan ook snel vergeleken met die
van andere wedstrijden. Kortom
er was sfeer bij de Baambrugse
dorpsloop waar ruim 370 deelnemers dit keer op af gekomen waren.
Naast de 10 kilometer was er ook
een loop over 4 kilometer en 1 kilometer. De ijsclub hoopt nu op een
strenge winter en gaat zich daarna
opmaken voor editie 23 in 2013.
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Succesvolle autocross Abcoude
op nieuw terrein
Ondanks de slechte weersvoorspelling en de nieuwe locatie trok de
autocross van Abcoude dit jaar
weer duizenden bezoekers. Na
vijftien jaar aan de oostkant van de
A2 te hebben gezeten verhuisde het
evenement dit jaar naar de westkant van de A2 aan de Verlengde
Voetangelweg. Een mooi ruim
wedstrijdterrein kon worden opgezet met ruime parkeergelegenheid
voor de bezoekers. Natuurlijk was
er weer het vertrouwde nostalgische decor, een crossbaan omringd
door sloten en strobalen. Tezamen
met de bijzondere wedstrijdformule waarbij verschillende typen
crossauto’s tegen elkaar strijden
maakt dat de autocross in Abcoude
altijd tot een hele attractieve.
Honderdentwintig heren en veertig
vrouwen gingen de strijd aan. In
drie heats konden ze punten verdienen voor een plek in de finale. Het
ging er in deze heats al pittig aan
toe. Veel koprollen en auto’s in de

sloot waren het gevolg. Ook was het
spannend, zo was er bij de dames in
een heat een verschil van vierenzeventig duizendste seconde tussen de
winnares Mariska Severs en Julia
van den Bosch. Beide dames haalden de finale maar daarin ging de
winst naar Dionne van de Poppe uit
Rijssenhout. Zij vertrok in de finale
vanaf de eerste startrij en kon niet
meer tijdig ingehaald worden door
Lianne van Mourik uit Zegveld die
vanaf de achterste startrij moest
vertrekken omdat zij in de heats
heel veel punten had behaald. Toch
wist Lianne, in het dagelijks leven
fysiotherapeute in Baambrugge, nog
knap als tweede te eindigen. Bij
de heren zou het ook een spannende strijd worden in een lange
zware finale die veel uitvallers
kende. Ook hier stonden de snelste
rijders uit heats op de achterste
startrij, zoals te doen gebruikelijk
in Abcoude. Drie heren die de cross
in Abcoude al eens hadden gewonnen stonden aan de start in de
finale. Helaas eindige deze voor Ivo
Galekop uit Mijdrecht al na enkele
meters in de sloot. Plaatsgenoot
van Ivo en winnaar van vorig jaar
Victor Borgdorff kwam dit jaar
niet verder dan een achtste plaats.
Lange tijd leek het er naar uit te
zien dat Gerard Degen uit Loenen

Vinkeveen

Workshop in
De Morgenster

aan de Vecht de eerste prijs zou
pakken maar helaas stuurde hij
een aantal ronden voor het einde
te wijd door de bocht waardoor hij
in de slootkant terechtkwam en
vast kwam te zitten. Abcoudenaar
Willem Kuiper die lange tijd op
de tweede plaats reed was vlak
daarvoor gepasseerd door Edward
Brouwer uit Boesingheliede die in
2010 al eens won. Edward hield
het hoofd koel in de laatste ronden
en stuurde zijn bolide als eerste
over de streep. Na de prijsuitreiking
en traditionele ereronde werd de
afvalrace verreden. Het sluitstuk
van de autocross waarbij het zaak is
om de tegenstanders uit te schakelen. Deelnemers waarvan de auto
het nog deed meldden zich voor dit
spektakel. Na veel botsen, duwen
en trekken bleven er twee rijders
over die het onderling uitmaakten.

Deze strijd werd gewonnen door
Erik van Tol uit Zevenhoven doordat
de auto van Dirco te Voortwis door
hem hard geramd was en niet meer
verder kon.
Uitslag:
Heren:
1. Edward Brouwer –
Boesingheliede
2. Willem Kuiper - Abcoude
3. Bob Burger- Duivendrecht
Dames:
1. Dionne vd Poppe - Rijssenhout
2. Lianne van Mourik - Zegveld
3. Julia vd Bosch - Vinkeveen
4. Hetty Snoek- Abcoude
5. Mariska Severs - Vinkeveen
6. Sabine vd Steen - Weesp
7. Muriël Tigchelaar - De Meern
8. Conny van Wijngaarden - Weesp

Film aan de Plas 2012:
Dromerig Mooi!
Enkele honderden bezoekers hebben afgelopen zaterdag filmfestival
Film aan de Plas bezocht. De tweede editie van het festival was dromerig mooi en een geweldig succes, ondanks het beroerde weer. Noodgedwongen werd het publiek dit jaar getrakteerd op een speciale editie
van Film aan de Plas, namelijk ‘Film in de Loods’. Door de onstuimige
weersvoorspelling besloot de organisatie het festival te verplaatsen
van Eiland 1 naar een overdekte loods van Jachthaven Winkeloord. Het
mocht de pret niet drukken.

Dinsdag 18 september 2012 organiseert de ontmoetingscommissie van
de Morgensterkerk een workshop
getiteld:
“Is de hartslag van het leven niet de
liefde van de Heer?” Een uur zingen
en noten leren lezen o.l.v. Letta van
Maanen en Wilma Manuels met als
doel een beetje muziekkennis opdoen zoals notenschrift leren lezen,
wat is een viool en een bassleutel?
En nieuwe muziek leren zingen,
wellicht al uit het Nieuwe Liedboek
dat zaterdag 25 mei 2013 wordt gepresenteerd in Monnickendam. Een
workshop dus! Van 19.45 tot 21.00
uur in het Ontmoetingscentrum van
PKN ‘De Morgenster’, Herenweg
253 te Vinkeveen.

Mijdrecht

Start bingoseizoen
bij Argon
Op 7 september start het nieuwe
bingoseizoen in de kantine van
sportvereniging Argon. Deze maand
heeft als thema ‘koken’, de hoofdprijs
is een luxe pannenset. De aanvang
is 20 uur en natuurlijk is het eerste
kopje koffie weer gratis. Met het
meedoen aan deze bingo steunt men
de jeugd van Argon.

Wilnis

Kampioenschap
kruiwagenhangen
Op zaterdag 8 september wordt aan
de Herenweg in Wilnis van 10-16
uur voor de derde keer gestreden om
de prijzen bij het kruiwagenhangen.
Wie neemt de wisselbeker over? Er
zijn weer drie categorieën waarin
gestreden wordt: heren, dames en
kinderen tot 12 jaar. De winnaar van
elke categorie krijgt een mooie prijs
en degene die het langste van allemaal hangt krijgt de wisselbeker met
zijn of haar naam erin gegraveerd!
Het kruiwagenhangen is dit jaar verplaatst naar het terrein van garage
Bouthoorn. U kunt zich daar melden
en direct meedoen. Wij zorgen voor
het magnesium, u voor het uithoudingsvermogen!

Vinkeveen

Gerbera voor Messi krijgt warme
ontvangst in Spanje
De Spaanse sportkrant Mundo Deportivo heeft een artikel gewijd aan
Van der Wilt Gerbera's in Mijdrecht. Aanleiding is een gerberasoort,
die door kweker Joris van der Wilt en zijn zus Tessa is genoemd naar
de populaire Leo Messi van FC Barcelona. Messi is wereldwijd voor
velen een voorbeeld en een inspiratiebron, maar een gerbera met zijn
naam was er nog niet. Reden voor de Spaanse krant om er een interview aan te wijden. En natuurlijk moesten Joris en Tessa met de vlag
van Barça op de foto. Mundo Deportivo meldt dat Van der Wilt inmiddels werkt aan een gerbera met de naam Xavi. Wordt dus vervolgd.

Laatste
zomerkaartavond
Op een enorm groot scherm kon het
publiek genieten van de film ‘The
Science of Sleep’. Het bijbehorende
thema van de filmavond, wegdromen, was tot in de puntjes doorgevoerd in het decor en de aankleding
van de loods, wat een intieme
knusse sfeer teweeg bracht. Bezoekers reageerden enthousiast: “De
hele ruimte was bezaaid met comfortabele banken, bijzettafeltjes,
schemerlampen en ja zelfs geraniums! Er ontstond daardoor echt een

gezellige warme huiskamersfeer,”
aldus bezoekster Suzanne Bernts.
Ook werd er blij verrast gereageerd op het aanvullende muzikale
programma. Anders dan vorig jaar
waren er dit jaar meer optredens.
Al met al een geslaagd festival met
nieuwe ontdekkingen, oude bekenden, originele aankleding en veel
gezelligheid.

foto kai de bruin

Dinsdag 4 september organiseert
Klaverjasclub Onder Ons alweer de
laatste zomer prijskaartavond van
dit seizoen. Iedere kaartliefhebber is
weer van harte welkom. De aanvang
is 20 uur in bar bistro Gewoon
Lekker, Proosdijhaven, Herenweg
276 in Vinkeveen. Er worden drie
partijen gespeeld van 16 gifjes, en
er zijn weer veel lekkere prijzen te
winnen. Dinsdag 2 oktober begint de
nieuwe competitie. Men is van harte
welkom!
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Wethouder van Damlaan 21,
Wilnis

Open Huis
Zaterdag 8 september
10.00 - 12.00 uur

Ik ben op weg naar Wilnis om daar een woning aan de Wethouder van Damlaan te bezichtigen die aan
de rand van Wilnis gelegen is. In de straat kan ik met gemak mijn auto kwijt, want er zijn hier parkeerplaatsen genoeg. De woning ligt aan een autovrij straatje, maar toch kun je vlak achter de woning je
auto parkeren op een ruime parkeerplaats, dus dat is wel handig.
Aangekomen bij de woning word
ik hartelijk ontvangen door de
bewoners die me een rondleiding
geven. De hal waar ik binnen kom
is lang en ruim. Je vindt hier het
toilet, een ruime voorraadkast, de
meterkast en de trapopgang naar
boven. We beginnen de rondleiding
op de tweede verdieping, waar aan
de voor- en achterzijde in 2010
dakkapellen zijn geplaatst. De
twee kamers zijn hierdoor een stuk
groter geworden en er is een aparte
wasruimte gemaakt voor de wasmachine en droger. Op de overloop
heb je toegang tot een bergzolder,
waar je nog aardig wat spullen op
kwijt kunt, maar ook de kamers zijn
van handige bergkasten voorzien.
We gaan door naar de eerste verdieping waar zich de badkamer en
twee slaapkamers bevinden.
De badkamer is wel een eye
catcher. Lekker ruim, en wat erg
leuk is, is dat er een stukje van de

naastgelegen slaapkamer bij de
badkamer is getrokken, zodat er
een ligbad in geplaatst kon worden.
Dit ziet er echt super uit. Er is dan
nog een aparte douche, een wastafelmeubel en een tweede toilet.
Door de twee ramen heb je veel
lichtinval; altijd erg prettig in een
badkamer, vind ik.
De slaapkamer naast de badkamer
is, ondanks het stukje voor het bad
dat eraf gesnoept is, nog steeds
een ruime kamer. Je kunt hier met
gemak een bed, kast en bureau
kwijt. De ouderslaapkamer aan de
achterzijde is helemaal groot. Hier
is van twee kamers namelijk één
kamer gemaakt. Er staat een vaste
kastenwand in met schuifdeuren en
ook hier is het lekker licht door de
ramen die over de gehele breedte
van de kamer zitten.
Op de overloop is van de oude entree van de slaapkamer een handige
bergkast gemaakt.

De kamers zijn ook weer
gemakkelijk van elkaar te
scheiden, mocht je toch nog
een extra kamer willen hebben.
Op naar de begane grond.
Via de hal komen we in de
woonkamer met open keuken.
In 2006 is er aan de achterkant een
aanbouw geplaatst, waardoor er
ook hier weer enorm veel ruimte is
gecreëerd. De zithoek kon hierdoor
verplaatst worden naar de achterzijde en eethoek naar de voorzijde.
De open keuken is voorzien van alle
benodigde apparatuur en biedt veel
kastruimte.
Vanuit de keuken komen we in de
bijkeuken die door de aanbouw kon
worden gerealiseerd. Handig om
schoenen en jassen op te bergen.
We lopen door de tuin in, die op het
westen is gelegen. ’s Middags en
’s avonds kun je hier lekker van de
zon genieten. Er staat een ruime
stenen berging waar je fietsen en
tuinmeubilair in kunt opbergen. Via
de achteringang van de tuin kom je
bij de parkeerplaats en hier is een
veilige speelruimte voor kinderen.
Wat mij nog opvalt is dat je hier
zowel aan de voorzijde als aan de
achterzijde geen inkijk hebt van
andere woningen.
De woning heeft echt bijzonder veel
ruimte door de verbouwingen die er
gedaan zijn. Alles ziet er netjes uit,
dus als je zou willen kun je hier zo
intrekken.
De ligging is ideaal, want een klein
winkelcentrum, openbaar vervoer

en basisscholen vind je allemaal op
korte loop of fietsafstand.
Deze interessant geprijsde woning is volgende week zaterdag 8
september geheel vrijblijvend te
bezichtigen tussen 10 en 12 uur.
En dat is zeker de moeite waard.
Je zult versteld staan van deze
bijzonder leuke en ruime woning in
Wilnis.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportschool

0,6
8,1
0,6
0,7
1,7

Facts & Figures
Wethouder van Damlaan 21,
Wilnis
Koopprijs € 255.000
Perceeloppervlakte 160 m2
Inhoud 350 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
Van der Helm Woningen Bedrijfsmakelaars B.V.
Herenweg 46
3648 CJ Wilnis
Telefoon: 0297 - 59 19 96

www.vanderhelmmakelaardij.nl
info@vanderhelmmakelaardij.nl

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Veel belangstelling was er zaterdag jl. voor de 70's 80's Party op het
Raadhuisplein. Partycentrum De Meijert, Café het Rechthuis en
Restaurant Rendez-Vous boden de avond gratis aan aan het
Rondeveens publiek, dat in groten getale was afgekomen op het
programma met onder andere de band KiNK. De weergoden waren
het feest gunstig gezind; na een aantal forse buien overdag bleef het
's avonds droog en heerste er een gezellige sfeer op het plein.
				
foto peter bakker

Zondagmorgen rond 5.55 uur werd de brandweer gealarmeerd
voor een brand in een schuur aan de Burgemeester Padmosweg in Wilnis. De brandweer riep de hulp in van omliggende
plaatsen. Volgens een woordvoerder is de brand vermoedelijk
ontstaan in een landbouwvoertuig en is vervolgens overgeslagen naar stro. De brandweer kon voorkomen dat de hele
schuur in vlammen op ging, maar was nog geruime tijd bezig
met nablussen. 			
foto peter bakker
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Abcoude

Open Dag
Brandweerpost
De Veiligheidsregio Utrecht nodigt
jong en oud uit voor de Open Dag
van brandweerpost Abcoude.
Zaterdag 8 september is er van 10
tot 17 uur een actief en educatief
programma voor iedereen om zo
kennis te maken met het werk van
de brandweer. Laat je informeren
over de wereld van de brandweer:
bekijk verschillende demonstraties, maak een ritje op een
brandweerauto en doe mee aan de
ballonnenwedstrijd.

Op deze dag zet de VRU brandweer Abcoude haar deuren open
voor belangstellenden op de
Raadhuislaan ter hoogte van het
oude gemeentehuis. Het materieel van de brandweer is te
bezichtigen en te bezoeken: er
kan een rondrit op een brandweerauto worden gemaakt en in een
historische brandweerwagen. Er
zijn demonstraties te zien zoals
'Vlam in de pan, wat wel en niet
te doen'. Maar ook vindt er een
waterongeval op de Amstel plaats
en worden 'slachtoffers' gered.
Heeft u Abcoude al vanuit de lucht
gezien? Dat kan op deze dag in
de hoogwerker van de brandweer.
Tijdens deze interactieve dag
laten diverse brandweerposten uit
de regio zien hoe redgereedschap
wordt ingezet. Er is een informatiestand waar je informatie kunt
krijgen over de wereld van de
brandweer. Maar ook andere disciplines als de politie en ambulance
zijn aanwezig.
Kinderen: komt dat zien!
Ook aan de kinderen is gedacht.
Er is een springkussen en er
worden diverse spelletjes gedaan.
Om 13.30 uur wordt er een ballonnenwedstrijd georganiseerd op
het evenemententerrein van het
Raadhuisplein. Er zijn mooie prijzen winnen. Na het aftellen gaan
de ballonnen los. Hoe ver komt die
van jou?

Vrijdagmiddag keek een automobilist wel vreemd op toen hij terug kwam
van winkelen bij een bouwmarkt aan de Industrieweg.
Zijn auto stond niet op de handrem of in de versnelling en was de sloot in
gereden. Het komt regelmatig voor dat auto's op het hellende
parkeerterrein de sloot in rollen. 		
foto peter bakker

Maandagmiddag jl. heeft rond 14.30 uur een ongeval
plaatsgevonden op de kruising van de Dukaton en
Aquamarijn in Mijdrecht, waarbij een motor en auto met
elkaar in botsing zijn gekomen. De motorrijder raakte
lichtgewond. Een toevallig passerende ambulance kon
direct hulp verlenen. De inzittenden van de auto
kwamen met de schrik vrij.
foto thijs van uden

Maandagmiddag jl. moest de brandweer veel
moeite doen om een paard uit de sloot te halen aan
de Molenland in Mijdrecht. Het paard zat vast in
het water en de bagger. Met een hoop mankracht
kon het paard uiteindelijk op het droge worden
geholpen.		
foto koen rövenkamp

Brandweer Abcoude zoekt jou
VRU brandweerpost Abcoude
presenteert zich op deze dag
en laat zien wie zij zijn en wat
zij betekenen voor de gemeenschap Abcoude. De brandweer in
Abcoude is op zoek naar nieuwe
brandweermannen en -vrouwen.
Heb je als klein kind altijd al gedroomd brandweerman of -vrouw
te zijn? Ben je geïnteresseerd in
het werk van de brandweer? Kom
dan langs op de Open Dag op 8
september. Of maak een afspraak
met de postcommandant de heer
J. Prenger om een oefenavond op
woensdagavond te bezoeken via
(06) 22 82 73 40.

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!

Familieberichten

8		

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

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

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

Prinses Beatrix Fonds zoekt collectanten
Van 9 t/m 15 september vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds plaats. Het
fonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.00 mensen. Het doel is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, het middel is wetenschappelijk
onderzoek. Dankzij donaties en inzet van vrijwilligers kan onderzoek naar genezing worden
gefinancierd en gestimuleerd. Om door te kunnen gaan met het bestrijden van spierziekte en
bewegingsstoornissen heeft het Prinses Beatrix Fonds nieuwe collectanten nodig.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar: marijke@tendam.org

Familie Westerdijk emigreert
Na een jaar van voorbereiden gaat het echt
gebeuren. Wij gaan ons definitief vestigen
in het plaatsje Hinterthal, Salzburgerland
in Oostenrijk. Een mooie kans ligt klaar
om ons leven een geheel nieuwe wending
te geven. Hinterthal is een klein dorpje op
1.000 meter hoogte wat erg in trek is bij
wintersporters, maar zomers ook leuk is voor
zomersporters, zoals wandelaars en mountainbikers.
In de gemoedelijke Oostenrijkse sfeer vestigen wij ons om een bar-restaurant te runnen,
beheer van een appartementencomplex op
ons te nemen en de receptie te bemannen
van dit complex voor verhuur van de appartementen en woningen.
Als geboren Mijdrechters gaan wij onze
roots dus verlaten. Veel directe vrienden en

DE GROENE VENEN

Bewegen is goed voor u

Doe mee met de proeflessen van
Spel en Sport De Ronde Venen
Het nieuwe seizoen komt er weer aan, en mogelijk heeft ook u het goede voornemen
opgevat om meer te bewegen. Elke dag wandelen, fietsen, of naar de sportschool, we
weten dat het goed voor ons is, maar toch valt het niet mee om het ook te doen.
Spel en Sport De Ronde Venen kan u helpen om meer te bewegen en dat ook vol te houden. Waarom? Omdat samen sporten stimuleert, het is niet alleen goed voor u, maar ook
nog gezellig. Je slaat niet zo gauw een weekje over. “Je komt er meestal met een lach op
je gezicht vandaan. Lekker gesport met z’n allen, nog even onder de koffie napraten, het
doet je goed,” aldus een deelnemer aan een van de sportiefgroepen.
Het seizoen loopt van september tot en met
mei. Maar in het kader van de zomeractie
Gezond in Beweging van de gemeente De
Ronde Venen kunt u vanaf september ook
kiezen voor een korte kennismaking van zes
lessen. Een mooie gelegenheid om uit te
proberen of zo’n uurtje sporten in de week
iets voor u is.
Spel en Sport biedt u de volgende mogelijkheden:
Sportiefgroepen
In deze lessen verbetert u uw conditie,
kracht en lenigheid door een combinatie van
allerlei soorten oefeningen en (bal)spel. En
u kunt overal in De Ronde Venen terecht:
De Hoef: De Springbok, donderdag van
19.00 tot 20.00 uur.
Mijdrecht: De Phoenix,
dinsdag van 12.30 tot
13.30 uur.
Vinkeveen: De Boei,
woensdag van 13.30 tot
14.30 uur.
Wilnis: Willisstee, maandag van 18.30 tot 19.30
uur.
Bowlen
Bowlen is niet alleen gezellig, maar ook een
goede vorm van bewegen. De spelregels zijn
niet moeilijk en de ballen zijn er in verschillende gewichten. De proeflessen zijn in de
Bowling, Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht op
dinsdag 15.00 tot 17.00 uur. Een gezellige
middag is gegarandeerd!
Bewegen op muziek
Bewegen is altijd goed, en bewegen op
muziek is nog leuker. Bij Spel en Sport kunt
u meedoen aan Werelddansen, Line Dance

en Swing en Sport. Oefenen met kring- en
parendansen uit de hele wereld, in een lijn
dezelfde danspassen in dezelfde richting uitvoeren (u moet wel het verschil tussen links
en rechts weten!), of een pittige workout op
bekende muziek, komt u eens meedoen en
bekijken of het iets voor u is.
Werelddansen: Wilnis, Driehuiszaal, Burg.
Padmosweg 27, maandag
van 10.45 tot 12.00 uur.
Line Dance: Wilnis, Willisstee, maandag van 14.00
tot 15.30 uur.
Swing en Sport: Wilnis,
Willisstee, maandag van
9.00 tot 10.00 uur.
Badminton
Iedereen kent badminton en de meeste mensen vinden het ook leuk om eens zo’n shuttletje te slaan. Doet u dit regelmatig, dan is
het ook nog eens goed voor uw conditie. De
proeflessen zijn in de Willisstee in Wilnis op
woensdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Doe uzelf een plezier, maak een keus en
schrijf u in voor een of meer proeflessen!
Weet u nu al, dat u het hele seizoen wilt
sporten bij Spel en Sport, kijk dan op
www.spelensportdrv.nl voor een overzicht van
alle mogelijkheden, of bel 06 2191 83 53.

Het is toch ECHT waar
Natas jij bent 40 jAAR !!
Gefeliciteerd en een fijne dag!!
je weet vast wel van wie .......

bekenden zijn uiteraard op de hoogte maar
we willen via deze weg ook nog even laten
weten wat onze nieuwe toekomst is. Voor
diegenen die hierdoor geïnteresseerd zijn
geworden, of gewoon even willen weten
waar wij terecht zijn gekomen kun je goede
indrukken opdoen op de website:

www.clubhotel-hinterthal.at
Ook zijn wij te bereiken op wimclaudiawesterdijk@gmail.com.
Het zou leuk zijn als we in de toekomst zo
af en toen nog wat bekende gezichten in het
Oostenrijkse kunnen verwelkomen. Wij kijken
er naar uit!
Wim, Claudia, Annabel en Julia Westerdijk

Marlon
van Oudenallen
23 jaar
Van harte
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Verkopers-avond Woningmarkt 4 september a.s. MEEbus in Mijdrecht
Berichtgeving over de woningmarkt domineert al langere tijd het nieuws. Schaarse
positieve berichten (bijvoorbeeld verlaging
overdrachtsbelasting) worden overvleugeld
door talrijke negatieve berichten. De woningmarkt kreunt en steunt, de verkoopprijzen dalen flink en zullen verder dalen en het aantal
verkooptransacties in de markt is inmiddels
gehalveerd t.o.v. begin 2008. Het einde van
de malaise lijkt nog niet in zicht.
Veel zal ook afhangen van de politieke
verkiezingen in september en hopelijk een
daadkrachtige vorming daarna van een nieuw
kabinet met slagvaardige en duidelijke ondersteunende maatregelen voor de woningmarkt. Ook de ontwikkelingen in de Europese
en mondiale economie zullen van invloed zijn
op het gewenste herstel van de woningmarkt.
Tevens verlangt de markt naar stabiliteit in
de financiële sector, zodat hypotheekversterkingen weer soepeler kunnen gaan verlopen.

Realiteit’ in de woningmarkt en de kansen
die er nog steeds zijn om daadwerkelijk te
verkopen.
Samen met de verkopers kan in de periode
daarna n.a.v. deze avond een actieplan gemaakt worden om de verkoop te stimuleren.
Als u deze avond zou willen bijwonen als niet
huidige opdrachtgever van een van beide
makelaarskantoren (u heeft bijvoorbeeld
concrete plannen voor verkoop op korte of op
een andere manier nog geen koper gevonden) dan zijn er enkele plaatsen hiervoor
beschikbaar.
Interesse ?! Neem dan snel contact op met
Koop Lenstra Makelaars (0297-524124
of 0346-262552) of Ruijgrok Makelaars
(0297-283375) zodat wij een plaats voor u
kunnen reserveren.

Koop Lenstra Makelaars en Ruijgrok Makelaars organiseren in samenwerking met de
NVM op dinsdag 4 september aanstaande
een Verkopers-avond. Doel van de avond is op
basis van een uitgebreide presentatie van de
NVM stil te staan met elkaar bij ‘De Nieuwe

De MEEbus staat woensdag 5 september van
10.00 tot 12.00 uur op het
Burgemeester
Haitsmaplein in Mijdrecht. Iedereen met een
beperking, handicap of
chronische ziekte kan in de
MEEbus terecht voor informatie en advies. Een gratis
gesprek met een professionele consulent van MEE,
dicht bij u in de buurt. U
kunt in de bus terecht met
vragen over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding.
Tips en ideeën
Het unieke van de bus is dat je mensen die
nauwelijks weten wat er mogelijk is, in korte
tijd gratis tips kan geven waar ze ook daadwerkelijk iets mee kunnen.
Terwijl ze op weg zijn naar de winkel, loopt
een echtpaar langs de bus waarvan de vrouw
chronisch ziek is. Zij zijn door de chronische
ziekte van mevrouw al jaren niet meer op va-

kantie geweest. De consulent vraagt wat voor
wensen ze hebben. Gezamenlijk wordt er een
gids bekeken. Het echtpaar is duidelijk onder
de indruk van wat de mogelijkheden zijn. Ze
gaan met informatie weg en komen zonodig
nog terug als ze er niet uit komen.
Wanneer?
Nieuwsgierig geworden? De MEEbus komt
op woensdag 5 september in Mijdrecht,
bij het Burgemeester Haitsmaplein van
10.00 tot 12.00 uur.

Rivaalboten laten vroegere tijden herleven
op de Vinkeveense Plassen
Rivaalboten is een geheel nieuw stalen bootconcept gebaseerd op de oude werkboten die
vroeger de Vinkeveense plassen bevoeren. Het is ook niet zo verwonderlijk dat dit nieuwe
ontwerp bedacht is en gemaakt wordt door een familie die haar wortels al heel lang rond
de Vinkeveense plassen heeft liggen. De drie broers van Vliet hebben niet alleen een
jachtwerf aan de ringvaart (Robin met Jachtwerf Van Vliet), een watersportbedrijf (Arjen
met Van Vliet Watersport) maar zijn ook (scheeps)ontwerpers (studio MAVV van Marijn).
Het watersport virus hebben de drie jongens van de Vinkeveense scheepsbouwer Arie van
Vliet dan ook al met de paplepel ingegoten gekregen.

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
Wat de Rivaalboten uitermate geschikt
maakt voor onder andere de Vinkeveense
plassen is dat de stuurconsole in zijn geheel
neergeklapt kan worden zodat er een doorvaarthoogte is van 85 centimeter. Daarmee
hoeft u niet meer te wachten voor de vele
bruggen en is er meer tijd om te doen waar
de Rivaal voor gebouwd is: varen met het
hele gezin. Door de ruime indeling kunnen
ook de vrienden nog mee. In een flexibele
opstelling, door de losse poefjes, is er al gauw
plaats voor 12 personen, tenzij ze allemaal
tegelijk op het ruime zonnedek zouden willen
liggen. Voor de afkoeling is er een zwemplatform geïntegreerd met de steven. Als u
wilt picknicken, kunnen de poefjes mee de
wal op. Het materiaalgebruik is afgestemd
op veiligheid en duurzaamheid: staal en hout
en maakt ook een lange levensduur mogelijk.
Door het brede model en door het gebruikte
materiaal is de boot heel stabiel. De speciale
verf op het sterke staal zorgt ervoor dat u
met de boot op pad kunt in plaats veel tijd
kwijt te zijn aan onderhoud. Ook aan veiligheid is gedacht en dat betekent niet alleen
dat de boot tegen een stootje kan. De buitenboordmotor zit veilig opgeborgen in een

afsluitbare behuizing. De uitsparingen in de
rand van de romp maken het heel eenvoudig
om de boot aan de ketting vast te leggen, zodat de eigenaar degene is die ook het plezier
van de boot blijft hebben.
Met dit ontwerp doen de broers van Van Vliet
de waterrijke geschiedenis van De Ronde Venen eer aan en geven haar bewoners er een
mooie mogelijkheid bij om met een klassiek
gelijnd en modern strak design op de plassen
en binnenwateren plezier te hebben. En dat
tegen een aantrekkelijke prijs: een 6.86 m
basisversie is leverbaar vanaf €13.500 ex
buitenboord motor. Voor de doe het zelver
is de Rivaal zelfs als bouwpakket leverbaar.
Moet u wel kunnen lassen natuurlijk. Uiteraard is de boot ook uitstekend geschikt voor
de rest van Nederland, maar het blijft een
Rondeveens product. Wilt u dit mooie streekproduct beter bekijken ga dan naar
www.rivaalboten.com, voor beschrijvingen,
foto's en een vaarimpressie. Wilt u een proefvaart maken neem dan contact op via email
(rivaalboten@gmail.com) of per telefoon op
+31630706556.

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

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

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn.
Deze week zangeres Mathilde Santing die dit seizoen, samen met pianist Marcus Olgers, te zien is met haar nieuwe programma ‘Recital’.

Mathilde Santing

“Frank Sinatra vormt een rode draad in mijn carrière”
Ik las dat je nieuwe programma voelt
als een ‘nieuwe weg’ in je carrière. Kun
je dat uitleggen?
“Ik ben niet iemand die alles uitstippelt, omdat ik muziek
altijd magisch en betoverend heb
gevonden. Ik ben ook nooit zo
bezig geweest met mijn carrière of
imago. Ik ben altijd bezig geweest
met dingen leren ontdekken en
proberen. Toen ik 21 jaar was
heb ik besloten om geen zangeres
maar muzikant te worden, nadat
ik al heel veel had gezongen en in
bandjes had gespeeld. Hierdoor
had ik een afschuw gekregen van
de muziekindustrie en de commercialiteit. Dat hoorde destijds ook
bij het tijdsbeeld. Toen ik van de
middelbare school afkwam (1976,
red.) was de punk net geboren, een
blond eigenwijs Amstelveens meisje

(Santing werd op 24 oktober 1958
in Amstelveen geboren, red.) zoals
ik toen was wilde niet een commerciële plaat maken. Door destijds
muzikant te worden kon ik mijn
eigen koers bepalen, dat gevoel is
nooit opgehouden.”

Vorig jaar vierde je je 30-jarig jubileum.
“Toen heb ik voor het eerst teruggekeken op mijn carrière en mij gerealiseerd wat ik eigenlijk allemaal
gedaan heb, zoals het ‘nee’ zeggen
tegen allemaal dingen, waarbij ik
drie keer een platencontract afwees.
Het was heel leuk om terug te kijken
op dat rebelse begin. Ik heb inmiddels ook een mooie balans gevonden
in mijn leven, een bekende zangeres zijn is niet een van de meest
eenvoudige dingen. Ik ben soms een

dramaqueen en verslaafd aan de
adrenaline van het podium.”

Je hebt grote bewondering voor Frank
Sinatra (Santing deed eerder de theatertournee Sinatra Tonic, red.) Vormt
hij een rode draad in je carrière?
“Ja, als je Sinatra bestudeert,
bijvoorbeeld hoe hij zingt en zijn
swingmuziek in elkaar zit, dat zijn
hoogtepunten in de muziekgeschiedenis. Ik ben niet zo dol op
Streisand, dat is vaak te pronkerig.
Ik vind dat de zang in dienst moet
staan van het verhaal, dat doet
Sinatra. Hij zingt achterloos en
emotioneel, dat vind ik mooi.”

Je bent bij het grote publiek bekend
door de prachtige liedjes ‘Inspiratie’
(uit de musical Joe), Wonderful Life en
Beautiful People. Komen deze liedjes

terug in ‘Recital’?
“Nee, ik zing alleen maar eigen
liedjes. Ik wist dat ik ooit zelf
liedjes zou gaan schrijven, maar ik
had niet verwacht dat dit moment
er nu al is en het makkelijk gaat.
Een eigen liedje is voor mij iets
magisch. Ik componeer samen met
gitarist Ward Veenstra. ‘Recital’ is
eigenlijk alleen piano en mijn stem,
in Mijdrecht is het eerste concert.”

‘Recital’ is dus weer helemaal Mathilde
Santing?
“Ja, dat klopt.”

Mathilde Santing is op 21 september te
zien bij Cultura De Ronde Venen in De
Meijert in Mijdrecht en 14 februari 2013
in Schouwburg Amstelveen.
www.mathildesanting.nl
www.cultura-drv.nl

foto irma van rijswijk

Expositie Lidy Thijssen in Hofpoort The Dirty Denims live bij WZZP op RTV Ronde Venen
Werken van
de Mijdrechtse
kunstenares Lidy
Tijssen zijn tot en
met 22 september
te zien in het Zuwe
Hofpoort Ziekenhuis.
Lidy volgde gedurende zes jaren
schildercursussen bij
Atelier de Kromme
Mijdrecht en sinds
2005 volgt zij
schilderlessen bij
Marijke Zwart.
Haar werk is vooral abstract en zij
past daarbij verschillende technieken toe. Materie op doek is haar

grote passie geworden het geeft
een fysieke uitdrukking aan haar
werk en de aanwezigheid daarvan
is heel belangrijk voor haar.

Op 8 september in Vinkeveen:

Orgelconcerten en bezichtigingen
op Monumentendag
Op monumentendag, zaterdag 8
september, is ook de R.K. Kerk in
Vinkeveen weer geopend voor publiek. Van 10.00 tot 17.oo uur kan
er weer, eventueel onder begeleiding van ervaren gidsen, een ronde
door de kerk gemaakt worden.
Ook vindt die dag een feestelijke
afronding plaats van de restauratiewerkzaamheden aan de toren door
middel van het terugplaatsen van
de torenhaan.
Uniek zijn de concerten die tijdens
de openstelling door een zevental
organisten op het prachtige Wander
Beekes orgel te horen zal geven.
Om 10.00 uur Wulf Kroon; 11.00
uur Antoon Smit; 12.00 uur Wilco
Gijzen; 13.00 uur Mous Boogert;
14.00 uur Koos van ’t Hul; 15.00
uur Piet Gijzen en om 16.00 uur
Naoko Simuthsi. De toegang is

Wat hoort niet in het rijtje thuis?
Lowlands, De Wereld Draait Door
en RTV Ronde Venen. Fout. Alle
drie de namen hebben iets met
elkaar gemeen, namelijk een band:
The Dirty Denims. Volgens de organisatie van Lowlands klinkt de muziek van de band als “poepstrakke
punk- en hardrock, met riffs uit het
arsenaal van Ramones en AC/DC
met een stevige vrouwelijke component. Met hun catchy hand van
songschrijven weten The Dirty Denims jouw humeur dan ook pijlsnel
op te krikken, vieze spijkerbroek of
niet.” Deze band, die eerder ook op
de Zwarte Cross en Bospop èn tot
3FM Serious Talent gebombardeerd
werd, speelt zaterdag 1 september
bij WZZP op RTV Ronde Venen.

vernieuwde opzet. Elke zaterdag
zijn Andy, Eefje en Jan op de radio
te horen van 21.00 tot 23.00 uur.
Om 21.30 uur begint op TV de
televisievariant van WZZP, waar
de regionale muziekscene gevolgd
wordt. In de eerste aflevering wordt
er De Amstel overgestoken om
bij de opening van de vernieuwde
skatebaan te zijn. Om 22.00 uur
ontmoeten TV en radio elkaar:
de band trap dan af met een half
uur durende minigig live vanuit de
studio. En aan The Dirty Denims
dus de eer. 1 september, 21.00 uur:
WZZP op RTV Ronde Venen.

Het muziekprogramma WZZP
komt op de nieuwe omroep met een

www.wzzp.nl.

De omroep is te horen op 105.6 en
107.6 FM en te zien bij Ziggo op
kanaal 41 en UPC S14+.
Meer info? www.rtvrondevenen.nl of
foto menno van der meulen

Schilderen onder deskundige begeleiding
Op maandag 3 september gaan de cursussen van Atelier De Kromme Mijdrecht (AKM) weer van start. AKM
stelt amateur kunstenaars in de gelegenheid om onder begeleiding van professionele en ervaren docenten
hun talenten verder te ontwikkelen en naar een hoger niveau te brengen. Er zijn nog een aantal plaatsen
vrij, dus nieuwe leerlingen zijn welkom.

gratis. Tevens zal organist Mous
Boogert op vrijdag 14 september
in de kerk een concert geven.
Aanvangstijd 20.00 uur. Kerk is
geopend om 19.30 uur.
Entree 2.50 Euro.

Atelier De Kromme Mijdrecht biedt
een breed pallet aan cursussen van
verschillend niveau en gebruikmakend van diverse technieken. Men
kan kiezen uit aquarel, olieverf,
acryl of gemengde technieken. Er
zijn cursussen voor beginners en
voor gevorderden.
Het cursusjaar loopt van september
tot mei volgend jaar en is onderverdeeld in drie blokken van tien
lessen. Men kan lid worden van de
vereniging en inschrijven voor een
heel cursusjaar. Het is ook mogelijk om apart per cursusblok in te
schrijven.

De lessen worden gegeven van
maandag t/m vrijdag, waarbij men
kiezen voor de ochtend, de middag of de avond. De lessen duren
twee uur en een kwartier. Ook de
jongeren zijn welkom bij AKM. Op
woensdagmiddag zijn er tekenlessen voor acht tot tienjarigen. De
groep van elf en twaalf jaar wordt
ingewijd in de verschillende technieken.
Op het eind van de vrijdagmiddag
en begin van de avond zijn er cursussen voor de oudere jeugd.

Aanmelden
Voor meer informatie kan men
terecht op de site www.atelierdekrommemijdrecht.nl. Aanmelden kan
bij de ledenadministratie: akmmijdrecht@gmail.com of telefonisch
bij Ria Hartsink 0297-213213 of
Anja Smits 0297-287247. Bij de
jeugdopleidingen zijn nog plaatsen
vrij. Voor de volwassenen is er ook
nog een ruime keuze. Met name
de woensdagochtend en avond, de
donderdagochtend en -middag en
de vrijdagmiddag en -avond bieden
nog mogelijkheden tot plaatsing.
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Het goede doel 2012:

Welkom!

Inloophuis ’t Anker
Ieder jaar gaat van elk verkocht
hapje en drankje een deel naar een
lokaal goed doel. Dit jaar is dat
Inloophuis 't Anker in Mijdrecht.
Inloophuis
’t Anker in
Mijdrecht is er
om mensen die
geconfronteerd
worden met
kanker op het gebied van alle nietmedische zaken te ondersteunen.
Gasten uit de regio (in het ziekenhuis is men patiënt, bij 't Anker is
men gast) zijn welkom voor een
praatje, een luisterend oor, voorlichting, contact met lotgenoten, een moment van rust en bezinning, of juist
om hun zinnen te verzetten tijdens
een sportieve of creatieve activiteit.
Het inloophuis, geopend op dinsdag
en donderdag in de accommodatie
van sv Argon aan de Hoofdweg in
Mijdrecht staat open voor iedereen
die met kanker in aanraking komt, of
is geweest, voor de partners, familieleden, en andere betrokkenen. Want
kanker heb je niet alleen.
‘t Anker is voor het voortbestaan
volledig afhankelijk van sponsoring
en donaties en is daarom bijzonder
verheugd dat zij dit jaar het goede
doel zijn van de Culinaire Venen.

Inloophuis 't Anker heeft een 'eigen'
smartlappenkoor: Licht het Anker.
Het is één van de meest aansprekende activiteiten: gasten, naasten,
nabestaanden en vrijwilligers zingen
liedjes met een lach en een traan,
onder leiding van dirigente Joke
Reurings. Tijdens de Culinaire Venen
verzorgt het koor een kort optreden.
Zie voor meer info over 't Anker:

www.inloophuishetanker.nl

Kom proeven op zaterdag 8 september!
Volgende week zaterdag 8 september vindt op het Raadhuisplein in Mijdrecht voor de zevende achtereenvolgende keer het culinaire evenement Culinaire Venen plaats. Ook dit jaar zullen tien restaurant- en horecabedrijven uit De Ronde Venen en omgeving de bezoekers een gastronomische proeverij voorschotelen in
de vorm van kleine hapjes, gerechtjes, wijnen en champagnes. De jaarlijkse proeverij wordt om 15.00 uur
officieel geopend door burgemeester Maarten Divendal.
Bezoekers kunnen weer proeven
van gerechten uit zeer uiteenlopende keukens. De deelnemers vormen
dit jaar een gevarieerde mix van
participanten van 'het eerste uur' en
nieuwkomers. B&D Catering Hospitality Support, Boven Water, Brasserie De Waard, Corfu, II Gusto, Le
Virage, Prinselijk Proeven, PUUR,
Rendez Vous en s'Anders eten en
drinken. Ook IJssalon Opera uit
Mijdrecht is aanwezig.
Bezoekers betalen met muntjes.
Hapjes kosten 1 tot 4 muntjes,
afhankelijk of u een voor- of nagerecht of een hoofdgerecht kiest.
Huiswijn kost 1 muntje. Prinselijk
Proeven biedt een selectie van
exclusieve wijnen en champagnes.
Daarnaast is er een bar waar bier
en fris worden verkocht.
Wie wint de Culinaire Nol?
Jaarlijks wordt de ‘Culinaire Nol’
uitgereikt, een eerbetoon aan de
overleden Mijdrechtse restaurant-

talig repertoire ten gehore brengt en
dance classics zangeres Sylvia Bruens, bekend is uit vele dinnershows.
In 2005 stond ze in de finale van het
nationaal songfestival. Wethouder
David Moolenburgh verzorgt een
bijzonder gastoptreden met zijn band
Brand New Oldtimers.

houder Nol Vermeulen, voor het
bedrijf dat zich tijdens de Culinaire
Venen het best presenteert. In
2011 ging de onderscheiding naar
Grieks specialiteitenrestaurant
Corfu uit Mijdrecht. De jury, onder
voorzitterschap van Gerrit Verweij,
wordt dit jaar bijgestaan door chefkok David Hague, die o.a. in deze
krant een eigen rubriek heeft over
biologisch koken.
Passend entertainment
Ook dit jaar vormt passend entertainment een sfeerverhogend element. Zo staan o.a. geprogrammeerd
de talentvolle Quincy, die Nederlands-

Begeleid door Nicole van het gelijknamige Jazz & Showballet verzorgen
zes Mijdrechtse ondernemers dit jaar
het modieus intermezzo: Bonne Nuit,
Backstage Hairfashion, Hans Winter
Brillen, Karamba Kidsstore, Swaab Juweliers en Wouda
Fashion.

Op de volgende pagina treft u het
programmaoverzicht van de Culinaire
Venen 2012.

De zevende
editie van de
Culinaire Venen
bouwt voort op
een bewezen
succesformule.
Wat ooit begon
als een initiatief
van de Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis om geld bijeen te
brengen voor het goede doel door middel van een leuk en lokaal evenement,
is mede dankzij de hulp van gemeente
De Ronde Venen en lokale ondernemers
als John den Hollander (Event Station),
Peter Homan (Homan Elektrotechniek)
en Frans Schreurs (Rendez Vous) uitgegroeid tot een voor onze gemeente
uniek culinair festijn.
Daarnaast mogen we ons gelukkig prijzen met de onmisbare ondersteuning
van zeer veel lokale ondernemers, die
het evenement financieel of in natura
hebben omarmd, en zonder wie dit
succes ondenkbaar zou zijn. Een speciaal woord van dank aan de sponsors
is dan ook zeker op zijn plaats.
En eigenlijk bedanken we vooral u:
al die lekkerbekken en fijnproevers die
in groten getale, niet alleen vanuit de
regio, maar van soms ver daarbuiten,
naar het Raadhuisplein in Mijdrecht
komen, om te genieten van alle
gerechtjes, hapjes, 'bites' en drankjes,
die de lokale horecabedrijven serveren.
De hapjes en drankjes kunnen ook dit
jaar worden afgerekend met ‘RABO
muntjes’, die te koop zijn bij twee
kassa's en bij de vrijwilligers die rondlopen met mobiele PIN-automaten (bij
hen kunt u niet cash betalen).
Van elk verkocht muntje gaat een vast
bedrag naar Stichting Inloophuis 't
Anker; een mooi lokaal doel dat mensen
met kanker, hun naasten en nabestaanden een hart onder de riem steekt.
Alle verdere bijzonderheden over de
Culinaire Venen, de deelnemende
horecabedrijven en het entertainmentprogramma leest u in deze speciale
bijlage, die ons is aangeboden door de
De Groene Venen.
Ik hoop van harte u te ontmoeten op dit
gastronomische evenement. Het wordt
weer een groot(s) en gezellig feest!
Jan Driessen
Stichting Culinaire Venen
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Kom proeven!
Boven Water - Vinkeveen

Restaurant Corfu - Mijdrecht

Brasserie De W

aard - Wilnis

Delicates
senwink
el PUUR
-

Rendez Vous - Mijdrecht

Mijdrech
t

inkeveen

drinken-V
nders eten &

s'A

Restaurant L

e Virage - Mij

drecht

Dit zijn de deelnemers aan de Culinaire Venen 2012.
U bent van harte uitgenodigd bij hen te komen proeven
van de gerechtjes en drankjes die zij u
voorschotelen. Behalve culinair genieten is er ook
een goedgevuld entertainmentprogramma.
Hieronder treft u alle details.

t

even - Mijdrech

Prinselijk Pro

Tot ziens op zaterdag 8 september!

Programma
ijdrecht

Il Gusto - M

Presentatie Hans van Veen
13:00 uur
15:00 uur

Aanvang evenement
Officiële opening door Hans van Veen, met:
Burgemeester Maarten Divendal van De Ronde
Venen, Jan Driessen, juryleden en de winnaar
van de Culinaire Nol 2011 (Corfu)

15:05 uur

Start Brand New Oldtimers (drie sets)

15:30 uur
16:30 uur
17:30 uur

Michel (ballonnen goochelaar)

17:50 uur

18:00 uur
19:00 uur
20:00 uur

Uitreiking Culinaire Nol 2012
door Hans van Veen en jury

Ronald Moray (table-magic)

18:00 uur

Hans interviewt Chris Gispen van Inloophuis
't Anker over het goede doel

18:10 uur

Optreden Smartlappenkoor Licht het Anker

18:50 uur

Modeshow door Mijdrechtse ondernemers,
begeleid door Nicole

20:00 uur

Optreden Quincy

22:00 uur

Optreden Sylvia Bruens

23:00 uur

Einde Culinaire Venen 2012

Kom genieten!

B&D Catering

- Mijdrecht
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Jaarlijks eerbetoon aan overleden Mijdrechtse meesterkok Nol Vermeulen

Wie wint dit jaar de Culinaire Nol?
Sinds 2007 wordt elk jaar de
‘Culinaire Nol' uitgereikt aan het
deelnemende restaurant dat zich
het best presenteert tijdens de
Culinaire Venen.
De onderscheiding is een eerbetoon
aan Nol Vermeulen, eigenaar van het
voormalige restaurant Monfaucon in
Mijdrecht. Toen hij om gezondheidsredenen in 2007 zijn lange carrière
in de gastronomie moest beëindigen,
besloten de deelnemende restaurants
aan de Culinaire Venen een wisseltrofee aan hem op te dragen. In 2007
ging de onderscheiding naar Restaurant Boven Water en in 2008 naar het
team van Meesters. Beide onderscheidingen konden nog worden uitgereikt
door Nol zelf. Kort na de Culinaire
Venen 2008 is Nol overleden. Er
is geen betere manier om hem te

Jannis Mitropoulos won vorig jaar de felbegeerde trofee.
herdenken en te eren dan door zijn
award te blijven koesteren. En dat is
gebeurd. In 2009 sleepte het team
van Le Virage de inmiddels felbegeerde trofee in de wacht, in 2010 ging
het koperen steelpannetje naar

Rendez Vous en vorig jaar won Grieks
specialiteitenrestaurant Corfu de
Culinaire Nol. Op 8 september zal een
deskundige jury alle deelnemers beoordelen en bepalen wie de Culinaire
Nol 2012 verdient!

Bijzonder gastoptreden

Brand New Oldtimers

“Restaurantgerechten
om thuis af te maken”
Dit jaar biedt de Culinaire Venen een wel heel bijzonder voorproefje:
Delicatessenwinkel PUUR uit Mijdrecht. De winkel, gevestigd aan het
Burgemeester Haitsmaplein 25 in Mijdrecht, opent namelijk op 15 september a.s. officieel de deuren. Bezoekers van de Culinaire Venen staat
daarom een bijzondere primeur te wachten, vertelt eigenaar Mitchel
Schenderling.

De Culinaire Venen staat niet
alleen borg voor een uitgebreid
assortiment hapjes en drankjes,
jaarlijks wordt ook een gevarieerd
entertainmentprogramma geboden.
Bijzondere gast dit jaar is de band
Brand New Oldtimers, die een combinatie biedt van jazz, blues en latin.
De bassist van de groep is niemand
minder dan David Moolenburgh,
wethouder van De Ronde Venen.

Mitchel is beslist geen onbekende
in Mijdrecht en al helemaal niet in
de restaurantwereld. Gedurende vijf
jaar werkte hij bij Rendez Vous in de
keuken, waarbij hij in zijn vrije tijd
bijleerde in sterrenrestaurant 't Amsterdammertje in Loenen en daarna
werkte hij in sterrenrestaurant Aan
de Poel in Amstelveen. Over twee
weken opent hij zijn eigen bedrijf:
Delicatessenwinkel PUUR.

Het wordt voor Mijdrecht een hernieuwde kennismaking met de band,
want na de opening van Rendez Vous,
halverwege de jaren negentig, was
men regelmatig op het Raadhuisplein
te gast voor optredens
De leden van de Brand New Oldtimers kennen elkaar als sinds
de middelbare school rond 1984.
Beroepsmatig zijn zij over het gehele
land uitgewaaierd, maar komen nog
enkele keren per jaar bijeen om
hun hobby, het maken van lekkere
muziek, te beoefenen. “De band
heeft door de jaren heen wisselende
samenstellingen gekend, maar we

Opvallend voorproefje: delicatessenwinkel PUUR

blijven doorgaan
en treden enkele
keren per jaar
op. Speciaal voor
de Culinaire
Venen wordt onze
vaste zanger, die ook trompet speelt,
bijgestaan door gastvocaliste Pieter-

nel Osinga,” aldus David Moolenburgh
(op de foto tweede van rechts, met
basgitaar). Klassieke jazz met een
dansbaar ritme, dat vormt de basis van
het repertoire, met uitstapjes naar de
blues en latijns-amerikaanse klanken.
Take it away!!
FOTO PIETERNEL: RUUD POS

“Mijn doel is om restaurantwaardige gerechten te bieden voor thuis.
PUUR wordt een combinatie van
een delicatessenwinkel, met ham,
kaas, tapenades, en een traiteur. Voor
's avonds bieden we een wekelijks
wisselend driegangenmenu en tussen
de middag een uitgebreid assortiment
broodjes, met dagelijks een ander
warm gerechtje. De eerste week
bestaat het lunchmenu uit ravioli

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis al
ruim 30 jaar actief voor het goede doel

Quincy brengt nieuw fris geluid
De sympathieke zanger Quincy
kreeg landelijke bekendheid met de
titelsong van de eerste Big Brotherserie: ‘Morgen Weer Een Dag’. Deze
aanstekelijke song besteeg zeer snel
de hitlijsten en is ook bij de huidige
optredens van Quincy nog steeds een
veelgevraagde hit die absoluut niet
overgeslagen mag worden. Na een
kort avontuur in de hitmusical Ciske
de Rat, waar hij understudy van
Danny de Munk was, tekende Quincy
in 2011 een tweejarige platendeal

met Red Bullet/Rodeo Media. Daar is
begin dit jaar het debuutalbum 'Lopen
naar het Licht' uit voortgekomen, dat
binnen enkele weken een twaalfde
positie in de Album Top 100 bereikte.
De single 'Hoe ver moet ik gaan' zette
een uitgebreide promotiecampagne
in gang en deze zomer is de tweede
single van het album uitgekomen
'Samen Zijn'. Ze maken ongetwijfeld
deel uit van het repertoire dat Quincy
volgende week op het Raadhuisplein
ten gehore zal brengen.

De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis zet
zich al ruim 30 jaar actief in om
geld of immateriële hulp te bieden
aan goede doelen. Vanaf het eerste
begin is de Lionsclub MijdrechtWilnis als initiatiefnemer betrokken
geweest bij de Culinaire Venen en
zijn zij verantwoordelijk voor
de keuze van het goede
doel; dit jaar Inloophuis 't
Anker. Andere bekende
evenementen waar de
Lionsclub MijdrechtWilnis actief is, zijn o.a.
de jaarlijkse Haringparty,
de Lenterit, de golfdag en de
zeer succesvolle running bridgedrive.
Maar niet alleen in De Ronde
Venen, maar in heel Nederland en
daarbuiten zijn Lions Clubs actief.
Met bijna 1,3 miljoen leden (waar-

van bijna 12.000 in Nederland, verdeeld over zo'n 400 clubs) zijn de
Lions de grootste serviceorganisatie
ter wereld. Zij zetten zich in om
problemen in de samenleving op te
lossen; zoals bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen
voor blinden, het terugdringen
van diabetes, ondersteuning
van scholen, ziekenhuizen
e.d.
Nederlandse Lions
zetten zich o.m. in voor
het creëren van sportmogelijkheden voor kansarme
kinderen, het organiseren
en begeleiden van vakanties voor
zieken en gehandicapten, financiële
ondersteuning van initiatieven als
CliniClowns, de Zonnebloem, Villa
Pardoes, Ronald McDonaldhuizen,
Liliane Fonds enz.

met ricotta, spinazie, een pesto van
basilicum en hollandaise saus,” vertelt
Mitchel enthousiast.
Alle gerechten zijn bedoeld om
te worden afgehaald en thuis te
worden afgemaakt. “Dat varieert
van verwarmen tot enkele minuten
nagaren in de oven en vergt over het
algemeen niet meer dan vijf minuten
werk.” Daarnaast kan men bij PUUR
ook terecht voor wijnen. “Hiervoor
werken we samen met onder andere
Prinselijk Proeven.”
Op zaterdag 15 september wordt
PUUR officieel geopend van 13 tot
15 uur, en wel op spectaculaire wijze.
Daarbij zijn in elk geval ook aanwezig sterrenchef Stefan van Sprang,
Mitchel's voormalige chef bij Aan
de Poel, en Tamara de Borst, die dit
jaar het programma Topchef: De 12
Provincies won.
Maar eerst staat de Culinaire Venen
voor de deur. Als voorproefje heeft
Mitchel Schenderling al een aantal
mooie gerechten bedacht. Wat denkt
u bijvoorbeeld van het voorgerecht:
een oosterse tempura gamba met
sesam, knolcrème en een compote
van sinaasappel en sereh? Of het
hoofdgerecht: kippendijen met een
farce van truffel, met een crème
van doperwten, gekonfijte aardappel
en een bonbon van tomaat in een
saus van rode wijn. Als nagerecht
serveert PUUR een bavarois van
aardbeien met à la minute gedraaid
ijs. Bij iedere gang serveert PUUR
speciaal geselecteerde passende
wijnen.
Zeker de moeite waard om te komen
proeven, maar wie door alle culinaire
verleidingen van de overige deelnemers niet alles kan proeven, kan 'op
herhaling' in de eerste openingsweek
van PUUR. Het driegangenmenu
bestaat dan uit de gerechtjes die op
de Culinaire Venen te proeven waren.
En zo is de cirkel weer rond.
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John Rooseman viert eerste lustrum van J-Sports

“Sporten geeft veel plezier en een goed gevoel”
John Rooseman huurde vijf jaar geleden voor enkele uren per week een oefenruimte van een bevriende
sportclub aan de Industrieweg in Mijdrecht. De lessen Perfect Pilates die hij toen gaf, markeren het begin
van zijn eigen sportschool. Komende week viert Sport- en spiritueel centrum J-Sports het eerste lustrum.
door anja verbiest

Wie de weg naar J-Sports - aan
de Industrieweg naast Karwei en
boven Halfords - eenmaal gevonden
heeft, voelt zich meteen welkom.
Koffie, thee en wat lekkers staan op
tafel en John Rooseman heeft voor
iedereen een vriendelijk woord.
Persoonlijke aandacht staat hoog
in zijn vaandel. “Bij J-Sports is
niemand een nummer. Ik vind het
belangrijk dat iedereen zich hier
thuis voelt. Jong of ouder, sportief
of wat minder sportief. Gezelligheid
en ongedwongenheid staan voorop.
Als je ergens binnenkomt en je
wordt met een lach ontvangen,
geeft dat energie.”
Nadat John in 2007 begon met het
geven van een paar lessen Perfect
Pilates per week is het snel gegaan.
“Halverwege 2008 kon ik de toko
overnemen. Een hele uitdaging,
maar ik ben in het diepe gesprongen. In de jaren daarvoor werkte
ik bij andere sportscholen en had
ik collega’s, nu moest ik het alleen
doen. Zo doe ik het nog steeds , met
‘John, ik en mezelf’, met humor en
met heel veel plezier.”
Om Perfect Pilates te mogen geven,
volgde John een speciale opleiding.
“Perfect Pilates is een verbeterde
versie van de al honderd jaar oude

foto patrick hesse

trainingsmethode Pilates, met
grondoefeningen voor buik, billen,
benen, rug en armen. Perfect
Pilates is geschikt voor beginners
en gevorderden. Onder wie ook
zwangere vrouwen, maar net zo
goed heel geschikt voor mensen
met rugklachten, ouderen of mensen met een chronische aandoening
zoals fibromyalgie of ME. Perfect
Pilates is een afwisselende spiertraining op ontspannende muziek,
die zorgt voor souplesse en kracht.
Door Perfect Pilates versterk je
onder meer je lage rugspieren en je
buikspieren, corrigeer je je houding
en wordt je ademhalingstechniek
verbeterd. Niet voor niets wordt het
aanbevolen door Mensendieck- en
fysiotherapeuten! En het is ook nog
eens heel ontspannend. Elke les
eindig ik met tien minuten ontspanningsoefeningen, sommige mensen
vallen dan in slaap…”
Maar J-Sports heeft nog meer in de
aanbieding. Zoals Fun-Fighting for
kids in groepen van 4 tot 15 jaar.
“Bij Fun-Fighting kunnen kinderen
zich met verschillende spelvormen
uitleven op trendy muziek. Zo
krijgen ze op een plezierige manier
meer zelfvertrouwen en discipline, worden ze leniger en krijgt
overgewicht minder kans. Ook leren

ze samen te werken en respect
voor zichzelf en anderen te hebben.
Het is een speelse manier om hun
weerbaarheid te vergroten. Zo nu
en dan komen hier heel schuchtere
kinderen binnen, die niemand aan
durven te kijken. Binnen de kortste
keren stoeien ze echter net zo hard
met de anderen mee. Daar word ik
blij van, het is fantastisch om zo’n
verandering bij kinderen te zien!”
Wie ouder is dan vijftien jaar kan
meedoen aan X-Sports. “Dat is een
workout voor volwassenen op pittige muziek met zes verschillende
sporttechnieken als basis, waaronder buikspiertraining en verdedigings- en aanvalstechnieken.”
John Rooseman sport zelf al sinds
zijn zesde jaar en traint nog altijd
zo’n vijfendertig uur per week. “Ik
vind sporten heerlijk en breng dat
graag aan anderen over. Lekker
bewegen is goed voor jong en oud.
Ook kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking, zoals
autisme of het syndroom van Down,
komen hier sporten. Zij krijgen aangepaste lessen, net zoals mensen
met een chronische aandoening of
een andere beperking. Overal is een
oplossing voor.”
Andere lessen die John Roose-

man met veel enthousiasme geeft,
zijn Zumba! en Zumba! for kids.
“Zumba! is niet zomaar een beetje
bewegen op latijns-amerikaanse
muziek. Nee, dat is echt een pittige
fitnessworkout. Eentje waar je
vrolijk van wordt! Belangrijk is wel
dat iedereen z’n eigen tempo volgt.
Ik zeg altijd tegen mijn cursisten:
kijk niet naar degene die naast of
voor je staat, doe je eigen ding en
zorg vooral dat je lol hebt in wat je
doet. Want dat is toch waar het om
gaat bij sporten? Om plezier én een
goed gevoel?”
John geeft ook personal training,
al dan niet in combinatie met
voedingsadvies, met zeer goede
resultaten. Tevens geeft hij lessen
in meditatie. “Dat geeft me veel
energie en helpt me om gezond te
blijven. De afgelopen jaren heb ik
me tevens verdiept en geschoold in
Reiki en Quantum Touch. Ook daar

geef ik nu behandelingen in.”
Op www.j-sports.nl staat een volledig
overzicht van alle activiteiten.
Buiten de genoemde lessen zijn dat
onder meer zelfverdediging voor
vrouwen, baby-pilates, conditie- en
uitleeftraining en stress-reductietraining. Tevens is daar site meer
informatie te vinden over Reiki en
Quantum Touch, over een slankheidcursus én kinderpartijtjes.
Van 3 tot en met 10 september
wordt er feest gevierd bij J-Sports.
John Rooseman: “Vrijdag 7
september is er ’s avonds van half
acht tot negen in onze oefenruimte
een receptie alleen voor cursisten
en deelnemers. Wie zich in de
feestweek opgeeft voor een van de
groepslessen ontvangt € 10 korting.
Ook is er in die week elke dag gebak, en voor de kids snoepjes.”

01-08-1
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Fort Amstelhoek in september drie weekenden open

Nieuwe mogelijkheden voor Fort bij Uithoorn
De komende maand is het Fort bij Uithoorn, ook bekend als Fort Amstelhoek, maar liefst drie weekenden gratis open voor belangstellenden. Tijdens de Fortenmaand worden er allerlei activiteiten gehouden.
Maar er gebeurt nog meer op dit fort van de Stelling van Amsterdam!
door anja verbiest

Het Fort bij Uithoorn maakt al ruim
honderd jaar een vanzelfsprekend
onderdeel uit van het landschap in
Amstelhoek. Veel mensen rijden,
fietsen of lopen er elke dag langs,
maar vaak zonder te weten wat
achter de bomen en bosschages
langs de N201 ligt.
Mirjam Jansen-Schaap, die het fort
pacht van Staatsbosbeheer en sinds
eind 2010 beheert, staat te popelen
om dat te veranderen. “Dit fort
verbergt een schat aan historische
materialen en verhalen, terwijl ook
de natuur eromheen verrassend is.
Dat moet iedereen kunnen zien en
daarom zijn we samen met vrijwilligers de afgelopen weken bezig
geweest om het fort zichtbaarder
en toegankelijker te maken.”
Mirjam Jansen heeft mooie plannen voor het fort. “Ik wil het liefst
hier binnen nu en enkele jaren een
trainings- en opleidingscentrum vestigen, waar we grote groepen mensen kunnen ontvangen. Ik ben zelf
werkzaam in die branche en vind
deze locatie uitermate geschikt.”
Een grote verbouwing staat niet op
het programma. Mirjam Jansen:
“Het fort is in authentieke staat en
in principe is alles nog aanwezig
wat er ooit voor zorgde dat de mensen die hier verbleven in hun eigen

onderhoud, eten, drinken,water
en energie konden voorzien. Die
functies van het fort wil ik zoveel
mogelijk herstellen, gebruikmakend
van materialen en technieken van
deze tijd. Met het uiteindelijke doel
het fort als het ware te conserveren, in harmonie met de natuur. Het
aanbieden van biologisch geteelde
producten hoort daar ook bij.”
Met dat laatste voornemen begint
ze al tijdens de drie weekenden in
september dat het fort open is. “Tijdens de Open Monumentendagen,
8 en 9 september, staat het thema
‘Het Groen van Toen’ centraal.
Op 22 en 23 september houden
we diverse workshops en allerlei
spannende activiteiten en op 29
september staat alles in het teken
van eten en drinken. Biologische
versnaperingen uit de regio zijn
op al deze dagen in de genieloods
verkrijgbaar.”
Zaterdag 8 september gaat het fort
om 10.00 uur open. Mirjam Jansen:
“Later die dag wordt het nieuwe,
1200 meter lange LaarzenPad
rond het fort officieel geopend. Dit
pad, dat aangelegd kon worden
dankzij bijdragen van gemeente
De Ronde Venen en de Stelling van
Amsterdam, loopt over de glacis
van het fort. Dit is de laatste mod-

Jeugd oefent bij Muzieken Showkorps Triviant
Tijdens de opening van de Wilnisse
Feestweek heeft Muziek- en Showkorps Triviant de aanwezige kinderen in de gelegenheid gesteld om
zelf te oefenen op een trom, te spelen op een dwarsfluit of lyra of mee
te doen als majorette. De animo onder de aanwezige kinderen was zo
groot dat helaas niet alle kinderen
aan de beurt zijn gekomen. Vandaar
dat Triviant heeft besloten om
tijdens de Wilnisse najaarsmarkt op
zaterdag 8 september aanstaande
de jeugd nogmaals in de gelegen-

derige hindernis die de vijand bij
dit fort moest nemen op weg naar
Amsterdam. Extra leuk is dat langs
het pad, op een tiental bordjes,
informatie wordt gegeven over de
geschiedenis,het fort en de omringende natuur.” Ook is het pad op het
forteneiland tussen de hoge bomen
gedeeltelijk in ere hersteld.
Zowel op zaterdag 8 als op zondag
9 september worden er rondleidingen verzorgd door vrijwilligers
van Stichting Mega en is zendamateur Markus van der Vlugt
met roepnaam PH6FBU actief in
de telegrafistenkamer. Ook zijn er
diverse foto-exposities te bekijken,
waaronder die van het fortenevenement Stelling Nemen, het Vogelvrij
Festival en op het fort gefotografeerde Fantasy-figuren.

het ‘DOE-FORT’. Mirjam Jansen:
“Op vrijdagavond 21 september
komen vrijwilligers van de DAFclub al met hun militaire voertuigen
om hier hun kampement op te
slaan. Daarnaast zijn er, tegen een
kleine vergoeding, creatieve en
ambachtelijke workshops en kan
iedereen meedoen aan spelletjes,
een speurtocht en nog veel meer…
En op zaterdag 29 september wordt
het hier een ’SMUL-FORT’, met
nóg meer aandacht voor regionale,
biologische lekkernijen.”
Op de zaterdagen 8 en 22 september begint om 20.00 uur, voor wie
dat durft, een speciale rondleiding
door het fort in het donker. Opgeven
kan via info@fortbijuithoorn.nl of
tijdens de open dag zelf. Het volledige programma staat op

www.fortbijuithoorn.nl.
Op zaterdag 22 en zondag 23 september is er nóg meer te doen op

Willis Outdoor op 1 september

De secretaris staat u graag te woord, via tel. 020 - 822 04 22.

Ruimere tijden voor
bibliotheek
Vanaf 3 september heeft de Bibliotheek Mijdrecht ruimere openingstijden. De bieb is van maandag tot
en met donderdag geopend vanaf
12 uur tot 18 uur. En op vrijdag
zelfs doorlopend geopend van 12
tot 20 uur. Op zaterdag kan men
terecht tussen 11 en 15 uur.
Ook in Wilnis heeft de bibliotheek
andere openingstijden en is op
maandag t/m woensdag geopend
vanaf 13 tot 17 uur. Op vrijdag is de
Bibliotheek doorlopend geopend van
13 uur tot 20.00 uur. Op donderdag
en zaterdag is de bieb in Wilnis
gesloten. Meer tijd dus om even binnen te lopen en een boek te lenen.
Buiten openingstijden zijn materialen in te leveren in de inleverbus. En
via de website
www.bibliotheekavv.nl kan men 24
uur per dag, 7 dagen per week
verlengen en reserveren.

Baambrugge

Klaverjassen
bij De Joker
Op maandag 3 september a,s begint
het nieuwe kaartseisoen 2012 /2013
weer in het dorpshuis de Vijf Bogen.
Het bestuur heeft er weer zin in en
hoopt dat al onze leden weer van
de partij zijn. Ook nieuwe leden zijn
welkom, en ieder die kan klaverjassen is uitgenodigd een keertje
vrijblijvend te komen kaarten.

Mijdrecht

Dinsdagavond 4 september start het
bingoseizoen weer bij toneelvereniging OKK. Dit seizoen zijn er weer
vele mooie prijzen te winnen. U
komt toch ook gezellig het nieuwe
seizoen inluiden!? De bingo wordt
gehouden in partycentrum De Meijert te Mijdrecht. Aanvang 19.45
uur. Prijzen zijn 0.50 cent per lot.

De Ronde Venen

Nieuw programma
Cursusproject gereed

Nieuw seizoen bij 40 jarige Videoclub DRV

Tijdens de eerste avond, op donderdag 6 september, laat gastdocent Bernard Bussemaker zijn toepasselijke film ‘Thuiskomen’ in woord en beeld
zien. Tess Lowenhardt heeft de Regie verzorgd, zij is ook gedreven filmer
en won prijzen in Nederland en daarbuiten en op ons eigen videofestival
De Ronde Venen Open, dit jaar op 9 december aanstaande.
De clubavonden worden gehouden in Cultureel Centrum De Boei,
Kerklaan 32, Vinkeveen. De avonden beginnen om 20 uur.
Is één van uw hobby’s ook videofilmen, maak dan eens kennis met videoclub De Ronde Venen. Bezoek een clubavond en kijk voor de data en
programma’s op de website. www.videoclub-derondevenen.nl

Mijdrecht

Bingoavond bij OKK

heid te stellen om een instrument
te bespelen. Ook zal door Triviant
tijdens de najaarsmarkt om 11 uur
een optreden worden verzorgd.
Iedereen die graag een instrument
wil proberen te bespelen kan bij
Triviant op de najaarsmarkt terecht.
Natuurlijk blijft het altijd mogelijk
om vanaf 19 uur op de wekelijkse
repetitievond op donderdag naar
het clubgebouw van Triviant aan de
Bonkestekersweg 1 te Vinkeveen te
komen.

De 40 jarige Videoclub De Ronde Venen nodigd haar leden en belangstellende videofilmers uit om het komend seizoen actief hun hobby te gaan
uitoefenen. Er staan dit seizoen veel avonden met gastsprekers op het
programma, die veel over hun passie voor filmen willen uitdragen.

Kort Nieuws

Op zaterdag 1 september organiseert LR&PC Willis haar jaarlijkse
Willis Outdoor wedstrijd. Dit jaar
op één van we weilanden van de
familie Peek aan de Molenland op
de grens tussen Mijdrecht en Wilnis.
In het ochtendprogramma (vanaf
9 uur) kan men genieten van een
dressuurwedstrijd, waarbij ruiters
en amazones uit de regio met hun
paarden en pony’s laten zien wat ze
kunnen. Voor de liefhebbers van iets
meer spektakel is er een springparcours waar een professionele
parcoursbouwer ook aanwijzingen
zal geven aan de deelnemers en het
publiek.
’s Middags wordt het terrein om-

gebouwd en komen de jongste ruitertjes aan bod. Er wordt dan een
zogenaamde Bixiewedstrijd verreden met zowel een dressuur- als een
springrubriek. Daarnaast wordt er
een menwedstrijd gereden. Vooral
het vaardigheidparcours zal voor
het nodige spektakel zorgen, want
natuurlijk wil elke deelnemer de
snelste zijn.
Verder zullen er op het terrein
de gehele dag leuke activiteiten
zijn voor de kinderen. Je kunt
geschminkt worden, een suikerspin halen, of zelf springen op het
springkasteel.
Voor meer informatie kun je kijken
op www.lrpcwillis.nl.

Het cursusproject heeft een nieuw
programma met veel activiteiten.
Een korte greep: Yoga, Spaans,
Fitness totaal, Babymassage, Fotoalbums maken met digitale foto’s,
Bonbons maken, taarten versieren,
Halloween Pompoenen uitsnijden,
Keramiek ‘raku’, Zumba voor jong
en oud, Wandeling Utrecht, Lezingen over cultuur volgen, workshop
‘zeepketting maken’, Schoen en of
een tas pimpen, een Visionboard
maken, etc.
Op 7 september wordt een cursusmarkt gehouden in De Boei in Vinkeveen, waar men zich nader kan
oriënteren. Het overzicht staat al
op www.cursusproject.nl.
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De keuze van...

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

Deze week op
RTV Ronde Venen

1

Zaterdag
00:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
The Bus on Saturday
Amigos da Musica
Grand Café FM
80’s vs. 90’s
SOS/Special edition
Nieuwsronde
Yes, Weekend!
Wzzp
Sick & Serious

Zondag
00:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen
Horizon - kerken
Kerkdienst Abcoude
Weekendshow
Cultura-dio
Sportronde
De Nan & San Show
SliQ
Progressive X Grooves
Bonker Alternatief

Maandag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
RadioParade
Avondland
Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Titel: Vijftig tinten grijs 		
Auteur: E.L. James
"Na alle commotie rondom
Vijftig Tinten was ik toch wel
heel nieuwsgierig geworden. Het
is geen literair meesterstuk, dat
hadden we ook geen van allen
verwacht, maar daardoor niet
minder leesbaar.
Het verhaal leest als een chicklit,
naief jong meisje ontmoet woest
aantrekkelijke, succesvolle en
ongelooflijk rijke zakenman.
Het verhaal draait niet alleen
maar om de sex, het is ook een
liefdesverhaal met complicaties.
Ik zat direct in het verhaal en
bleef benieuwd naar de afloop
van de relatie tussen Anastasia
en Christian en ben ook gelijk in
deel 2 doorgegaan, Het is een
boek dat makkelijk wegleest.
Een ongewoon, sexy en smeuig
verhaal!"
gelezen door hetty aafjes

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Alive
On the Rocks
Nacht van De Ronde Venen

De geheime brief 		
Barbara Tayler Bradford
Justine
Nolan, een
succesvolle
documentairemaakster,
past op het
huis van haar
moeder in
het prachtige
Connecticut.
Als zij een
brief van een onbekende afzender
tussen haar moeders post vindt,
komt de geschiedenis van haar

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Timemachine
Middag Venen
Wicked Wednesday
On Music
Nacht van De Ronde Venen

Donderdag
00:00 - 7:00
7:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Nieuwsronde
Eindeloos
Funk & Jazz
Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen
Ochtendronde
Tussen Twaalf en Twee
Middag Venen
Andy & Kiki
RadioLab: Joris
Behind The Grooves
Nacht van De Ronde Venen

Radio: 105.6 & 107.6 FM
Kabel: 101.9 & 103.3 FM
TV kanaal 45, 41
(Ziggo digitaal) en S14+ (UPC)

Hobbyisten gezocht
In de rubriek De Hobby Van... is
weer ruimte voor mensen met een
bijzondere hobby. Bent u of kent u zo
iemand, tip dan onze redactie via een
e-mail naar: info@degroenevenen.nl.
Vergeet niet naam en telefoonnummer te vermelden, zodat we contact
kunnen opnemen.

Reizen zonder John 		
Geert Mak
Altijd al was
Amerika een
'geheime
liefde' voor
Geert Mak.
Bijna ieder
jaar reisde
hij er rond,
als journalist
en zomaar,
als toeschouwer en luisteraar. Nu richt hij zijn
blik, eindelijk, op Amerika zelf.
In Reizen zonder John volgt Mak
het spoor van de legendarische
schrijver John Steinbeck, die in het
najaar van 1960 met zijn poedel Charley een ontdekkingsreis
maakte dwars door het toenmalige
Amerika. Precies vijftig jaar later
vertrok Geert Mak vanaf het oude
huis van Steinbeck. Het was het
begin van een inspectietocht in het
voetspoor van Charley en John,
maar nu met de ogen van 2010.
Wat is de afgelopen halve eeuw in
de Amerikaanse steden en dorpen
veranderd? Waar is Main Street
USA gebleven? Welke dromen
joegen de Amerikanen al die eeuwen na? En wat bindt Amerika en
Europa nog in de eenentwintigste
eeuw?
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Woensdag
00:00 - 07:00
07:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Boeken tip 5...

Feest met een oude
liefde!
Wow, we bestaan alweer 5 jaar!
Eigenlijk was dit al in juni het geval,
maar iedereen die vorige week mijn
stukje gelezen heeft weet waarom
we het in september vieren!
Tja, 5 jaar geleden… zittend aan
de keukentafel met z’n tweetjes.
Gaan we het nou wel of niet doen
was de grote vraag. We weten het
antwoord! De volgende dag snel
mijn stoute schoentjes aangetrok-

ken en mijn baan als apothekersassistente opgezegd. Spijt van deze
beslissing gehad? Geen seconde.
Wat zijn wij blij dat we deze keuze
gemaakt hebben. In die vijf jaar is
er een hoop gebeurd, klein begonnen in een ienieminie winkeltje en
na twee jaar de overstap gemaakt
naar een mooie winkel op een
goede locatie. In die 5 jaar is er ook
een hoop veranderd in het assortiment. Hebben we afscheid genomen
van een hoop mooie merken en
hebben er ook weer een paar mooie
merken voor terug gekregen. Maar
wat nog leuker is, is dat een merk
waar je toentertijd afscheid van
moest nemen, nu in een nieuw jasje
weer in de schappen ligt!
Eén zo’n oude liefde die is terug
gekeerd, is het wijnhuis Gran Sasso.
Man, man, wat waren daar vier jaar
geleden veel liefhebbers voor! Maar
helaas doe je tegen een blunderende leverancier niets…

familie in een heel ander licht te
staan. De brief bevat onverwachte
onthullingen over haar moeder en
haar geliefde grootmoeder Gabrielle. Ook Justines tweelingbroer
Richard is geschokt en ze besluiten
samen de waarheid te achterhalen. Justine reist daarvoor naar
Turkije en heeft in Istanbul een
ontmoeting met een fascinerende
man die meer over haar familie
weet. Uiteindelijk ontdekt Justine
het aangrijpende, ware verhaal van
haar grootmoeder.
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Beestachtge zaken 		
Donna Leon
Wanneer
het lichaam
van een man
gevonden
wordt in het
kanaal, staat
Brunetti
voor een
raadsel.
Hij heeft
weinig aanknopingspunten: het lichaam is
dermate aangetast door de stroming dat de man onherkenbaar is
geworden. Hij draagt niets bij zich
en is niet als vermist opgegeven.
Bovendien wijst de autopsie uit
dat de man leed aan de ziekte van
Madelung, die een misvorming van
het lichaam veroorzaakt.
De sporen van deze zeldzame
ziekte wijzen de identiteit van de
man uit; hij blijkt dierenarts te zijn,
en werkzaam in een slachterij. Het
onderzoek doet Brunetti belanden
in de wereld van de bio-industrie,
waarna morele vraagstukken hem
niet meer loslaten.

4

Het huis aan de rivier
Penny Hancock
Op een
winterse
namiddag
opent Sonia
de deur voor
de vijftienjarige Jez.
Hij komt
langs om
wat muziek

Bij Gran Sasso worden vier wijnen
geproduceerd, waaronder één witte
wijn, de Trebbiano. Deze echte Italiaanse druif geeft lichtgele wijnen,
bomvol fris fruit en veel sap. De drie
rode wijnen zijn de fruitige Sangiovese, de kruidige Montepulciano
en de stevige, bijna paarsgekleurde
Primitivo.
Het wijnhuis Gran Sasso is ontstaan
in de 16e eeuw toen de Oostenrijkse
prinses Margherita, die getrouwd
was met prins Farnese, het gebied
Ortona bezocht. De prinses was
gecharmeerd van het gebied en
besloot zich er te vestigen. Ze
gebruikte het landgoed helemaal
voor wijnbouw en de wijnen van
Farnese stonden al snel op de tafels
van de belangrijkste Europese
vorstenhuizen. De wijnen afkomstig
van dit wijnhuis hebben dus een
echt koninklijk tintje! En dat past
toch helemaal in een winkel die
Prinselijk Proeven heet?

te lenen in het huis aan de rivier de
Theems, dat eens haar ouderlijk huis
was. Sonia laat hem binnen, maar
besluit al snel dat ze hem niet meer
laat gaan. Ze wordt overvallen door
een obsessief verlangen om Jez te
beschermen tegen de buitenwereld.
Tijdens de dagen die volgen wordt
Sonia overspoeld door herinneringen aan de intense relatie met haar
broer, toen ze tieners waren. Wanneer de zoektocht naar Jez het huis
aan de rivier steeds meer nadert,
wordt Sonia gedwongen haar plannen te wijzigen, om de verdwijning
van Jez verborgen te houden.
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21-12 			
Dustin Thomason
Wanneer
antropologe Chel
Manu een
oude Mayacodex
in handen
krijgt
waarvan het
bestaan
onbekend
was, kan zij haar geluk niet op.
Maar korte tijd later sterft de man
van wie zij de tekst kreeg een gruwelijke dood. Niet ver daarvandaan
krijgt viroloog Gabriel Stanton een
patiënt te zien met verschijnselen
van Fatale familiale insomnie.
Deze zeer zeldzame slaapziekte is
genetisch bepaald, maar vreemd
genoeg lijkt deze man de ziekte
plotseling te hebben opgedaan. De
ziekte ontwikkelt zich ook veel
sneller dan zou moeten en binnen
enkele dagen sterft de man. Wanneer kort achter elkaar meerdere
patiënten met dezelfde verschijnselen worden opgenomen, blijkt dat
het om een dodelijk virus gaat. Een
virus waartegen geen genezing
mogelijk is.

Bij deze willen we iedereen bedanken die de afgelopen 5 jaar tot
een waar succes hebben gemaakt!
Ook voor ons is het in deze tijd
keihard werken, maar dat doen we
met veel plezier wetend dat dit door
jullie altijd heel erg gewaardeerd
wordt! Met een hoop inspiratie
en een hoofd dat overloopt van de
ideeën kunnen we één ding met
zekerheid zeggen, jullie zijn nog
lang niet van ons af!

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

Door Valérie Sambrink Sanderink

Matthew van der Kroef doet aan taekwondo:

“Het behalen van een nieuwe ‘dan’ geeft een enorme kick”
Toen hij als 12-jarige jongen aan de rand van het zwembad een vriendje een mooie schop in de lucht zag
doen, wist Matthew van der Kroef uit Wilnis het al: hij wilde ook op taekwondo. Matthew, nu 23 jaar: “Maar
ik zat al op zwemles én op voetbal en een derde sport ging er bij mijn ouders niet in. Na een proeflesje was
ik helemaal overtuigd. Ik stopte met voetbal – daar was ik toch al geen ster in - en ging op taekwondoles.
De twee linkerbenen die ik bij het voetballen toonde, bleken het bij de Koreaanse sport zo slecht nog niet te
doen. Inmiddels ben ik fanatiek aan het trainen, geef ik demo’s en ga ik binnenkort weer op voor een hogere
gradatie op mijn zwarte band.”
Les en demo’s geven
Matthew begon bij de instroomgroep
van Mastwijk Tae Kwon Do. Hij bleek
talent te hebben en haalde band
na band binnen. Op zijn veertiende
was hij in bezit van de groene band
en mocht hij onder begeleiding de
jongere teakwondoka’s helpen. Matthew: “Ik mocht toen 7-jarigen helpen
en aansturen, waarschijnlijk omdat ik
zelf veel wilskracht toonde. Dat vond
ik meteen al erg leuk om te doen. Een
paar jaar later vroeg de trainer of ik
de opleidingspapieren wilde halen.
Ik haalde de Trainerslincentie B wat
inhield dat ik - onder toezicht van
een trainer met het officiële diploma
(Trainerslicentie A) – lessen mag
verzorgen en kinderen mag begeleiden. Dat heb ik van mijn zeventiende
tot en met mijn negentiende gedaan.
Toen kreeg ik het te druk met school
en vrienden en bleek dit niet meer
te combineren. Wel ben ik altijd zelf
blijven trainen en geef ik zo nu en
dan een demo. Hierbij kom ik uit
voor Horangi Taekwondo Mijdrecht,
de opvolger van Mastwijk waar ik
nu al jaren les krijg. Met een groep
proberen we anderen voor de sport te
enthousiasmeren. We geven clinics op
basisscholen, waarbij we de kinderen ook echt aan het werk zetten.
Geweldig om die kinderen zo actief
en fanatiek met de sport bezig te zien.
Daarnaast doe ik ook graag mee aan
demonstraties op bijvoorbeeld AJOC
Festival en het Straattheater in Mijdrecht. Eén demo was erg bijzonder:
de première van Batman. Daarvoor
gingen we een paar jaar geleden naar
België en later naar de Pathé Arena

in Amsterdam om voor duizenden
mensen op te treden. Het gaf me een
onbeschrijflijk gevoel om voor zo’n
publiek te laten zien wat deze sport
inhoudt. Echt ontzettend gaaf.”
Examens
Andere spannende momenten beleefde Matthew rondom de examens.
Voor elke nieuwe band moet opnieuw
examen afgelegd worden. Tot aan de
zwarte band worden de leerlingen
door de school beoordeeld. Matthew
kent beide kanten van het afnemen
van deze examens. Matthew: “Ik heb
ze zelf afgelegd, maar ben ook een
tijdje jurylid bij Horangi geweest. Dat
zijn mooie kansen, want dan weet je
waar zo’n jury zoals op let. Vanaf de
zwarte band worden deelnemers niet
meer op clubniveau, maar landelijk
beoordeeld. Deze examens zijn
zichtbaar strenger. Het komt voor dat
meer dan de helft van de deelnemers
zonder nieuwe band de zaal weer
moet verlaten. Elk examen bestaat
uit een aantal vaste onderdelen. Je
begint met een stukje theorie. Daarna
komen de loopvormen waarbij je
de technieken toont met een soort
schijngevecht in de lucht. Vervolgens
komt er een partner bij en begint
het stapsparren en de zelfverdediging. Hierbij is het belangrijk dat je
aanvallen blokkeert en vervolgens
met een tegenaanval komt. Daarna
volgen het gewone sparren en de
grote finale: de breektest. Vooral
dit laatste onderdeel wordt bij elke
nieuwe ‘dan’, dus elke nieuwe gradatie binnen de zwarte band, moeilijker
gemaakt. In het begin mag dit met

verschillende schoppen, als dit maar
in één vloeiende lijn is. Daarna moet
je meerdere planken in één sprong
breken. Dit vraagt om veel voorbereiding. In het trainingsseizoen, dat is
van september tot en met juni, ga ik
dan ook elke maandag en woensdag
naar Horangi, maar ook thuis worden
de oefeningen veelvuldig gedaan. Als
je alle houdingen op één lijn doet kun
je het ook prima thuis op je eigen
kamer thuis oefenen. Taekwondo is
namelijk deels een samenspel met
een tegenspeler – je sparring partner
– maar je kunt ook veel onderdelen
in je eentje doen. Zeker de weken
voor het examen, ga ik flink aan de
slag. Dat moet ook, want als je er
niet echt naartoe leeft, is de kans
groot dat je het niet redt. Ik weet
nog hoe blij en opgelucht ik was bij
het behalen van mijn tweede dan. De
tranen stonden toen in mijn ogen. Het
behalen van een nieuwe dan is echt
een kick. Later ben ik opgegaan voor
mijn derde dan, die heb ik door een
blessure helaas niet gehaald, maar
ik ben van plan deze aan het begin
van nieuwe seizoen alsnog te halen.
Er bestaan officieel in totaal 9 dans.
Het is natuurlijk prachtig als je ze
allemaal haalt, maar dat is wel echt
heel zwaar. Bovendien moet je erg
vroeg begonnen zijn, want tussen elke
dan zit een wachttijd en die loopt
telkens met een jaar op. Zelf heb ik
nog geen doel wat betreft de dans. Ik
wil graag die derde halen en daarna
is het weer drie jaar hard oefenen tot
ik examen mag doen voor de vierde.
Maar tot welke dan ik ga, dat weet ik
nog niet.”

Matthew van der Kroef hoopt binnenkort zijn derde dan te halen: “Officieel zijn er
foto patrick hesse
negen. Ze allemaal halen is echt heel zwaar.”		
Respect en zelfverzekerd
Met dat vriendje uit het zwembad
heeft Matthew geen contact meer,
maar hij is blij dat hij hem op deze
hobby gewezen heeft. Matthew:
“Naast de technieken leer je er
namelijk nog veel meer. De sfeer bij
mijn school is goed. Er is veel respect

Multi Mondo start
nieuw seizoen

Van Schie 50 jaar jong!
Een bedrijf in beweging. Zo mag
je de Van Schie Groep wel noemen. Deze bekende Mijdrechtse
onderneming met de opvallende
huisstijl in fel geel en groen,
bestaat 50 jaar. Een halve eeuw
waarin durf, ondernemerschap en
visie hebben geleid tot een bedrijf
met een omvang en leveringsprogramma waar je u tegen zegt. De
Van Schie Groep houdt zich bezig
met de meest uiteenlopende activiteiten op het gebied van grond-,
weg- en waterbouw. De volgende
ondernemingen maken deel uit
van de Groep:
Van Schie GWW:
Verhuur van machines en transportmiddelen, grond-, weg- en
waterwerken, funderingstechniek,
milieuactiviteiten, bodemsaneringen, bruggen en pontons.

Van Schie Kraanverhuur B.V.:
Verhuur van telekranen, torenkranen, verreikers en hoogwerkers.
Mowi Nederland B.V.: geluidsschermen.
HP Staal B.V.:
Inkoop, verkoop en verhuur van
nieuw en gebruikt staal
Janson Bridging B.V.: bruggen,
pontons en RoRo’s voor permanent
en tijdelijk gebruik.
De kracht van elk bedrijf binnen
de Van Schie Groep zit ‘m in een
uitgesproken handen-uit-de-mouwen
mentaliteit, een enorme betrokkenheid bij de opdrachtgevers en een
ingebakken gevoel voor flexibiliteit
en kwaliteit.
Dat ze bij de Van Schie Groep trots
zijn op de behaalde mijlpaal zal iedereen duidelijk zijn. Maar mooier is

voor elkaar en we helpen elkaar.
Daarnaast word je ook zelfverzekerder. Je krijgt discipline, want
zeker niet alles lukt in één of twee
keer. Maar áls je eenmaal de smaak
te pakken hebt, kun je je helemaal
uitleven.”

nog dat de directie en medewerkers
u ook de mogelijkheid willen geven
om het met eigen ogen te ervaren.
Open Huis op zondag 23 september
De Van Schie Groep is voortdurend
in beweging. En dat al 50 jaar. U
kunt dat met uw familie, vrienden en
bekenden op zondag 23 september
meevieren. Want dan organiseert
Van Schie een Open Huis op de
hoofdvestiging aan de Constructie-

weg 100 in Mijdrecht. Er is die dag
veel te zien en te ontdekken voor
jong en oud. Maak gebruik van deze
gelegenheid om een kijkje achter de
schermen te nemen van deze onderneming die zo’n belangrijke plaats
inneemt als werkgever in De Ronde
Veense samenleving.
Kijk op www.vanschie.com/50 voor
meer informatie of bel 0297 237
537.

Het seizoen voor Multi Mondo
activiteiten start weer. Meer mannen
zijn welkom bij de zwemgroep op
donderdagavond. Vrouwen die snel
beslissen, kunnen nog meezwemmen op dinsdagavond. Bovendien
starten de Zumba Mondo groep en
de Bootcamp training bij voldoende
belangstelling.
Behalve zwemmen zijn er bij Multi
Mondo meerdere mogelijkheden om
volop te bewegen, zoals een Bootcamp training onder leiding van een
professionele trainer. Ook nieuw is
de Zumba Mondo groep. Iedereen die van dansen houdt, of dat
eens wil uitproberen, is van harte
welkom. Intensief bewegen op
swingende muziek in een gezellige
groep, dat is Zumba Mondo!

Informatie en aanmelding:
Stichting Multi Mondo, via Stichting de
Baat, tel. 0297 - 230 280 of
www.multimondo.nl.
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ZEVENHOVEN
Zuideinde 38

De GT86
Nu al een klassieker

Vrijstaande bungalow met uitzicht over de polder

De Toyota GT86 nu bij de dealer, vanaf € 39.990,Om het predicaat ‘klassieker’ in de autowereld te krijgen, moet je van goede huize
komen. Je dient het toonbeeld in je categorie te zijn. De Toyota GT86 heeft alles in
zich om een klassieker te worden. Nog sterker, de autopers heeft ‘m, al voor de
oﬃciële lancering, hiertoe uitgeroepen! Voor een optimale gewichtsverdeling en
balans is de aandrijﬂijn van de GT86 zo laag en zo ver mogelijk naar achteren
geplaatst. Dit levert een indrukwekkende combinatie van een onovertroﬀen
wegligging, lichtvoetige dynamiek en superieure stuureigenschappen. De 2+2
sportcoupé met achterwielaandrijving en boxermotor is daarmee uniek in zijn
klasse. U geniet al van deze nieuwe klassieker vanaf € 39.990,-.
Brandstofverbruik (EC566/2011) varieert van 7,1 l /100km (14,1 km/l) t/m 7,8 l/100km
(12,8 km/l), CO2 164 - 181 gr/km.

Van Ekris

• 3 slaapkamers op de begane grond
• Op de verdieping 1 (slaap) kamer en aparte bergruimte
• Ruime, semi-open hoekkeuken
• Eigen grondoppervlakte van maar liefst 820 m²
• Vrijstaande stenen berging/garage
• Fraaie ligging op een dijk, aan de rand van Zevenhoven
Aantal kamers: 5
Perceelopp.: 820 m²

Inhoud: 460 m³
Woonopp.: 91 m²

Bouwjaar: 1967

VRAAGPRIJS € 339.000- K.K.
Achterweg 54
2421 EB Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 15 22
nieuwkoop@drieman.nl

Maarssen, Kometenweg 2, 0346-557000
Mijdrecht, Industrieweg 48, 0297-230350

www.drieman.nl

�a�r
WIE JARIG IS

TRAKTEERT
19-23 SEPTEMBER
Kindermiddag MET FILM, SCHMINK EN KNUTSELEN,

LEEF! Je UIT! SPELSHOW, BBQ,
Fietspuzzeltocht, Simon & Zo

THEATER VOOR JONG & OUD,
CONCERT DRAW THE PARADE
MEER INFO OP WAAROMLEEFJE.NL/25
PARTYCENTRUM DE MEIJERT
DR. VAN DER HAARLAAN 6 MIJDRECHT

EVANGELISCHE

GEMEENTE MIJDRECHT
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De Club van…

Door Piet van Buul

Sabina Hoogerdijk, VIOSKidz

‘De toekomst ligt bij de jeugd’
Voor de meeste verenigingen is het werven van nieuwe leden erg belangrijk voor de continuïteit van de
club. Dat geldt ook voor Show- & Marchingband VIOS uit Mijdrecht. De naam staat voor Vooruitgang Is Ons
Streven. Die vooruitgang zoekt men bij de jeugd. Voor hen zijn er twee speciale opleidingsgroepen ingericht.
Bij MusicKidz maken kinderen kennis met het zelf musiceren en ShowKidz richt zich op de kinderen die
majorette willen worden. “De kinderen vormen de basis voor een geleidelijke verjonging van het corps,” zegt
vrijwilligster Sabina Hoogerdijk.
De Ronde Venen kent maar liefst
vier muziekkorpsen die zich toeleggen op de blaasmuziek. Naast de
harmonie in Abcoude, de fanfare in
Wilnis en de brassband in Vinkeveen is Show- & Marchingband
VIOS uit Mijdrecht het corps dat
veelvuldig de straat op gaat. Zij
voegen aan de muziek een showelement toe waardoor het optreden
niet alleen een muzikaal genot is,
maar ook spectaculair is om te
zien. Voor beide aspecten, zowel
de muziek als de show, biedt VIOS
kinderen heel gericht de kans om
kennis te maken met deze vorm van
musiceren. “Kinderen houden van
muziek,” stelt Sabina vast. “Dat gevoel voor muziek wordt al op jonge
leeftijd ontwikkeld. Vandaar dat
wij bij MusicKidz kinderen
toelaten vanaf zeven jaar.
We spelen in op het
gevoel dat kinderen van
nature al hebben voor
muziek en we laten
hen zien hoe leuk
het is om
zelf

muziek te maken. Het programma
van twintig lessen waar we mee
starten bestaat voor een deel uit Algemene Muzikale Vorming (AMV).
In een achttal theorielessen wordt
ingegaan op de verschillende aspecten van de muziek en het muziek
maken. Vervolgens zijn er twaalf
lessen waarin de kinderen kennis
kunnen maken met de verschillende
instrumenten, die bij VIOS gebruikt
worden. We vinden het belangrijk
dat de kinderen eerst de grondbeginselen leren van het spelen op
diverse instrumenten. Daardoor
komen ze er spelenderwijs achter welk instrument ze het leukst
vinden en waar ze later dan mee
door willen gaan. Is er eenmaal
gekozen voor een bepaald
instrument, dan krijgen
ze een vervolgopleiding
die er toe moet leiden
dat ze deel uit gaan
maken van het corps.
Overigens is het niet
zo dat je dan je hele
leven aan datzelfde
instrument vast zit.
Het komt bij volwassen
leden ook nog wel eens
voor dat men van instrument wisselt,” stelt
Sabina vast. Zelf speelt
ze al jaren dwarsfluit,
maar is daar nu even
mee gestopt vanwege
het feit dat ze binnenkort weer moeder hoopt
te worden.

fotostudio dock 15 - peter bakker

MusicKidz en ShowKidz
VIOS is vijf jaar geleden

met MusicKids begonnen. Sabina:
“De lessen binnen dit concept
zijn gratis. Het is ook niet nodig
om meteen een instrument aan te
schaffen. In eerste instantie nemen
we de tijd om een instrument te
kiezen. Vervolgens kan men zo’n
instrument ook van de vereniging
huren of in bruikleen krijgen. Er
is een lespakket samengesteld
waardoor kinderen binnen een half
jaar een goed beeld krijgen van
muziek maken, noten lezen en een
instrument bespelen. De kunst is
vervolgens om ze geïnteresseerd te
houden. Na die eerste twintig lessen
hebben ze meestal een keuze gemaakt voor een bepaald instrument.
Ze kunnen dan doorstromen naar
de jeugdslagwerkgroep of naar het
opleidingsorkest. Daar kunnen ze
zich dan verder bekwamen. Nadat
ze examen gedaan hebben kunnen
ze doorstromen naar de showband.
Voor wat betreft de muzieklessen
werken we samen met gediplomeerde docenten van De Hint. Om
mee te doen met de showband moet
er ook gemarcheerd worden. Die
marchinglessen worden verzorgd
door Joyce Tijdeman met behulp
van jeugdleden uit de showband.”
De Show- en Marchingband bestaat
naast de muzikanten en de slagwerkers ook uit een Majorettekorps.
“We gaan hier nu voor het eerst
ook een aparte jeugdopleiding voor
starten onder de naam ShowKidz.
Chantal van Ballegooij begeleidt
deze groep kinderen. Hier kunnen
kinderen vanaf een jaar of vijf al
aan deelnemen. Volgens hetzelfde
principe als bij de MusicKids maken

Event
En dan is het ineens 20 jaar later. Het is een cliché, maar wat gebeurt er veel in 20 jaar.
In 1992 begon ik mijn salon bij mijn ouders aan huis. Op de eerste verdieping mocht ik twee
kamers gebruiken, een vrij ruime en een kleine kamer. De grote kamer werd helemaal opgeknapt en omgebouwd tot schoonheidssalon. De kleine kamer gebruikte ik als pedicuresalon
en (indien nodig) als wachtruimte.Wat was ik trots om dit te mogen doen en wat had ik mazzel dat het op deze manier kon. Maar naast de geschikte ruimtes, moesten er natuurlijk huidverzorgingsproducten komen, werkapparatuur, werkkleding en een bedrijfsnaam.
De bedrijfsnaam was snel gevonden, het werd
Schoonheidssalon Périne, over de werkkleding
en de kleurstelling heb ik veel gebrainstormd
met vriendinnen, maar een merk vinden, dat
valt niet mee. Ik wilde natuurlijk het beste
voor de mensen die hun huid aan mij toevertrouwden, een merk waar je prettig mee werkt
en een leverancier die zich aan de afspraken

houdt. Het Franse cosmeticamerk Decléor heb
ik uiteindelijk gekozen en dat is overigens nog
steeds één van de merken waar ik naar volle
tevredenheid mee werk. Na zes jaar kwam ik
voor de keuze te staan, een cliëntenstop instellen of doorgaan. Door voor het laatste te kiezen,
heb ik mijn praktijk van 1998 tot eind vorig jaar
gehad op Hofland in Mijdrecht. Een hele leuke

de kinderen hier kennis met het
marcheren, het dansen en het draaien met een stokje (twirlen) van de
majorettes. Wanneer dat allemaal
goed gaat kunnen de kinderen
doorstromen naar de minirettes en
daarna naar de majorettes.”
Een vertrouwd beeld
VIOS is opgericht op 10 september
1900 en bestaat dus al meer van
honderd jaar. Voor de inwoners
van De Ronde Venen en de bezoekers van evenementen in de wijde
omgeving is de band een vaste
waarde bij tal van gelegenheden.
Dat varieert van de begeleiding bij
de jaarlijkse dodenherdenking tot
Koninginnedag en de intocht van de
Avondvierdaagse. Daarnaast zijn er
optredens tijdens optochten, corso’s,
taptoes, jaarmarkten en dergelijke.
Jaarlijks worden er ook optredens verzorgd in de wijken zoals
Hofland, Proosdijland of Molenland.
VIOS heeft ook een dweilorkest
onder de naam ‘Dorst’. Sabina: “We
zijn een actieve vereniging. Voor de
optredens moet er flink gerepeteerd
worden. Dat doen we wekelijks
en voor grote optredens soms nog
wel vaker. En daarnaast zijn er tal
van verenigingsactiviteiten voor de
jeugdleden en de oudere leden, die
er voor zorgen dat de goede onderlinge sfeer bevorderd wordt.”

ruimte die ervoor zorgde dat mijn bedrijf kon doorgroeien,
met als resultaat onze verhuizing naar de Genieweg begin
dit jaar. Met een enthousiast c.q. gedreven team en vele
opleidingen verder, is de salon uitgegroeid tot een salon die
zich heeft gespecialiseerd in het verbeteren van de huid,
anti-ageing, acne en diverse (lichaams)massages.
Waar wat te vieren valt, is feest. Maar we wilden wel iets
origineels doen voor onze cliënten, maar ook voor ieder
ander die interesse heeft in uiterlijke verzorging. En zo
zijn we op het idee gekomen om op 29 september het Skin
& Lifestyle Event te organiseren. En wat is dat leuk om
voor te bereiden! We hebben contact opgenomen met een
aantal bedrijven uit de regio, die met hun werk een mooie
aanvulling geven op ons werk. Het resultaat is echt super
geworden. Verspreid over de hele dag zullen er diverse
demonstraties zijn, maar wat het vooral bijzonder maakt
zijn de lezingen die worden gegeven door verschillende
deskundigen. Elk half uur is er een andere spreker met
een interessant onderwerp, over zaken als huidverjonging, voeding, laserbehandelingen, lichaamsbeweging, de
herenhuid, belang van de juiste contactlenzen en de laatste
modetrends en tips. Ik kijk er echt naar uit!

BEAUTY
Périne
Instituut Périne Mijdrecht
info@perine.nl

Meer informatie over VIOS en de
projecten voor de kinderen is te
vinden op www.vios-mijdrecht.nl.
De lessen beginnen in de eerste
week van september. Wie zich
snel via de site aanmeldt kan nog
meedoen.

Kort Nieuws
Mijdrecht

HVM zoekt
hockeytalent
Hockey Vereniging Mijdrecht organiseert opnieuw een HVM Hockey
Open Dag voor jongens en meisjes
vanaf 6 jaar uit de gehele regio. Wil
je graag eens kennis maken met de
hockeysport, dan kan dit morgen, zaterdag 1 september. Aanvang: 10 uur
op de velden aan de Proostdijstraat
41 te Mijdrecht en uiterlijk rond
12 uur is het afgelopen. Aanmelden
voor de HVM Hockey Open Dag is
niet nodig. Deelname is gratis en
het enige dat je mee moet nemen is
sportkleding en sportschoenen (en
eventueel scheenbeschermers). Na
afloop krijg je een informatiepakket
mee naar huis. Als je het leuk vindt
en je schrijft je in als lid van HVM
tijdens de open dag dan hoef je geen
inschrijfgeld (à 30 euro) te betalen.
HVM heeft tevens een enthousiaste
G-hockey groep bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking
vanaf 8 jaar. Heb je interesse, kom
gerust eens kijken. Ze trainen elke
zaterdag om 11 uur. Ook is er tijdens
de open dag meer informatie over
Trimhockey voor de volwassenen
hockeyliefhebbers (hockeyervaring
niet vereist). Heb je vooraf vragen
over de Hockey Open Dag dan kun je
contact opnemen met Ton Volmer op
0297 –285680 of kijk op
www.hvmijdrecht.nl.
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Een nieuw
seizoen G-bowlen
Na het succes van het G-bowlen
in het afgelopen seizoen start het
nieuwe seizoen 2012/2013 met
frisse zin op woensdag 5 september a.s om 19 uur. Omdat de
maandag meer competitieteams
kent zal het G-bowlen verhuizen
naar de eerste woensdag van elke
maand. We spelen dan van 19
uur tot 20 uur. (en niet meer van
19.30 tot 20.30 uur!).
De begeleiders van het eerste uur,
die zo enthousiast de G-bowlers
hebben bijgestaan zullen ook
op woensdag van de partij zijn.
Terwijl het natuurlijk wel leuk zou
zijn als diegenen die al aan het
G-bowlen hebben meegedaan ook
op woensdag willen en kunnen
komen. Ook nieuwe deelnemers
zijn uiteraard van harte welkom.
De prijs per deelnemer per avond
is gelijk gehouden aan vorig
seizoen: vijf euro. De deelnemers
behoeven geen lid te zijn van de
bowlingvereniging. Alleen als ze
in competitieverband mee zouden
willen doen is dat lidmaatschap
wel vereist. Doordat ze geen lid
zijn, zijn ze dus niet verzekerd via
de vereniging tegen ongelukken
o.i.d. op de baan. Het is dus geheel
voor eigen rekening en risico. De
bowling zorgt wel voor aangepaste
materialen als die nodig zijn, zoals
daar zijn ballen met een handvat,
duwstok of balrolrek. Ook zijn
de zgn. ‘bumpers’ tegen de goot
actief.
Wij verwachten jullie op woensdag 5 september aanstaande in
bowling Mijdrecht, Ontspanningsweg 1 te Mijdrecht.
Lijkt het je leuk om ook mee te
helpen? Of wil je misschien eerst
eens live meemaken hoe het gaat?
Geef je dan op bij Frans Schulte
(tel. 0348-414629 of email
fmjschulte@casema.nl) of kom
kijken op woensdag 5 september
aanstaande om 19 uur.

Regio

IVN Vogelexcursies
weer van start
De maandelijkse IVN-excursies
voor vogelliefhebbers beginnen
weer in september en wel op
zaterdag 1 september. De bestemming is De Groene Jonker. Vertrek
vanaf het parkeerterrein Begraafplaats Wilnis om 08:30 uur en de
verwachte terugkomst is niet later
dan 13:00 uur. Indien de excursie
wegens weersomstandigheden niet
doorgaat zal dat op de website van
het IVN De Ronde Venen & Uithoorn worden aangegeven. Voor
meer informatie: Cees Willemsen,
tel. 02979-281058.
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Gratis entree tijdens 30e editie van de

Rallypro Amsterdam Short Rally!
Aanstaande zondag 2 september zijn de straten van het Westelijk Havengebied van Amsterdam wederom gereserveerd voor een groots Rallyspektakel. Een deel van het gebied zal worden afgesloten om de 30e
RALLYPRO Amsterdam Short Rally te verrijden. Brullende automotoren en gierende autobanden zullen het spektakel van de dag zijn.
Ook dit jaar is de Stichting Auto
Sportief erin geslaagd een grandioos evenement neer te zetten. Een
aantal trouwe sponsoren verlengden
ondanks economisch moeilijke tijden, hun steun na het succes van de
vorige edities. Daarnaast dienden
zich zelfs nieuwe ondernemers aan
die autosport een warm hart toedragen en daarmee het evenement
mede mogelijk maken. Behalve het
in de Rallysport altijd enthousiast
aanwezige Fabory (Contactweg)
nu ook Renault dealer Arend Auto
Amsterdam, sinds kort ook prominent aanwezig aan de Donauweg
11. Als vertegenwoordiger van het
merk Renault ligt de samenwerking
van Arend Auto Amsterdam met
de Stichting Auto Sportief voor
de hand. Sinds de oprichting van
het merk heeft Renault immers op
allerlei manieren een belangrijke
invloed gehad op alle takken van
autosport. Loop gerust eens bij

Arend Auto Amsterdam binnen voor
een praatje over de modellen van
Renault, van uiterst zuinige familieauto’s tot op en top sportieve auto’s
welke stuk voor stuk wereldwijd
door de vakpers geprezen worden.
Het tijdschema van het jaarlijks
terugkerende Rallyevenement is:
11.00 uur Start van de 1e proef
(Coentunnel) bij Dutch Studio’s en
Catering aan de Isolatorweg.
16.30 uur Finish van de 1e deelnemer op het podium bij Dutch
Studio’s en Catering.
Het spectaculaire deelnemersveld
bestaat onder meer uit Hubert
Ptaszek, een Poolse rijzende ster,
die met een Ford Fiësta WRC
van Weverssport aan de start zal
verschijnen. Uiteraard zal onze zeer
gewaardeerde ‘oude rot’ in het vak
en alom bekende Jan van der Marel
met zijn Porsche 997 GT3 aan de

start verschijnen. Jan is een van
onze trouwste deelnemers vanaf
het prille begin in 1982!
Michel van Westing (hoofdsponsor
van het Nederlands Short Rally
Kampioenschap) zal met zijn Lamborghini Gallardo 0-auto (duidelijk
zicht- en hoorbare auto om publiek
en baanposten te waarschuwen dat
de Rally is begonnen) als 1e het
publiek vermaken.
Om volledig geïnformeerd te zijn
over de ins en outs van ons evenement kunt u onze site raadplegen, daar kunt u onder het kopje
‘publiek’ de voorverkoopadressen

vinden van onze Publieks informatiepakketten. Deze zijn te koop voor
€ 10,= bij de voorverkoopadressen
en op de dag zelf bij onze duidelijk
aangegeven verkooppunten of de
infobus. Dit infopakket bevat onder
andere een unieke 30e editie cap,
het Rally Magazine, enkele giveaways en uiteraard de deelnemerslijst. Van de 30e editie caps zijn er
slechts 100 gemaakt, dus wees er
snel bij want op=op!!
Toegang tot de 30e RallyPro
Amsterdam Short Rally is GRATIS!
Zie ook: www.RallyProShortRally.nl

Uniek feest in de Parel aan de Amstel

Charity Event Stichting4Life
op 10 november
Op 10 november aanstaande organiseert Stichting4Life haar eerste Charity Event in de Thamerkerk in Uithoorn. Ruim 200 gasten gaan een afwisselende avond tegemoet die hopelijk kan worden afgesloten met een
mooie opbrengst voor de projecten in de sloppenwijken van Kenia. De avond wordt gepresenteerd door de
ambassadrice van Stichting4Life: Birgit Schuurman. Zij zal ook een optreden verzorgen met haar live band.
Verder kunt u een afwisselend programma verwachten met een Afrikaans optreden, veilingen, een loterij en
filmpjes over de projecten van en mensen achter Stichting4Life. Het event wordt afgesloten met een 80's/90's
DJ.
Afrikaans optreden verwachten met En impressies van het werk van
zang en
dans.
Stichting4Life: een blik achter
Verrassend optreden
de schermen met de mensen van
Medisch schijnt het niet te kunnen,
Stichting4Life. En alle verhalen
maar onderzoek heeft aangetoond:
die ontwikkelingshulp zo moeilijk
Birgit Schuurman zingt uit haar
maar ook zo mooi maken. Tussen
hart. Vroeger in een band, later solo
de optredens zijn er verschillende
op de plaat, toen in musicals, en nu
veilingblokken en kunt u bieden op
ook in het theater. Het Grote Vertientallen interessante items die
langen is een in- en intieme show.
belangeloos ter beschikking zijn
Bijgestaan door topmuzikanten
gesteld door sponsoren. De gelukshaalt ze ontroerende, herkenbare
vogels kunnen nog een mooie prijs
en hilarische herinneringen op aan
winnen bij de loterij voordat de
zingen op de achterbank van de
avond swingend wordt afgesloten
Mitsubishi, haar jeugd, aan
door een 80’s/90’s DJ.
haar zogeheten 'R&B-periode' en haar onverMis deze feestavond
klaarbare liefde voor
niet!
theatrale musicalDe prijs voor een
liedjes.
toegangskaart
In een partij
bedraagt 25
prachtige
euro (inclusief
nummers geeft
drankjes en
Birgit zich bloot.
hapjes) en zijn
Laat ze zien wat
te bestellen door een
haar gevormd heeft. Hoe
e-mail te sturen naar supze geworden is wat ze geport@stichting4life.nl of te bellen
worden is. Nina Simone. Herman
met 0297-257404. De opbrengst
van Veen. Liza Minelli. Muse. Van
wordt besteed aan projecten in
The Rat Pack tot Elton John en van
de sloppenwijk Kibera in Nairobi,
Robert Long tot Jeff Buckley. Stuk
Kenia. De dresscode van de avond is
voor stuk omhangen met verlangen.
feestelijk met een Afrikaans accent.
In de meest uiteenlopende vormen.
De avond start om 20 uur in de
Maar met één overeenkomst: het
Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 1,
komt allemaal uit haar hart.
1422 XW Uithoorn.
Afwisselend programma
Verder kunt u een wervelend

1 september:
Concert Vocal Power
Na concerten in Hoofddorp,
Nieuw-Vennep en de Uithoornse
Thamer-kerk geeft Vocal Power
op zaterdag 1 september een
concert in een van de mooiste forten van de ‘Stelling van
Amsterdam’, namelijk in het Fort
aan de Drecht in Uithoorn.
Die avond om 20 uur zullen de
gewelven van dit prachtig gerestaureerde fort worden gevuld
met de inmiddels bekende Vocal
Power sound. Mede door aanvulling van de bijzondere entourage
wordt het een onvergetelijke
avond.
Annet, Tonny en Sandra tonen
met onder andere nieuw repertoire, dat zij zich steeds weer
verder ontwikkelen. De kersen
op de Vocal Power taart zoals
onder andere You’re the Inspiration, I’ve got the music in me,
You raise me up en Ik ben een
vrouw, ontbreken natuurlijk ook
niet…

Er is nog een beperkt aantal kaarten
(à 10 euro per persoon) beschikbaar.
Reserveren kan telefonisch op tel.
06-24270980. Locatie: Fort aan de
Drecht, Grevelingen 50, Uithoorn.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Smit Schoenen Mijdrecht

Nieuw pand biedt perspectief voor de toekomst
Vandaag, vrijdag 31 augustus, opent Jacqueline Smit de nieuwe schoenenzaak aan de Dorpsstraat in
Mijdrecht. “Mijn opa is in 1936 begonnen. Ik ben vast van plan om 2036 te halen en het honderdjarig bestaan te vieren. De nieuwe en ruimere behuizing biedt daartoe volop nieuwe kansen.”
Jacqueline Smit is met de schoenenzaak opgegroeid. “Mijn wieg was een
schoenendoos en ik kreeg te eten met
een schoenlepel,” zegt Jacqueline
gekscherend. “Ik was al op heel jonge
leeftijd vastbesloten om later in de
zaak van mijn vader te gaan werken.
Onze familie zit al heel lang in deze
branche. Mijn opa is in 1936 in Breukelen gestart met de verkoop van
schoeisel. Aanvankelijk had hij geen
winkel, maar ging hij met een kar
vol schoenen en klompen de huizen
langs en de polder in om de boeren
van nieuw schoeisel te voorzien. In
die beginperiode was er soms nog
wel sprake van ruilhandel. Een boer
betaalde zijn nieuwe klompen met
wat groente en de slager betaalde
met een stuk vlees. Twee jaar later
opende opa een winkel in Breukelen.
Later verhuisde de zaak naar de

Gijsbert van Stoutenborchstraat in
Mijdrecht. In 1968 namen mijn vader
en mijn oom de zaak over. Toen in
1976 winkelcentrum De Lindeboom
werd gebouwd was mijn vader er
als een van de eersten bij om er
een winkelruimte te huren. De stap
vanuit een klein buurtcentrum naar
de A1 locatie in het dorpscentrum
was nodig om de toekomst te kunnen
verzekeren. Om dezelfde reden heb
ik nu de stap gezet om te verhuizen
naar een groter pand in de Dorpsstraat. Ik heb de zaak in 2010 van
mijn vader overgenomen en in de
nieuwe zaak hebben we weer meer
mogelijkheden.”
Jacqueline toont zich een trotse erfgenaam van haar opa en haar vader.
In het nieuwe pand herinneren grote
foto’s aan de rijke historie van het
familiebedrijf.

Vertrek uit de Lindeboom
Met enige weemoed vertrekt
Jacqueline uit De Lindeboom. “We
hebben er ruim 35 jaar gezeten en ik
voelde me zeer betrokken bij de gang
van zaken. Ik zat ook in de winkeliersvereniging van De Lindeboom
en we hebben ons al jaren geleden
uitgesproken voor een grondige
renovatie van het centrum, omdat
een aanpassing aan de moderne eisen
dringend noodzakelijk is. We waren
dan ook wel blij met de plannen voor
de renovatie van het dorpscentrum
waarbij ook De Lindeboom een
heel nieuw en modern aanzien zou
krijgen. Daarin zagen wij ook voor
onze zaak weer nieuwe mogelijkheden. Maar helaas gaan die plannen
niet door. Hoe het verder gaat is niet
duidelijk. Van de verhuurder hoor
je helemaal niets. Die schijnt alleen

Prinselijk Proeven in vijf jaar tijd naar keizerlijk niveau
Septembermaand is feestmaand bij Prinselijk Proeven. In 2007 op bescheiden niveau begonnen in een
niet direct in de loop liggend winkelpand, is het knusse wijn koffie- en theewinkeltje naar een keizerlijk
niveau gegroeid. Steeds meer bedrijven weten de kennis van Viviënne en Jochem Prins te benutten ook
hun personeel en gasten te voorzien van een eerlijk bakkie. Niet zo verkeerd, want wie weet het niet:
“Hollanders zijn verknocht aan hun bakkie troost.” Het aantrekken van het vooraanstaande merk Jura
koffieapparaten ziet Viviënne als een voorlopige kroon op het werk dat zij de afgelopen jaren verrichten.
Omdat het feest is pakt Prinselijk Proeven uit. De gehele septembermaand geeft iedere aankoop van
vijf euro recht op een stempel. Met een volle kaart van 15 stempels dingt u mee naar de verloting van
een vijftal fantastische prijzen. Op nummer een staat een klimaatwijnkast ter waarde van 1.300 euro, op
nummer twee een fraai koffiezetapparaat van het merk Nivona ter waarde van maar liefst 800 euro.
door paul bosman
foto patrick hesse

Op vrijdagmiddag is het een komen
en gaan van klanten. Een goede
fles wijn, inclusief advies. Heerlijke
koffie, gemalen of nog als de oorspronkelijke boon, beide hebben de
warme gezellige geur gemeen. Een
mooi assortiment thee en een fraaie
collectie wijnglazen die het drinken
van wijn tot een waar feest maken.
Dat alles indien gewenst verpakt in
een leuke verpakking. Op zich is dit
een cadeautip meer dan waard.
“Dat we wijnproeverijen organiseren, het meest uitgebreide koffieassortiment voeren en op het gebied
van thee ons mannetje en vrouwtje
staan, weet inmiddels iedereen.
Wat ik heel bijzonder vind is dat

bedrijven ons weten te vinden als
het om koffie gaat,” vertelt Viviënne,
het gezicht van Prinselijk Proeven.
“Onderzoek heeft uitgewezen dat
werknemers beter presteren als ze
worden voorzien van een echte bak
koffie. Menig zakelijk gesprek krijgt
een juiste wending als er van echte
koffie kan worden genoten. Onder
het motto ‘’s Lands wijs, ’s Lands
eer’ spelen we daar graag op in. Wij
zijn er eigenlijk best een beetje trots
op dat bedrijven contact met ons
zoeken om koffieproblematiek tot
een koffiefeest te maken. We laten
mensen proeven en beoordelen of
de juiste koffieklik ontstaat. Is die
er, dan komen we er altijd wel uit.
Onze prijzen zijn goed, maar meer
dan dat, onze kwaliteit is opperbest.
Uiteraard zorgen we voor een goede
service achteraf en zijn in staat op

de juiste wijze aan de wensen van
onze klanten te voldoen. Restaurants werken graag met ons samen.
Zonder namen te noemen, heel wat
Rondeveense eetgelegenheden ronden het diner van hun gasten graag
af met een meer dan prima kopje
koffie. De kroon op hun werk.”
Dat in menig huisgezin koffieapparaten wordt aangetroffen die door
Prinselijk Proeven is geleverd, is een
publiek geheim. Viviënne: “Dat we
naast deze activiteit nu ook het alom
bekende merk Jura mogen voeren is
nieuw. Daarmee versterken we onze
positie op de zakelijke markt. Daar
zijn we trots op. Het is een bewijs
dat we zijn uitgegroeid tot een
betrouwbare partner als het gaat
om koffie, thee, wijnen en andere
zaken die het leven kunnen veraangenamen.”
Maar er gebeurt nog meer.
De nieuwe webshop
www.prinselijkproeven.nl gaat 1
september in de lucht, met als
bijzondere aanvulling een afhaalfunctie. Van te voren kan er een
bestelling worden geplaatst die in
overleg kan worden afgeleverd of
afgehaald. Handig voor feestjes met
doosjes wijn bijvoorbeeld. “Kortom,
de komende vijf jaren zien we met
vertrouwen tegemoet.”

Jacqueline Smit is trots op de nieuwe zaak in het hart van het koopcentrum. “De
mensen kunnen blijven rekenen op de vertrouwde service.” foto patrick hesse
geïnteresseerd te zijn in het innen
van de huurpenningen en niet in de
belangen van de winkeliers. Voor ons
was in ieder geval wel duidelijk dat
er de eerstkomende jaren niks gaat
gebeuren. Daar kunnen wij niet op
wachten. Toen we hoorden dat de familie Van Kreuningen een nieuw pand
ging bouwen op de plek van de oude
apotheek waren we er dus snel bij.
En we zijn heel blij met onze nieuwe
zaak. De ligging is ideaal op een opvallende plaats in het hartje van het
koopcentrum. We hebben nu ook veel
meer ruimte. In De Lindeboom hadden we 155 vierkante meter en aan
de Dorpsstraat zijn dat er 237. De
winkelruimte is 140 vierkante meter
en de rest is magazijnruimte.”
Loop je fit met schoenen van Smit
Voor de vele klanten van Smit schoenen verandert er niet zo heel veel.
“De mensen kunnen blijven rekenen
op de van ons vertrouwde service,”
zegt Jacqueline. “Het assortiment
verandert niet veel. We hebben nu
wel de mogelijkheid om wat breder
en dieper te gaan. Dat betekent
bijvoorbeeld dat we meer aandacht
gaan besteden aan het moderne gemaksschoeisel. Ook voor mensen met
‘moeilijke voeten’ gaan we schoenen
aanbieden die prettig zitten en er ook
nog elegant uitzien.”
Naast schoenen voor jong en oud
en voor dames en heren biedt Smit

Schoenen ook een ruim aanbod
aan sportschoenen. Verder is er de
lederwarenafdeling met riemen, tassen en portemonnees en dergelijke.
Jacqueline: “Voor de aardigheid
zijn we jaren geleden begonnen met
de verkoop van fanartikelen van de
grote voetbalclubs Ajax, Feyenoord
en PSV. Daar gaan we ook in de
nieuwe winkel mee door.”

Opening op 31 augustus
Vanaf vandaag kunnen de klanten
bij Smit aan de Dorpsstraat terecht.
Het pand bevindt zich tegenover
De Lindeboom. Komend vanaf het
parkeerterrein op het Haitsmaplein
valt het fraaie nieuwe pand meteen
op. Het is ook voor het aanzien van
het Koopcentrum een aanwinst. “We
gaan geen grote stunts uithalen ter
gelegenheid van de opening,” zegt Jaqueline. “We zijn die dag tot 21 uur
open. Uiteraard is iedereen welkom
om een kijkje te komen te nemen. En
voor de mensen die in het openingsweekend bij ons kopen, ligt er een
aardigheidje klaar.”

Smit Schoenen is gevestigd aan de
Dorpsstraat 39 in Mijdrecht. Telefoon
0297-281875. De zaak is open op maandag van 13.00 tot 18.00 uur. Van dinsdag
tot en met donderdag van 09.00 tot
18.00 uur. Vrijdag van 09.00 – 21.00 uur
en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Gratis computerworkshops
De Stichting 'Paraplu' De Ronde
Venen is voor een belangrijk deel
van haar activiteiten gespecialiseerd
in het verzorgen van allerlei soorten
computercursussen en computerworkshops. Daarvoor zijn een goed
geoutilleerd speciaal computerlokaal en dertien moderne laptops
beschikbaar. Om de inwoners van de
gemeente De Ronde Venen met de
computer, met internet en e-mail en
met digitaal fotobewerken kennis
te laten maken, wordt op woensdag
5 september 's middags om 14.00
uur en 's avonds om 20.00 uur gratis

workshops georganiseerd door ervaren computerdocenten. Bezitters of
toekomstige bezitters van een computer of laptop kunnen hier (nader)
kennis maken met het gebruik van de
computer, het gebruik van internet en
email en met het digitaal bewerken van foto's met het programma
Picasa. De gratis workshops vinden
plaats in het gebouw van de Stichting
'Paraplu' aan de Pieter Joostenlaan
28 te Wilnis (achter De Willisstee).
Tevoren inschrijven of aanmelden
is niet nodig. Iedereen kan (op tijd)
binnen lopen.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Kawasaki ER-6N ABS

De gulden middenweg
Een 600cc machine heb ik persoonlijk nooit als lichte fiets beschouwd. Zeker niet toen vanaf begin jaren
negentig de Japanse fabrikanten snelle, lichte en sportieve fietsen ging bouwen en deze ‘middenmarkt’ serieus begon te nemen. Wat je aan vermogen te kort komt, maakt het gewicht meer dan goed en door de jaren
heen is het vermogen (lees PK’s) zó enorm toegenomen, dat een beetje sportieve 600 al snel het vermogen
heeft van een 1000 cc van pakweg twintig jaar geleden.
Zelf had ik meestal meer last van het
formaat van de fiets, maar vandaag de
dag kun je veel dingen verstellen op
een motorfiets en van echt kleine fietsen is dus geen sprake. In mijn eigen
motorcarrière ben ik soms ook gevallen voor het middensegment als een
soort gulden middenweg. Want vaak
zijn de 600ers een stuk goedkoper
en veelal zuiniger, ook in onderhoud.
Ik sta dus zelf ook vaak in dubio of ik
er niet nog een fiets bij moet kopen;
gewoon voor als het iets minder weer
is en lekker voor de foto-opdrachten in
de buurt. In de praktijk zal ik het dan
ook zonde vinden om met slecht weer
te rijden en dus zal er weinig gebruik
van gemaakt worden. Ondanks dat
snuffel ik altijd bij motorzaken of
op marktplaats naar zo’n fiets, om
vervolgens enthousiast te raken en
hem dan niet te kopen. Een fiets waar
ik altijd hartstochtelijk van word is
de Kawasaki ER-6N; een mooie,
moderne, strakke niets-aan-de-hand
fiets met een 650 cc metende paral-

leltwin (twee cilinders naast elkaar)
met 72 pk. Dit model is vanaf 2006 op
de markt. De N in de type-aanduiding
staat voor ‘Naked’. Het broertje van
de ER-6N genaamd ER-6F is uitgerust met een volledige sportieve kuip F
staat dan ook voor ‘Faired’. Door de
smalle bouw (twee cilinders) en licht
gewicht (slechts 178 kilogram) is het
een lekkere gooi- en smijtfiets, die je
ideaal kunt inzetten voor woon/werk
verkeer, en ook nog eens enorm zuinig
omgaat met de brandstof. De fiets die
ik vandaag ga rijden staat bij Roké
Motors te Mijdrecht, bouwjaar 2009
en heeft slechts 12.400 kilometer gelopen is zwart en dat maakt hem zeer
aantrekkelijk. Voorzien van ABS is hij
ook nog eens in smetteloze staat, wat
een beauty, vooral de super gestileerde
korte demper vind ik bloedmooi. Er
komt ook nog eens een vette roffel
uit en dat is toch belangrijk bij de
beleving van motorrijden. Chapeau
aan de Japanner die verantwoordelijk
is voor dit schone ontwerp. Een echte

allemansvriend deze ER-N. Ook een
opstapmotor bij uitstek geschikt voor
een breed publiek: ervaren of minder
ervaren, jong of oud, man of vrouw. Na
een lekker rondje kan ik concluderen
dat op deze Kawa niets af te dingen is
en het gewoon zoals als verwacht een
lekkere stuurfiets is. Geen min puntjes
dan? De vering vind ik een beetje slap
en vaag, maar dit kan een kwestie
van afstellen zijn. Ook de bandendruk
heeft hier grote invloed op. Al met al
gewoon de gulden middenweg, ook
nog een voor een eerlijke prijs Voor
deze EN-6N vraag Roké Motors
4.990 euro. Dit lijkt mij gezien de
kilometerstand en algehele staat
van de fiets een prima investering.
Nou begin ik er toch weer over na te
denken, hè...?!

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel. 0297-285218
www.roke.nl

Zondag 2 september organiseert Roké Motors wij een toerrit
Die dag wordt met klanten en andere liefhebbers een vooraf uitgestippelde rit
gereden. Deze dag start 's ochtends met een kop koffie en lekkers bij Roké Motors, waarna er in groepjes aan de rit wordt begonnen. Ergens rond lunchtijd treft
iedereen elkaar om gezellig samen te lunchen. Voor de liefhebbers wordt de dag
afgesloten met een borrel bij Roké Motors.
Rit = gratis; lunch = voor eigen rekening;
inschijven: in de winkel of via e-mail mijdrecht@roke.nl
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Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Porsche Boxster S

Compacte 911
Aan het begin van deze grijs en grauwe zomer reden we op een zonnige
dag met de nieuwe Porsche 911 Carrera S Cabrio. Een auto waarvan
Patrick en ik zeer onder de indruk waren. Maar de 911 is niet het enige
model dat Porsche vernieuwd heeft. Er staat ook een gloednieuwe
Boxster in de showroom.
Op de zaterdagochtend dat we met
de Boxster S op pad zijn, tikt de
temperatuur op het display net 28
graden Celsius aan. Dit is het begin
van een goed weekend waar we met
zijn allen de hele zomer op zaten te
wachten, met temperaturen die op
zondag zelfs meer dan 30 graden
aantikken. En Patrick en ik zijn op
weg in een cabrio. En dan ook nog
eens een Porsche. Dit zijn de dagen
die het maken van deze autopagina
extra mooi maken.
Al bij het enorme Porsche Centrum
Amsterdam laten we het dak zakken
van deze prachtige Platinazilver
metallic kleurige Boxster S, met een
enorme 315 pk en prachtige zwarte
20 inch Carrera S velgen
(€ 2.872,). Dit is het perfecte weer
voor een proefrit met het zonnetje op
je bol. Net als bij de 911 is de eerste

Doppelkupplung) schakelen we megasnel met de flippers aan het stuur.
En wat een heerlijke roffel komt er
uit de 3.4 liter boxer-motor achterin.
Hoe lekker een speciaal uitlaatsysteem ook klinkt, met het standaard
systeem is ook niet mis merken we
bij deze sportwagen. Hoewel de 315
pk ervoor zorgen dat deze Boxster
er vandoor sprint, pronken er nog
twee knoppen op de middenconsole.
In de Sport-stand wordt de S nog
feller, maar in Sport Plus wordt dit
helemaal een bruut ding. Harde
vering, zwaarder en nog nauwkeuriger sturen, terwijl de PDK met harde
snelle klappen doorschakelt, waardoor je echt de racesensatie ervaart.
Menig duimpje gaat omhoog als we
het gas even intrappen. Toegegeven,
op het moment dat we door het oude
dorp van Vinkeveen reden en we even
vergaten waren dat de Sport Plus

Porsche Boxster
Gereden versie: Porsche Boxster S 3.4
Vermogen: 315 pk
0-100: 5,0 s
Top: 277 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 12,5 / 8,0 l/100km
Prijs gereden versie: € 106.989,Alternatieven: Audi TT, BMW Z4, Mercedes-Benz SLK

knop die ingedrukt wordt die van het
start-stop-systeem. Uit. Jawel, ook
bij Porsche zit dit standaard op de
meeste modellen. Vervolgens spelen
we met de knoppen om de stoel die in
14 standen verstelbaar is in de juiste
positie te zetten. Al snel zijn we op
weg richting Abcoude om daar wat
foto’s te schieten van deze bolide.
Na wat kilometers is de motor goed
warm en kunnen we het gas openen.
Deze Boxster S heeft 50 pk meer ten
op zichte van de standaard Boxster.
In combinatie met de PDK (Porsche

Parkeren toegestaan?
“Mag ik daar nu wel of niet
parkeren?,” vraagt u zich vast
wel eens af. Bedrijven en overheden plaatsen regelmatig allerlei
onduidelijke bordjes nabij de
ingang van hun pand en/of terrein. Met deze bordjes maken ze
duidelijk dat u, als NIET werknemer of NIET klant, uw auto daar
niet mag parkeren. Vaak wordt er
zelfs gedreigd met de wegsleepregeling, al dan niet op eigen kosten. Maar kan dat ook zo maar?
Moet u zich van zo’n mededeling
iets aantrekking?

stand nog aan stond is de Boxster S
een tikkeltje patserig en schreeuwerig. Sorry. Maar beschaafd rijden kan
ook in de Sport- of normale stand.
En dan moet ik toch een gevoelig onderwerp aansnijden; is deze Boxster
een kappersauto? Sorry, je hoort te
vaak voorbij komen dat ‘men’ een
Boxster niet mannelijk genoeg vindt.
Hier ga ik geen vrienden mee maken,
maar ook ik had mijn twijfels bij een
Boxster, hoewel Patrick het daar
totaal niet mee eens is (en voordat
hier opmerkingen over gemaakt

Eigenlijk is het heel simpel. Zolang een
straat, weg of parkeerplaats zonder
problemen te bereiken is met uw auto valt
hij onder de Wegenverkeerswet. Dus ook
onder de regelgeving en artikelen van het
RVV. Een parkeerplaats is dan ook een
parkeerplaats. Voor iedere auto. U, als
bestuurder, hoeft zich nooit af te vragen
van wie de grond onder die betreffende

worden; hij is gelukkig getrouwd met
zijn vrouw). Maar allebei zijn we het
er over eens dat deze nieuwe Boxster
stoer is. Mannelijk en snel. Een
bak waarmee je snoeihard door de
bochten kunt knallen. Niets vrouwelijks aan. En hoewel de 911 een
hoop aandacht trok, merk ik dat op de
snelweg menigeen zijn nek verdraait
bij de Boxster. En wat is er mooier
dan dat andere mensen mee genieten
van zo’n sportauto?
De Boxster is een auto waar iedereen mee weg kan rijden. Absoluut
foolproof. De auto is zeer vergevend;
er kan bijna niets fout gaan (er
vanuitgaande dat je alle veiligheidssystemen netjes aan laat staan). Echt
sportieve rijders bestellen de Boxster
met een handgeschakelde zesbak,
maar eerlijk gezegd kun je niet op
tegen de voortreffelijke PDK bak.
Deze schakelt zo ongelofelijk snel.
Hoewel het bij de 0-100 en 0-160
km/u sprint om tienden van seconden
gaat, sprint je van 80 naar 120 km/u
(tussensprint) in slechts 3,1 seconden
(met de handbak 6,7 seconden). Je
schakelt er simpelweg niet tegenop
en kunt daarbij profiteren van de luxe
van een automaat en wil je spelen
dan heb je paddles aan het stuur.
De Boxster kun je voorzien van genoeg snufjes. Op deze uitvoering zat
onder meer een voortreffelijke Bose
Sound System
(€ 1.339,-), Sport Chrono Pakket
Plus (€ 2.299,-), speciaal stuurwiel
met schakelpaddles (€ 474,-) en navi-

gatiesysteem (€ 3.574,-) waarmee je
van € 77.999,- (basisprijs Boxster S)
naar € 106.989,- schiet in 5 kruisjes
op een optieformulier.

parkeerplaats is. Kunnen bedrijven dan
helemaal niets ondernemen. Uiteraard
wel. Een hek of slagboom is voldoende.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is het terrein van Johnson Wax. Die hebben na de
slagboom waarschijnlijk ook nog eens hun
eigen regels. Het is duidelijk dat u daar
niet welkom bent om te parkeren. Ook
het plaatsen van juiste verbodsborden in
combinatie met een onderbord kunnen op
het eigen grondgebied voor een oplossing
zorgen. Daarnaast is er ook nog een
manier om openbare parkeerplaatsen in
te pikken en voor jezelf te reserveren. En
die methode werkt ook nog eens, vooral
bij de onwetende automobilist. Dat zijn
de parkeerplaatsen aan de openbare weg
die voorzien zijn van een groot blauw

vierkant bord met een witte letter ‘P’.
Een onderbordje maakt dan duidelijk voor
welk voertuig die parkeerplaats bestemd
is. Naast het gemeentehuis in Mijdrecht
zijn meerdere van dergelijke plaatsen.
De onderbordjes laten een kenteken of
functie zien. Toch kan het niet. Het blauwe
P-bord geeft namelijk duidelijk aan dat
het een parkeerplaats betreft. Voor de
gemeente, maar OOK voor u. Alle teksten
op onderbordjes die u zogenaamd iets
verbieden of reserveren kunt u gewoon
negeren. Het zijn ”blufbordjes” en die
werken ook nog. Het is in Nederland
namelijk onmogelijk om met een simpel
“kenteken- of gereserveerd bordje” u
het parkeren te verbieden. Ik schreef het
al eens eerder in een column, “voor de

Al rijdend met de Boxster S over
glooiende wegen, over plattelandweggetjes met scherpe bochten en op
de snelweg vraag je je echt af wat
je meer wilt van een auto. Je vraagt

je onderweg serieus af waarom je
een 911 zou kopen. De Boxster
biedt alles dat je verwacht van een
sportwagen. In een iets kleiner
formaat dan de 911, zonder dat lange
mensen krap zitten. Toch blijft de
911 dé icoon. Dé droomauto waarbij
ieder jongetje hoopt op een dag de
showroom in te mogen lopen en met
een 911 wegrijdt. Occasion of nieuw,
maar het moet de 911 zijn. Dat is
een ‘unique sellingpoint’ van de 911,
maar bekijk je het rationeel, dan is
de Boxster meer dan voldoende, echt
waar.

Porsche Centrum Amsterdam
Sijsjesbergweg 50
1105 AL Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-4911911
Website:
www.porschecentrumamsterdam.nl

wegenverkeerswetgeving kan NOOIT iets
verboden of geregeld worden met een
simpele tekst. Een tekstbord “verboden
te parkeren” of “gereserveerd voor” mist
iedere rechtsgrond. De politie en parkeerwachters weten dat ook en zullen geen
prent onder uw ruitenwisser plaatsen.
Tot ziens op de weg! U kunt reageren op
www.facebook.com/PetorVerkeer.nl.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: (Aankomend) Service Adviseur
Organisatie: Automotive-centre Van Nieuwkerk Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker Bediening
Organisatie: De Loogman Groep / Brasserie 10
Plaats: Amstelveen

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

Functie: Oproepkrachten voor overdag
Organisatie: Multifill
Plaats: Mijdrecht

Functie: Grafisch project manager
Organisatie: 4Life
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoopmedewerker Algemeen icm BBL opleiding
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: CNC-draaier
Organisatie: Antenna
Plaats: Nieuw-Vennep

Functie: Senior Java/Websphere Developer
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Marketingassistent (m/v)
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: Magazijnmedewerker op OPROEPBASIS
Organisatie: Impliva B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Calculator / werkvoorbereider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Pedagogisch medewerker
Organisatie: Kinderopvang Snoopy
Plaats: Leimuiden

Functie: Binnenmelder/ Ingangscontroleur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: .NET ontwikkelaar
Organisatie: Pim
Plaats: Mijdrecht

Functie: Barman / Barvrouw
Organisatie: De Loogman Groep / Brasserie 10
Plaats: Amstelveen

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

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

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

Functie: Assistent accountant
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Chauffeur ArCo Catentering Amstelveen
Organisatie: ArCo Catentering
Plaats: Mijdrecht

Functie: Diverse uitdagende functies voor ambitieuze
professionals
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Part-time verkoopster Keurslagerij Bader
Uithoorn
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Uithoorn

Functie: Accountmanager binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Lijnrijder / standplaats Noord Amerika
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Ervaren ICT ServiceDesk Medewerker
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Accountmanager Data - IP
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel Medewerker Backoffice/Export
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: .NET Software Engineer
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: PHP programmeur met ervaring
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Een stagiair voor de afdeling Sociale Zaken
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Een stagiair
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: MEDEWERKER/ADVISEUR SALARISADMINISTRATIE
M/V
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Mijdrecht
Functie: Chauffeur ArCo Catentering De Ronde Venen
Organisatie: ArCo Catentering
Plaats: Mijdrecht

Functie: Oproepkracht Pedagogisch Medewerker KDV /
BSO
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen en omgeving
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO Vreeland en BSO
Kortenhoef
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen en omgeving
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO Vreeland
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen en omgeving
Functie: Pedagogisch Medewerker BSO Nes aan de Amstel
(vrij in de schoolvakantieweken)
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen en omgeving
Functie: Wellnesscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Wingezondheid
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: RTV Ronde Venen zoekt voorzitter, secretaris en
penningmeester
Organisatie: RTV Ronde Venen
Plaats: De Ronde Venen

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 35

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 35
volkskunde
Spaanse
peper

welpenleidster
bezitt.
vnw.

Japanse
gordel

Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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