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Risico’s nemen
of liever niet?

AJOC Festival 2010 weer succesvol
De 25e editie van het AJOC Festival was weer een succes. Vele optredens van onder andere Jan Smit, Guus Meeuwis, Bløf,
Ilse de Lange, Di-rect en Kane trokken vele bezoekers. De spektakeldag op Tweede Pinksterdag trok meer dan 8.000 bezoekers
naar het festivalterrein met vele activiteiten. Volgens de organisatie kan er wederom worden teruggekeken op een succesvol
festival. Ook de politie was tevreden: er werden dit jaar slechts negen aanhoudingen verricht. Wel werden er diverse
bekeuringen rondom het terrein uitgedeeld. Volgend jaar vindt het festival later in het jaar plaats, namelijk op 10 tot en met 13
luchtfoto peter bakker
juni 2011. De foto's kunt u bekijken op www.0297-online.nl/fotoalbum en op www.ajoc.nl.

Begrotingstekort weggewerkt
De verwachting voor het jaar 2011,
een tekort op de gemeentelijke
begroting van 1,1 miljoen euro, is
weggewerkt.
Tijdens het wekelijkse pers uur lichtte
wethouder Lambregts de genomen
maatregelen toe. Nog belangrijker
dat in overleg met betrokkenen er
een dik boekwerk is samengesteld.
Hierin staan de mogelijke bezuinigingsmaatregelen –structureel
3 miljoen op jaarbasis– die de
komende jaren onvermijdelijk zullen
blijken te zijn. Door een samenwerking van groepen 'knoop doorhakkers'
is een document tot stand gebracht,
dat in ieder als waarheidsgetrouw
door partijen wordt bestempeld. De
keuze’s worden de komende tijd door
de politiek besproken en bepaald.
Wat 2011 betreft is er o.a. gekozen
voor een technische oplossing m.b.t.
de begroting. Wordt er standaard
uitgegaan van een rekenrente van
5%, landelijke normen geven aan

dat dit 4½ zou moeten zijn en dat
betekent, in de huidige begroting
doorgevoerd, een besparing van circa
257.000 euro. Door de gemeentelijke
bedrijfsvoering kostendekkend te
maken, wordt een besparing behaald
van 150.000 euro, een aantal leges
zullen worden opgehoogd, waardoor
diensten geen geld meer kosten
maar kostendekkend zullen zijn. Een
meevaller op het punt afvalverwerking van maar liefst 550.000 euro
overbrugt een groot deel van het
tekort en door de leges op marktgelden, gemeentelijke begraafplaats en
curatieve logopedie kostendekkend te
maken, wordt eveneens een aanzienlijke besparing behaald.
“Ons vertrekpunt was dat we datgene
wat we de afgelopen jaren hebben
opgebouwd in De Ronde Venen ook
graag wilden voortzetten, zonder
daarbij de woonlasten te verhogen.
Met enige trots mag ik zeggen dat
we daarin zijn geslaagd. Samen met
de raadswerkgroep hebben we de

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 29 mei 2010
• Optreden Muziek en showkorps Triviant,
Wilnis
• SKON Sailing Tour, Watersportvereniging
Vinkeveen Abcoude, Vinkeveen
• De Ronde Venen Cup, Sportpark Argon,
Mijdrecht
• Werkochtend, De Woudreus, Wilnis
• Triple concert Concordia, KnA en Viribus
Unitis, De Willisstee, Wilnis

Zondag 30 mei 2010
• SKON Sailing Tour, Watersportvereniging
Vinkeveen Abcoude, Vinkeveen
• Turfsteker toernooi, Sportpark Molmhoek, Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

bezuinigingsmogelijkheden in kaart
gebracht. Daarmee is een goede
opstap gemaakt voor het nieuw aan
te treden gemeentebestuur. Niet voor
niets gedaan, het resultaat mag er
zijn en daar ben ik trots op.”

BY TWEED BNO

voor websites met cms
www.maakwerkvanjouwzaak.nl
(bijvoorbeeld)

www.pprzzlight.nl

Advies op maat
voor uw bedrijf

ascol.nl
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Vanaf 27 Mei in de showroom!
De één noemt het hogere wetenschap, wij noemen het

Zonder compromissen. Daarom kun je in de nieuwe CR-Z

en economisch. Allemaal in één auto. Dus heb je behoefte

Honda wetenschap. Een auto met hybride technologie

schakelen tussen drie totaal verschillende rijstanden. Voor

aan meer rijplezier? Kom dan langs voor drie proefritten, in

ontwikkelen die tegelijkertijd je hart sneller doet kloppen.

drie totaal verschillende rijbelevingen. Sportief, normaal

één auto. Je rijdt de fun CR-Z al vanaf € 24.990,-.

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

A

|

Making Dreams Come True
Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht

Honda CR-Z met A-label. Gemiddeld brandstofverbruik: 5 l/100 km. CO2-uitstoot: 117 gr/km.
Afgebeeld model kan voorzien zijn van extra’s tegen meerprijs.
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Slechte beurt gemeenteraad

Debat geluidsoverlast Dukaton uitgesteld
StemAdviseur.com
Tweede Kamerverkiezingen 2010
De Mijdrechtenaren Paul en Jeroen
Bakker hebben als alternatief voor
de Stemwijzer (die enkele fouten
bevat) een website gelanceerd:
StemAdviseur.com.
Deze website geeft stemadviezen
voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Aan de hand van dertig stellingen, waarop de bezoeker
met eens of oneens kan reageren,
wordt een onafhankelijk stemadvies
berekend. De standpunten van de
politieke partijen zijn bepaald aan
de hand van de verkiezingsprogramma’s (beloften voor de toekomst)
en het stemgedrag in de Tweede
Kamer (prestaties uit het verleden).
De partijen, die momenteel zitting
hebben in de Tweede Kamer, zijn
opgenomen in de stemadviseur.
Nieuw in 2010 is de mobiele versie
van de stemadviseur, die geheel is
afgestemd op de mobiele telefoon.
De hoge performance en de specifieke lay-out bedienen de mobiele
telefoongebruiker. Op weg naar de
stembus kan gemakkelijk nog even
snel een onafhankelijk stemadvies
ingewonnen worden. Meer informatie: www.stemadviseur.com.
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Al jaren hebben de buurtbewoners veel last van het lawaai dat vooral het vrachtverkeer op de Dukaton in
Mijdrecht veroorzaakt. Al jaren voeren ze daarom actie en vragen ze om gepaste maatregelen. Al jaren roept
de verantwoordelijk wethouder Jacques Dekker dat hij het probleem gaat oplossen. Uiteindelijk leek de oplossing te komen vanuit de raadsfractie De Combinatie. Zij legden een initiatiefvoorstel voor aan de raad. Op
donderdag 20 mei jl. zou de raad zich daar over buigen. Het liep echter anders.
door piet van buul

Officiële metingen hebben uitgewezen dat het geluid dat het verkeer
op de Dukaton veroorzaakt, de
wettelijke normen overschrijdt.
Geluidsdrempels bleken het probleem alleen maar erger te maken.
Beweegbare drempels bleken ook
geen oplossing. Ook snelheidsbeperking helpt niet. De gemeenteraad
had in oktober 2009 door middel
van een motie nog eens aangedrongen op passende maatregelen.
Ondanks de parmantige verklaring
van de wethouder voor de landelijke televisie dat hij het probleem
zou oplossen, leek het daar zo tegen
het einde van zijn zittingsperiode
toch niet van te komen. Reden voor
De Combinatie om met een initiatiefvoorstel te komen waarin de
weg gesloten wordt verklaard voor
doorgaand vrachtverkeer.
Volle tribune
Met meer dan veertig buurtbewoners raakte de publieke tribune
donderdag aardig bezet. Ze waren
gekomen om getuige te zijn van een
min of meer historisch moment. Na
een kleine dertig jaar van klagen,
overleg en actie zou dan eindelijk
een einde gemaakt worden aan
het probleem. Maar de opgewon-

den spanning ebde vrij snel weg.
De verantwoordelijk wethouder
was er niet. En dat was voor het
CDA reden om voor te stellen de
discussie maar een maandje uit te
stellen, in de hoop dat de wethouder er volgende keer wel bij kan
zijn. Waarom de wethouder afwezig
was bleef onduidelijk. Een van
de fractievoorzitters verklaarde
dat zijn afwezigheid al heel lang
bekend was. Des te schrijnender
dat men toch de belanghebbende
bewoners een vergeefse gang naar
het gemeentehuis liet maken. En
waarom de wethouder niet door
een van zijn collega’s vervangen

kon worden, hetgeen op dezelfde
avond bij een ander onderwerp wel
gebeurde, snapte ook niemand.
Desondanks besloot de raad, met
uitzondering van de fractie van
De Combinatie het onderwerp aan
te houden. Voorgesteld werd zelfs
om er nog maar weer eens een
rondetafelgesprek aan te besteden.
Misschien in de hoop dat de wethouder nog ergens een konijn in een
hoge hoed of een duif in een zwart
doosje heeft zitten. Teleurgesteld
en boos verlieten de buurtbewoners
de raadszaal, zich afvragend welk
politiek spelletje er gespeeld werd.
Een slechte beurt van de raad.

Onlangs hielden de bewoners van de Dukaton nog een protestdemonstratie tegen
de overlast. Vrachtverkeer werd daarbij tegengehouden.

Iedereen mag meedoen

Scholen starten met verkiezingspakket
Leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs en van de onderbouw van het voortgezet onderwijs
zijn aan de slag met het lesproject voor de Tweede Kamerverkiezingen 'Iedereen mag meedoen!'. Doel van
het project is om –in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni– kinderen en jongeren actief te betrekken
bij politiek, democratie en burgerschap.
Het kant-en-klare lesproject biedt
praktisch lesmateriaal voor vijf
schoolweken. Met het Verkiezingspakket 'Iedereen mag meedoen!'
kunnen leerlingen actief aan de slag
met alle wetenswaardigheden op
het gebied van politiek, democratie,
debatteren, taalgebruik in discussies,
de rol van de Tweede Kamer en de
verkiezingen. Aan het pakket van
Kwintessens Uitgevers is meegewerkt door politiek redacteur Peter
Schavemaker van De Groene Venen.
In de aanloop naar de verkiezingen
geeft hij een serie lessen politiek aan
Havo 3 leerlingen van het VLC in Vinkeveen. Voor de eerste les, afgelopen
woensdag, had Peter een bijzondere
gast uitgenodigd: SP-Kamerlid Farshad Bashir (22), het jongste Kamerlid
van Nederland (staand links). “Middelbare scholen vragen mij vaak om
in de klas gastlessen te geven over
politiek. Ik leg dan uit dat alles om je
heen over politiek gaat, bijvoorbeeld
over te weinig speelplekken in je
buurt en welke vakken je krijgt op
school. Kinderen kunnen in de klas en
thuis over politiek praten en nadenken om dingen in hun woonplaats
te veranderen. Bijvoorbeeld over
de auto’s die te snel door hun straat
crossen, zodat er drempels moeten
komen. Je kunt met kinderen uit je
buurt actie voeren voor bijvoorbeeld

speelplekken in je buurt, ook dan ben
je met politiek bezig. Als je echt iets
wil veranderen, moet je dat via de
politiek doen.”
Echte basisschoolverkiezingen
Kwintessens Uitgevers organiseert
samen met Politiek4Kids (een initiatief van Peter Schavemaker) en
KlasseTV de eerste echte basisschoolverkiezingen. Op 7 juni a.s. gaat de
online stembus open. Leerlingen van
basisscholen die het verkiezingspakket ‘Iedereen mag meedoen!’
gebruiken en leerlingen van scholen

met een abonnement op KlasseTV
(www.klassetv.nl) kunnen hun digitale
stem uitbrengen op de partij van
hun keuze. Zij kunnen stemmen op
een van de 18 partijen die meedoen
aan de Tweede Kamerverkiezingen.
Dat zijn potentieel zo’n 100.000
leerlingen van 2.000 scholen. De
stembus blijft open tot 9 juni. In de
middag zal de uitslag van de eerste
basisschoolverkiezingen bekend
worden gemaakt via www.klassetv.nl.
In Mijdrecht doen RKBS Driehuis
en OBS De Eendracht mee aan het
project.
foto patrick hesse

Luistervink
Knisper, knasper
Vroeger, toen de televisie nog niet
in kleur was, mochten wij al het
genoegen smaken naar de bioscoop
te gaan. Heel veel vijftigers en zij die
een eerbiedwaardige hogere leeftijd
bereikten, zullen bij het woord bios
teruggaan in de tijd. Als jongen droeg
je een broek met bioscoopzakken;
een wijd exemplaar, dat de naam
bioscoop ontleedde aan de zakken
waarvan de voering was losgescheurd. Ging zo’n broek in de was,
dan ontdekte moeder de gescheurde
voeringen en werden die terstond
weer dichtgenaaid. Wist moeder
veel… In de bios zocht je samen met
je vriendinnetje een lekker donker
stekkie op, en de inhoud van de
film was vaak ondergeschikt aan de
heerlijkheden die de warme duisternis je verschafte. Welke opgroeiende
adolescent heeft daar nu geen leuke
herinneringen aan overgehouden?
Onlangs gingen we met vrienden
naar de bios. Een hele belevenis,
parkeren in Arena 9, dan naar de
grote bios waar een flink aantal films
draaide. Eerst maar even een flinke
zak popcorn inslaan. Althans, dat
doet de standaard bezoeker. Wij niet,
wij hadden drinken mee en voor de
rest was een mentosje ons deel. Wat
een feest. We zaten ruim voor tijd en
mochten de binnenkomst van vele
huppels met aanhang aanschouwen.
Het viel me op dat je, om indruk te
maken op mede-bioscoopbezoekers,
bijzonder opzichtig je mobieltje
showt. Staand op een hakje draai
je een pirouette, zorgt dat iedereen
jouw merk mobieltje goed ziet en
kijkt intussen slim naar je beeldschermpje om vervolgens met een
zucht het knopje “uit” te beroeren.
Eigenlijk is het ronduit belachelijk
dat je tijdens de film niet mag bellen
of sms-en. Wie heeft dat bedacht?
Verder leek het er op dat de meute
nog niet had gegeten. Op een enkele
uitzondering na, had men popcorn en
smarties in de hand die het verblijf
in de bioscoopzaal nog aangenamer
moesten gaan maken. Naast mij
zat een huppel met aanhang die
kennelijk honger had. Vrouw Vink,
die naast mij was gezeten, moest
genoegen nemen met haar eigen
meegenomen mentosje, maar ook
achter ons zat een horde knisper
knaspers. Stelt je voor dat dit volkje
een hand in de popcornzak steekt,
vervolgens graaft op een manier
die een bulldozer niet misstaat, de
hand naar de broodmolen brengt en
schijnbaar emotieloos een handvol
tussen de malende kaken lost. Zelfs
de meest spannende scènes konden
het knisper knasper niet overstemmen of doen stoppen. En dat ook
nog in stereo van alle zijden tegelijk.
Mijn eega had flesjes Spa meegenomen. Toen deze leeg waren heb ik er
twee ter hand genomen en probeer
maar eens uit hoezeer je daarmee
kunt kraken. Dat heb ik dan ook een
tijdje gedaan, al was het maar voor
mijn eigen gemoedsrust. Met weemoed ging ik terug in de tijd waarin
bioscoopzakken ons zoveel genoegen
verschaften. Jammer dat ‘hullie van
nu’ dit nimmer zullen meemaken.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over Ultiem
geluk (1)
Op zondag 30 mei zendt Horizon
van 9 tot 10 uur het eerste deel uit
van een zesdelige serie over het
thema: Ultiem geluk. Deze serie,
waarin besproken wordt hoe een
mens tot ultiem geluk kan komen
door de omgang met God, is als volgt
samengesteld:
1 De begrijpelijkheid van de christelijke geloofsleer.
2 Ultiem geluk en verbondenheid met
God.
3 Vervreemding en verzoening.
4 De verzoeningsleer.
5 De christologie.
6 De leer van de Drie-eenheid.

DE GROENE VENEN

Mijdrechtenaar Martijn de Groot
wint skatewedstrijd Culemborg
Zaterdag jl. vond er een skatewedstrijd plaats op de skatebaan van
Culemborg, waaraan twee rijders
uit onze regio deelnamen. Mijdrechtenaar Martijn de Groot en de
uit Wilnis afkomstige Kevin Regelink, beiden rijders van het Marino/
Goesting schaatsmarathonteam.
Martijn is dit jaar begonnen met
het rijden van skatewedstrijden en
heeft al een paar mooie ereplaatsen
bij elkaar gereden. Inmiddels is

Kevin schaatsploeggenoot geworden
van Martijn en nu heeft ook Kevin
zijn eerste skatewedstrijd gereden.
De marathon ging over 35 minuten
plus 3 ronden, die uiteindelijk werd
gewonnen door Martijn. Kevin behaalde in zijn eerste wedstrijd een
knappe vierde plaats. Martijn won
ook de leidersprijs en een prijs voor
de messt aanvallende rijder. Een
prima resultaat voor de Marino/
Goesting schaatsploeg.

Padvindsters Scouting Jan van Speyk
namen deel aan LSW

Aan de discussie nemen deel: Wim
Bos, Mijdrecht; Ernst Graveland,
Vinkeveen; Ingrid Lambregts, Wilnis
en pastor Wim Vernooij,Vinkeveen.
Presentatie: Cobie Oudshoorn,
gespreksleider: Henk Oudshoorn. De
uitzending wordt herhaald van 17 tot
18 uur. Horizon is te beluisteren op
Midpoint FM.

De Ronde Venen

Midpoint FM en
The 70’s
Midpoint FM gaat op zaterdag 29
mei terug naar de jaren 70.
De tijd van de zeezenders Veronica, Radio Noordzee Int. en Mi
Amigo, TV series als All In The
Family, Happy days, Onedin Line,
Catweazle en natuurlijk The Love
Boat.

Pinksterfeest gevierd in alle kerken

De padvindsters van Scouting Jan
van Speyk hebben met Pinksteren
meegedaan met de Landelijke Scoutingwedstrijden (LSW) in Baarn. De
meiden zijn daar 53e geworden, van
de in totaal 103 groepen Scouts. De
padvindsters uit Mijdrecht mochten
meedoen met de landelijke wedstrijden, omdat zij in april in het
Amsterdamse Bos derde werden bij
de regionale scoutingstrijd.
Tijdens de LSW doen scoutinggroe-

pen uit het hele land mee en gaat
het er om welke groep het beste uit
de bus komt op onderdelen zoals
koken, kampopbouw, samenwerking
en natuurlijk de prestaties tijdens
de activiteiten. Het thema van het
weekend was dit jaar ‘Feestje’ in
verband met het 100-jarige bestaan
van scouting in Nederland. Voor
foto’s en informatie over Scouting
Jan van Speyk,
kijk op: www.janvanspeykgroep.nl.

In alle kerken in De Ronde Venen is afgelopen zondag het Pinksterfeest
gevierd. Dat zijn feestelijke diensten. Dan staan de mensen erbij stil,
dat God hen niet alleen laat, maar dat ook vandaag zijn Geest steeds bij
iedereen is. Dat geeft moed en vertrouwen, samen met de Geest kun je
op weg, krijg je ruimte om het leven te leven. Bij de protestantse kerk De
Rank in Mijdrecht werd het feest gevierd met ballonnen. Samen met de
kinderen lieten de kerkgangers ballonnen op, op weg, de ruimte in. “Het
is feest vandaag, voor iedereen, een nieuwe tijd begint!”

Voor deze speciale jaren 70
dag zijn o.a. gecontracteerd The
Spinners, Village People, James
Brown, Temptations, Queen, Pink
Floyd, Trammps, Mud, Commodores, The Sweet, Three Degrees,
Slade en vele andere.
De jaren ’70 worden ook wel
de jaren van de veranderingen
genoemd, denk maar eens aan de
mode en natuurlijk de muziek.
Ook op nationaal en internationaal
gebied gebeurde er veel.
Over deze prachtige jaren waarin
veel gebeurde kun je a.s. zaterdag
29 mei meer horen als je vanaf
09.00 uur afstemt op Midpoint
FM.
Geniet en laat je oren strelen op
tussen 9-18 uur tijdens The 70’s
bij Midpoint FM.
Midpoint FM is te ontvangen op
105.6 fm ether, 101.9 fm kabel en
via www.midpoint.fm

wim stolwerk

- mirror image photography vinkeveen

SKON Sailing Tour komt in Vinkeveen
De SKON Sailing Tour is op 29 en
30 mei te gast bij de Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude.
Deze Sailing Tour is een tocht voor
Splashes en Flashes die verschillende
watersportgebieden in Nederland
aandoet. Na evenementen in
Sneek en Hellevoetsluis eindigt de
voorjaarstour komend weekend in
Vinkeveen. Zaterdag en zondag zijn
de individuele wedstrijden, op zaterdagavond wordt de teamwedstrijd
gezeild. Verzamelpunt voor de zeilers
is het WVA Clubschip op Zandeiland
4 in Vinkeveen.
De wedstrijden worden gezeild in
de Flash klasse, de Splash-A1 en
A2 klasse en de Splash B klasse. De
Splashes worden daarbij gevaren
door de jeugd van 14 tot 18 jaar, de
Flash voor jeugd vanaf 18 jaar. De
Splash en Flash boten vormen een
internationale klasse van eenmans

zwaardboten. Dit staat garant voor
spectaculaire actie op het water!
De boten worden verwacht vanaf
vrijdagavond 17.00 uur. Op zaterdag
en zondag worden diverse individuele
wedstrijden gezeild. Op zaterdagavond vind de traditionele teamwedstrijd plaats. Meer informatie over de
SKON tour is te vinden op

VIOS jeugd op bezoek in Maria-oord
Het leerlingenorkest van VIOS, de leerling-majorettes én de bewoners van
zorgcentrum Maria-Oord in Vinkeveen, allemaal hadden ze reikhalzend
naar dit optreden uitgekeken. Nadat het orkest zich had geïnstalleerd, de
leerling-majorettes zich fraai hadden uitgedost en alle gasten met hulp
van de vele vrijwilligers waren gearriveerd, kon de voorstelling beginnen.

www.splashorg.com.
Aansluitend op de SKON tour komt
op 5 en 6 juni de COMBI Amsterdam
langs in VInkeveen. In deze wedstrijden varen verschillende jeugdklassen
tegen elkaar op de Vinkeveense Plassen als onderdeel van een serie van
zes regionale wedstrijden. Aan deze
wedstrijden doen splashes, RS Feva’s
en Optimisten deel. Meer informatie
over deze wedstrijden op

www.wvavinkeveen.nl.

De leerling-majorettes gaven twee
fraaie uitvoeringen op muziek van
‘Sesamstraat’ en ‘Ietsje meer bewegen’. Direct daarna speelden Max
van Vliet en Stefan Lek twee duetten
op trompet. De leerling-majorettes
lieten vervolgens de populaire
‘Zumba Yade’ dans zien om daarna te
mogen luisteren naar het uitgebreide
repertoire van het leerlingenorkest.
Stukjes uit ‘Caribbean Festival’, ‘the
Birds’, ‘the Pig’ en ‘the Jeans Store’
werden prima uitgevoerd.

Na een groot applaus volgde nogmaals twee leuke showtjes van de
majorettes. En als klapstuk een solouitvoering van ‘The Pink Panther’
door Patrick Spaargaren op saxofoon.
Ter afsluiting speelde het orkest nog
een stuk uit Sesamstraat en deden de
majorettes op deze muziek hun laatste show. Voor informatie over VIOS,
foto’s en aanmelden voor de majorettes of de Show- & Marchingband kun
je terecht op www.vios-midreth.nl.
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Sportdag de Schakel was top
Vrijdag jl. konden de kinderen van
basisschool De Schakel zich uitleven
op de sportvelden van De Vinken en
Hertha tijdens de jaarlijkse sportdag.
Het was prachtig weer en het werd
een gezellige sportieve dag.
Voor de kleutergroepen was er een
parcours uitgezet op het veld van De
Vinken. Daar mochten ze blikkengooien, voetballen, zaklopen, een
rondje rennen en korfschieten. Om
12.00 uur was de dag voor de kleuters afgelopen. Met rode wangen van
de inspanning kregen de kinderen een
sportdiploma en een lekker ijsje.
De overige groepen mochten nog
even door sporten. En dat was soms
best vermoeiend. Zo moesten de kinderen, na een warming up met meester Hergo, één of twee rondjes (600
meter!) rennen om het voetbalveld
heen. De meeste kinderen gingen er
vol voor en haalden met hun tong uit
de mond en zweet op het voorhoofd
de finish.
Ook doelschieten, hoogspringen,
kogelstoten en andere sportiviteiten
werden vol enthousiasme gedaan.

Vinkeveen

Nadat iedereen het parcours had
afgewerkt werd de dag afgesloten
met een touwtrekwedstrijd. Aangemoedigd door het publiek moesten
de diverse groepen het tegen elkaar
opnemen. Dat werd een ware krachtmeting. Waarbij letterlijk het sterkste
groepje won.
Het team en de leerlingen van De
Schakel bedanken De Vinken en
Hertha wederom voor de gastvrijheid.

Prijsklaverjassen in
de Merel

‘Kies Hart voor Sport’ ruime belangstelling
voor kanovaren bij KVDRV
De actie van de gemeente om de
schooljeugd kennis te laten maken
met andere sporten, in dit geval het
kanovaren, is en blijft een succesvolle
formule. Ook dit jaar doet de kanovereniging mee aan dit evenement.

Senioren league Spel en Sport 55+

Prijsuitreiking bowlingcompetitie 2009/2010
Dinsdag 25 mei jl. vond in bowlingcentrum De Kegel in Amstelveen de
afsluiting plaats van de bowlingcompetitie 2009/2010 van de senioren
league van de Stichting Spel en Sport
55+. De bowlinggroep bestaat uit
ongeveer 75 actieve spelers die gedurende de periode van september tot
en met mei elke dinsdagmiddag bijeenkomen om te strijden om de VSB
Wisselbokaal, de Jan van den Berg
Wisselbokaal en de categorieprijzen
voor de mannen en de vrouwen. De
prijzen werden dit jaar uitgereikt
door Chris Snijders, voorzitter van

Kort Nieuws

VSB Fonds De Ronde Venen.
De Bowlingcommissie kijkt terug op
een succesvol jaar, waarin het derde
lustrum werd gevierd en hoopt dat bij
de aanvang van het nieuwe seizoen,
in september a.s. zich weer een aantal nieuwe deelnemers zullen melden.
Extra stimulans daarbij kan zijn dat
in het nieuwe seizoen waarschijnlijk
weer in Mijdrecht gespeeld kan
worden. De Bowlingcommissie zal
daar in de komende weken gesprekken over voeren met leiding van het
nieuwe bowlinghuis.

Door middel van het schoolproject
probeert de kanoclub om kinderen
van de basisschool te interesseren
voor kanovaren. Veel jongelui vinden
kanovaren wel leuk, maar hebben
reeds voor een andere sport gekozen.
Dit jaar hebben zich tien kinderen
aangemeld. De deelnemers van ‘Hart
voor sport’ krijgen de beginselen van
het kanovaren uitgelegd en varen
mee met de jeugdgroep van de club.
Afgelopen zaterdag is de groep van

start gegaan. Het weer was uitstekend, maar niet iedereen hield het
droog. Dit kwam vooral door het
gespetter na afloop.
Door de wat ongelukkige planning
tussen de feestdagen, viel een aantal
aangemelde helaas kinderen af, maar
het enthousiasme was zo groot dat
ondanks twee weken slecht weer
bijna iedereen aanwezig was.
Het aantal beschikbare kajaks was
bepalend voor de groepsgrootte.
Als de deelnemers zo veel lol in het
kanovaren hebben, dan heeft de club
verenigingskajaks ter beschikking,
zodat niet meteen een eigen kajak
hoeft te worden aangeschaft.
Inlichtingen: www.kvdrv.nl.

Op vrijdag 4 juni 2010 is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562. Aanwezig
zijn om stipt 20.00 uur en uiterlijk
om 20.15 starten met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. Er worden
vier maal zestien giffies gespeeld, de
punten worden bij elkaar opgeteld,
en de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote
tombola. Noteer vast de volgende
prijsklaverjasavonden tot aan de
vakanties in uw agenda: 4 en 18 juni
en dan 9 juli.

Wilnis

Triviant zoekt
muzikaal talent
Muziek en showkorps Triviant is op
zoek naar nieuwe leden en daarom
gaan we in Wilnis de straat op, op
zoek naar nieuw talent.
Lijkt het je leuk om muziek, te
maken of majorette te worden, kom
dan op zaterdag 29 mei a.s. naar
het korps kijken en luisteren en
maak kennis met onze dwarsfluiten,
trommels, lyra’s en met de majorettebatons. Je krijgt dan de gelegenheid om zelf even een instrument te
bespelen.
We zijn te vinden op diverse plaatsen in Wilnis. We starten rond 10.15
uur met een kort optreden in het
Ten Brinkplantsoen, rond de klok
van 11.00 uur zijn we te vinden op
het veldje bij de Vossenstaart, daar
vindt wederom een klein optreden
plaats. Als laatste spelen we op het
veld nabij de Scheepmaker in Veenzijde 3, dan kunt u ons rond de klok
van 11.45 uur komen beluisteren.

Vinkeveen

Museum De Ronde
Venen extra open
Peuterspeelzaal Pino naar de kinderboerderij

De prijswinnaars: staande v.l.n.r. Gerrit van Zijl, Riet Visser, Ans Hamers, Antoine
Arends, Willy Frankenhuizen, Molly van der Weij, Riet van Veen, Joop Daalhuizen,
Reina Pieneman, Gijs van der Zee, Trees Nolte (namens Sjaan Snoek) en Henk Nolte.
Voorste rij v.l.n.r. Jeanine Daalhuizen, Jan van Zijl en Annalies Blokdijk.

Leerlingenconcert
in De Boei
Zaterdagavond 5 juni a.s. vindt het
jaarlijkse concert door leerlingen
van Letta van Maanen en Letske
& Eline Hofstra plaats in De Boei,
Kerklaan 32 te Vinkeveen. Behalve
van pianospel kunt u deze avond
ook genieten van zang, gitaar- en
elektrisch gitaarspel. De leerlingen
variëren in leeftijd en aantal lesjaren,
zodat er een boeiend en afwisselend
programma gebracht zal worden.
De uitvoering begint om 19.30 uur en
de toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom!

Dinsdag jl. was het weer zover, de peutertjes van speelzaal Pino gingen op
bezoek bij kinderboerderij de Schaapskooi in Nieuwveen. Bij binnenkomst
waren daar direct de geitjes die oud brood erg lekker vinden en het ook
heerlijk vinden om geaaid te worden. De kippen en eenden lopen er vrolijk
rond en in de schaapskooi konden de peutertjes knuffelen met een cavia of
een konijntje. Aan de picknicktafel werd er heerlijk gedronken en boerderijkoekjes gegeten, toen nog even spelen in de kleine speeltuin... en toen
was het al weer tijd om terug naar de speelzaal te gaan. Kijk ook op
www.peuterspeelzaaldrv.nl en www.speel-wijs.nl.

TVM kampioenen
Het veelbelovende mix-team
t/m 10 jaar van tennisvereniging
Mijdrecht bestaande uit Lisa Post,
Sophie Berger, Julia Govers, Floris
Berkelder en Martijn Kooijman
heeft woensdag 26 mei de laatste
competitiedag strak uitgespeeld
en met winst (5-0) afgesloten. Er
werd heel mooi getennist en de
enkels, dubbels en de mix werden
allemaal gewonnen. Dit team
mag nu verder voor het Utrechtse
districtskampioenschap.

Speciaal in het kader van de jaarlijkse Dorpentocht opent het museum
haar deuren op zondag 6 juni van
10.00 tot 17.00 uur. Op 8 verschillende plaatsen in de regio kan men
vertrekken voor een fietstocht van
35 of 55 kilometer, waaronder bij
Jachthaven Motel ‘Borger’ nabij het
museum. Alle deelnemers en andere
bezoekers kunnen deze dag voor de
kortingsprijs van slechts €2,00 het
museum bezoeken.
De tijdelijke tentoonstelling ‘Militair
Landschap, waterlinies in De Ronde
Venen’ is nog tot 30 juni te bezoeken. Er wordt alweer druk gewerkt
aan de volgende tentoonstelling over
Hennepland in De Gouden Eeuw,
welke vanaf medio juli te bezichtigen
is.
Museum De Ronde Venen is geopend
van april t/m oktober op woensdag,
donderdag en zaterdag van 14:00 tot
17:00 uur, in juli en augustus ook op
zondag geopend. Zie ook:

www.museumderondevenen.nl

6		

DE GROENE VENEN

DE WEEK IN BEELD

DE GROENE VENEN 		

7

Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Peuterspeelzaal De Hummeltjes in Vinkeveen viert feest. Juf Jannine is op 27
maart jl. moeder geworden van dochter Fiene en alle kinderen konden vandaag
de baby bewonderen. Juf Jannine kreeg van iedereen een roze roos en een
mooi gezamenlijk kado. Verder was de peuterspeelzaal roze versierd en
genoten alle kinderen van de limonade en roze koekjes, spekjes en cakejes.

Lente bij boerderij Stam aan de Tweede Zijweg. De uit 1992
stammende boerderij behoorde tot de genomineerden voor
verkiezing van de Boerderij van het Jaar 2010 in de Provincie
Utrecht, mede ook vanwege de fraaie ligging in het
karakteristieke veengebied.

In september 2009 zijn de meiden van HVM M8E2, gesponsord door
Ruijgrok Makelaars o/g, begonnen in een nieuwe team samenstelling
en naar een groter veld. Na een uiterst moeizame start in 2009 zijn
de resultaten van de trainingen zichtbaar. Inmiddels staat het team
als een huis en met grote samenhorigheid zijn ze verdiend kampioen
geworden in de 1e Klasse nivo B en tegen niet de minste tegenstanders. Van harte gefeliciteerd meiden, jullie hebben karakter
getoond.

Het afgelopen seizoen is er volop gedart bij de soos voor verstandelijk gehandicapten in Wilnis. Onder leiding van Jos streed
men hartstochtelijk om de hoogste prijzen en de allerhoogste
eer. Sponsor en uitbater Chris van Cens reikte de prijzen uit die
bij toeval allen bij de hoogste eer en prijs hoorden. Kortom, een
feest dat tot in de late uurtjes duurde.

Op maandag 24 mei jl. vond de
finale van de tweede editie van
het Rabo Talentenpodium plaats
tijdens de Spektakeldag van het
AJOC Festival. De finale werd
gepresenteerd door Valerio Zeno.
Er streden tijdens de finale elf acts
om de hoofdprijs: een retro
scooter! De deskundige jury,
bestaande uit Jeroen Post, Ingrid
Lambregts, Hans van Veen en
Jeffrey Schröder kozen de
volgende winnaars:
Nummer 1. Joyce Aarsman
(zie foto)
Nummer 2. Thijs Snoek en Larissa
Weilenman
Nummer 3. De band Four the Same
foto peter bakker

Maurice Delmonte (78) schenkt het schilderij van de Dijkdoorbraak Wilnis aan de stichting Willisstee op woensdag 26 mei. Dit
omdat Delmonte vindt dat al zijn gemaakte schilderijen terug
moeten naar de betrokkenen. Nu zijn de schilderijen pas op de
goede plek. Voorzitter Jan Kneppers nam het schilderij in ontvangst en blijft nu voor altijd in het dorpshuis hangen.
				
foto patrick hesse

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
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Bedrijvenvoetbalteams klaar
voor 'De Ronde Venen Cup'
Maar liefst 18 voetbalteams van diverse bedrijven uit De Ronde Venen
gaan morgen, zaterdag 29 mei, de sportieve strijd aan om 'De Ronde Venen
Cup' in de wacht te slepen en de felbegeerde wisselbeker in de prijzenkast
ten toon te mogen stellen.
Het evenement wordt gehouden op
de Argonvelden in Mijdrecht. Naast
het voetbaltoernooi zijn er gedurende
de dag volop leuke nevenactiviteiten
voor partners, kinderen en supporters. De opbrengst van het toernooi
gaat naar vier goede doelen: De
Moederverwendag en het Kerstdiner
Soos de Cirkel, beide in De Ronde
Venen. Daarnaast worden twee internationale doelen gesteund: Stichting
Hand in Bolivia en Stichting Wees
en Kind in Indonesië. Het toernooi
wordt georganiseerd door Rotary
Club Mijdrecht in samenwerking met
sv Argon.
De deelnemende teams zijn: BvCM+
Tailormade Credit management, S.C.
Johnson (2 teams), Van Walraven
Operation, Van Walraven Holding,
Rabobank Rijn en Veenstromen (2
teams), FC Leucoplast, Bouwbedrijf
Mulckhuijse, Meeùs Assurantiën,
Arch. en ing.bureau H.W. van der
Laan, Bouwbedrijf Gebr. Van Scheppingen, Verkaik Holding & Van
Rossum Makelaardij, Auto Berkelaar

& G. Brouwer & Zn, Van Kouwen &
Eron Communicatie, spelend onder
de naam Antenna, Kringkoop, Bouwbedrijf Midreth en Veenhartkerk.
Programma:
9.45
Opening van het toernooi,
onder muziekale begeleiding van VIOS.
10.00 Start van de wedstrijden.
Meeùs Assurantiën,
winnaar van 2009, zal
de aftrap verrichten.
Zij hebben hiervoor
hun medewerker en oudprofvoetballer van Ajax
en oud-international Dick
Schoenaker bereid
gevonden.
Er wordt gespeeld in 3 poules van 6
teams. Elk team speelt 5 wedstrijden
van 20 minuten
15.15 De poulewinnaars spelen
in een aparte finale poule
om de plaatsen 1, 2 en 3.
17.00 Prijsuitreiking met
aansluitend BBQ
20.00 Einde

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

Woning- en arbeidsmarkt vertonen nog weinig tekenen van herstel

Lokale economie lijdt nog steeds onder crisis
De gevolgen van de wereldwijde economische neergang zijn nog steeds goed merkbaar in de lokale economie. Dat blijkt uit de tweede economische monitor die door de gemeente is opgesteld. In het eerste kwartaal van 2010 zijn minder woningen verkocht en het aantal niet-werkende werkzoekenden is toegenomen.
Toch lijken de eerste tekenen van herstel zich aan te dienen.
Om een goed beeld te krijgen van de
economische crisis voor De Ronde
Venen en de effecten die dit heeft
op de lokale economie, brengt de
economische monitor de toestand van
de lokale economie in kaart. In deze
monitor is een groot aantal indicatoren opgenomen die een beeld geven
van de bedrijvigheid in de gemeente
en van de lokale woning- en arbeidsmarkt. Op basis van deze cijfers
wordt een beeld geschetst van de toestand van de lokale economie en kan
eventueel actie worden ondernomen.
De economische monitor verschijnt
elk kwartaal.

In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar, is in het eerste
kwartaal van 2010 zowel het aantal
gestarte als opgeheven bedrijven
gestegen. Het saldo van deze twee is
echter positief: er zijn meer bedrijven
bijgekomen dan er zijn verdwenen.
De Ronde Venen wijkt hiermee niet
veel af van de landelijke situatie.
Wat betreft het aantal aangevraagde
bouwvergunningen lijkt het dieptepunt in het derde kwartaal van 2009
te hebben gelegen. De stijging die
sindsdien is ingezet, heeft zich doorgezet in het eerste kwartaal van
2010.

Waar de woningmarkt landelijk tekenen van herstel laat zien, lijkt daar
in De Ronde Venen vooralsnog geen
sprake van. Nam het aantal verkooptransacties in het vierde kwartaal
van 2009 nog toe, in het eerste
kwartaal van 2010 is die groei weer
geheel teniet gedaan. De gemiddelde
transactieprijs van een woning is
vergeleken met het vorige kwartaal
licht afgenomen.
Ook de arbeidsmarkt vertoont nog
weinig herstel. Het aantal openstaande vacatures neemt in De
Ronde Venen af, waar dit landelijk
toeneemt. Het aantal niet-werkende
werkzoekenden neemt toe. Het
percentage werklozen onder de
beroepsbevolking is lokaal wel lager
dan nationaal. Zowel landelijk als in
De Ronde Venen is er een stijging te
zien in het aantal cliënten Wet Werk
en Bijstand (WWB). Het aantal
cliënten schuldhulpverlening is licht
afgenomen.
De ‘Economische monitor, versie mei
2010’ is te raadplegen op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl,
onder het kopje ‘Ondernemen’.

De Hoef

Voetbalcafé in De Springbok
Voetballiefhebbers kunnen op de dagen dat Nederland moet spelen
tijdens de wereldkampioenschappen in Zuid Afrika, hun hart ophalen
in gebouw De Springbok in De Hoef waar dan een voetbalcafé zal zijn
ingericht.
Onder het genot van een drankje en een hapje
kunnen dan de verrichtingen van “onze” ploeg
samen worden bekeken. Dat het een gezellige
boel zal worden lijkt duidelijk.
De zaal gaat open een half uur voordat de wedstrijd begint. 12 en 19 juni om 13.00 uur en 24
juni om 20.00 uur. Daarna zal worden aangegeven op welke data en tijden het voetbalcafé
weer geopend zal zijn naar mate Nederland
verder komt op weg naar de finale.

Mørd en Dødslag tijdens de
Maand van het Spannende Boek
Op 1 juni start de Maand van het Spannende Boek. Dit jaar staan de Scandinavische thrillers in de schijnwerpers. Onder het motto Mørd en Dødslag
staan ze de hele maand juni ook centraal in de Regionale Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen.
Volop aandacht dus voor auteurs als Henning Mankell, Liza Marklund,
Karin Fossum, Camilla Lackberg en Arnaldur Indridason. En genoeg keuze
voor een maand lang spanning thuis, onderweg of op vakantie. En wilt u
weten of uw favoriete thriller of misdaad-dvd op de plank staat, dat kan via
de catalogus op de website: www.bibliotheekavv.nl.
En desgewenst kunt u het meteen reserveren.
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College stemt in met Masterplan
Haitsmahof/Molenhof
Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdagavond jl. ingestemd met het
Masterplan Haitsmahof/Molenhof. Dit houdt in dat nu in grote lijnen bekend is hoe dit gedeelte van het centrum van Mijdrecht er in de toekomst uit zal zien.
De herontwikkeling van het gebied Haitsmahof/Molenhof is de eerste fase van de
vernieuwing van het centrum. Er wordt al
een tijdje hard gewerkt door de gemeente en
haar adviseurs, samen met drie ontwikkelende
partijen, om dit gedeelte van Mijdrecht een
nieuw gezicht te geven. Het door hen opgestelde Masterplan bestaat uit een stedenbouwkundig gedeelte en een beeldkwaliteitplan. In
het stedenbouwkundige gedeelte staat waar
de nieuwe straten, de winkels en de woningen
komen en hoe het parkeren en de bereikbaarheid worden geregeld. In het beeldkwaliteitplan is uitgewerkt hoe de straten en pleinen
globaal worden ingericht en hoe de gevels van
de woningen en winkels eruit zien.
Onder het nieuwe centrum zal een parkeergarage komen met ongeveer 460 plaatsen. Het
college heeft de voorkeur uitgesproken om de

inrit van deze parkeergarage onder de Achtervaart door te maken. Zo ontstaat een snelle en
comfortabele entree tot het centrum vanaf de
Rondweg.
De ambitie van het Masterplan is hoog.
Belangrijke kenmerken daarbij zijn een
ondergrondse parkeergarage, een aquaductontsluiting, maar ook een duurzame stedenbouwkundige structuur en een leefbare openbare
ruimte. Uit eerste berekeningen blijkt dat de
invoering van betaald parkeren een logische
mogelijkheid biedt om deze plannen te bekostigen. Hiervoor zal nader onderzoek plaats
vinden.
Op 1 juli a.s. behandelt de gemeenteraad dit
onderwerp en wordt een definitief besluit
over het Masterplan genomen. Na dit besluit
worden contracten tussen de gemeente en
ontwikkelaars opgesteld. Deze ontwikkelaars
zullen het project verder realiseren.

Bij Bakkerij de Kruyf wordt hard gewerkt om de winkel gereed te krijgen.

Bakkerij De Kruyf breidt uit
Ambachtsbakker De Kruyf breidt uit met drie zaken in onder andere Mijdrecht (De Passage), Vinkeveen (Plevierenlaan) en Wilnis (Molmlaan). Het bedrijf neemt de bakkerijen
over van Bakkerij Leonard.
door renee broggel

Familie de Kruyf begon in 1939 een bakkerij
in Hazerwoude. Het familiebedrijf is toen
verhuisd naar Zevenhoven. Het is een echt
familiebedrijf, want de grootvader van de
huidige eigenaar is de oprichter.
De bakkerij is momenteel uitgebreid richting
De Ronde Venen en is sinds 2002 een erkende
Ambachtsbakker. Een dergelijke Ambachtsbakker bereidt zijn producten met uiterste zorg,
maakt gebruik van de allerbeste grondstoffen
zodat een unieke kwaliteit garant staat. Als
bakker kan je niet zomaar een Ambachtsbakker worden, hiervoor moet je aan een aantal
criteria voldoen en een beoordelingstoets
ondergaan.
De Kruyf: “Het grootste verschil tussen het
brood van en het brood uit de supermarkt zijn
toch de eerlijke en betere ingrediënten die de
bakkerij gebruikt. Daardoor heeft het brood
een betere smaak. Het brood is bovendien
verser, want het wordt ’s nachts gebakken en
is dus hartstikke vers als het in de winkel ligt.
Het product uit de supermarkt is vaak een dag
ouder, omdat het nog lang op transport moet.”
Klanten zijn kritischer geworden en willen
gezonder leven, daar zijn de klanten bewust

foto patrick hesse

mee bezig. Voor deze mensen heeft Bakkerij
De Kruyf speciaal ‘Polderbrood’. Dit is een
broodsoort dat het ‘ik kies bewust’-logo mag
dragen. In de drie verschillende polderbroden:
Polder Omega, Polder Dubbeldonker en Polder
extra vezel zitten Omega-3 vetzuren, veel
soorten zaden en pitten of extra vezels. Deze
broden maakt Bakkerij De Kruyf speciaal om
aan de wensen van een gezonde levensstijl te
voldoen.
Zo heeft De Kruyf ook minigebak in het assortiment. Kleinere porties, maar net zo lekker.
Ideaal voor een gezond gewicht.
Niet alleen de Polderbroden en minigebakjes.
Ook het luisterende oor, de passie en het plezier van de ambacht dragen bij aan het grote
succes van Bakkerij De Kruyf als ambachtsbakker.
De bakkerij heeft elke week weer nieuwe
voordeelacties. Volgende week is de boerencake in de aanbieding. Maar binnenkort zijn
ook de beroemde witte bollen en aardbeienschelpjes in de reclame. Zeker de moeite
waard om even een van de winkels binnen te
stappen.
Wilt u meer informatie over het assortiment of
de bakkerij zelf? Kijk dan even op:

www.ambachtsbakker.nl/dekruyf
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Agenda

Concert

Muziek in drievoud

Zaterdag 29 mei
Werkochtend bij de educatieve
NME-tuin De Woudreus vanaf
9.00 uur; info: 0297-273692

Heeft u morganavond, zaterdag 29 mei, al iets in uw agenda staan?
Zo niet, dan komt dat heel mooi uit. De Brassband Concordia uit
Vinkeveen, het Harmonie orkest KnA uit Uithoorn en het Fanfare
orkest Viribus Unitis uit Wilnis geven namelijk een tripleconcert.

Zondag 30 mei
Assuline Turfstekertoernooi
Locatie: Sportpark De Molmhoek Vinkeveen.
Tijd:10.00 uur tot 17.00 uur.
Inschrijven kan tot 8 mei a.s.;
inschrijfformulier op

www.vv-atalante.nl
Dinsdag 1 juni
Troupe A’dour presenteert concert met Greetje de Haan (zang)
en Irina Parfenova (piano)
Aanvang: 19.30 uur
Nieuw Avondlicht, Dorpsstraat
75, Mijdrecht
Toegang: € 5,00/bewoners vrij
Meer info: tel 0297 - 24 17 67;

www.troupeadour.nl
Woensdag 2 juni
Inloopbijeenkomst in De Meijert
over natuur, fietsen, wandelen en
spelen in Marickenland
Tijd: van 16.00 tot 22.00 uur.
De nieuwsbrief is op te halen in
het gemeentehuis of te downloaden op www.marickenland.nl
Donderdag 3 juni
Training omgaan met grenzen
voor vrijwilligers.
Locatie: Party en Congrescentrum De Meyert, Dr. J. van der
Haarlaan 6, Mijdrecht.
Tijd: 9.30 tot 17.00 uur.
Opgeven kan via de website

www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
(over het steunpunt, cursussen
en workshops) of via de e-mail
(d.vantessel@stichtingdebaat.nl).
Vrijdag 4 juni
Film in de Veenhartkerk.
Film: Rachel Getting Married.
Aanvang: 20.30 uur.
Zaal open: 20.00 uur.
Entree: 4 euro.
Locatie: Grutto 2a te Mijdrecht.
Vrijdag 4 juni
AJOCafé + Pokeren.
Locatie: Immitsj: Windmolen 75,
Mijdrecht. Tijd: 20.30 uur
Zaterdag 5 juni
Talent gezocht voor het KOOI-Pop
festival.
Tijd:Vanaf 15.00-21.00 uur zijn er
in en rondom JC Allround allerlei
leuke optredens, demonstraties, een
markt enz.
Vanaf 21.00 uur is er een Rondeveense Vonk avond in Allround/La
Paix.
Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met
Stichting De Baat (Wendy de
Waal) tel: 0297 230280 of mail:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl
Zaterdag 5 en zondag 6 juni
Jeugd zeilevenement. Diverse
wedstrijden worden gevaren in
Optimisten, Splash en RS Fefa
bootjes. De locatie is Clubhuis
van de WVA, zandeiland 4 (gelegen aan de Baambrugse Zuwe)
Vinkeveen. Kijk voor meer info
op www.wvavinkeveen.nl

Expositie

Ons Tweede Thuis exposeert
bij Fort aan de Drecht
Aanstaande zondag 30 mei opent bij galerie Fort aan de Drecht de bijzondere expositie ‘Puur, Outsider Art’. Deze expositie bevat werken van
kunstenaars van Ons Tweede Thuis. Ons Tweede Thuis heeft een aantal
ateliers waar mensen met een verstandelijke beperking hun kunstzinnige talenten tot uiting kunnen brengen. Op doek, papier of driedimensionaal alles is mogelijk.
Er is werk te zien van: Laura
Beenen, Sandra Biersteker, Martin
van Braak, Rob van Geet, Gemma
Jansen, Karen Koeslag, Cecilia
Kwa, Sander Rietvink, Thea Rosman, Bram van Schagen, Alexander
Simon, Rebecca Smit, Bianca Tas,
Frank Treep, Franky Vergouwe,
Reinout Verstraten, Susanne Visser,
Vivan Westdorp, Lia Wienneke en
Nanny Wortel. Er wordt geschilderd
en gedecoreerd: met acrylverf,
ecoline, stift, vetkrijt, waterverf, op
doek, papier of hout. Iedere dinsdag
worden in workshops nieuwe
technieken uitgeprobeerd, vertelt
begeleidster Mieke Moleman.

De expositie is te zien van 30 mei
t/m 4 juli en zal op 30 mei om
15.00 uur worden geopend door
Dhr. Ad van Leeuwen, directeur
van Ons Tweede Thuis. Levende
standbeelden en muziek zullen de
opening omlijsten.
U vindt Galerie Fort aan de Drecht
aan de Grevelingen 50 in Uithoorn.
Openingstijden: do/vrij: 14 – 17.00
uur, za/zo: 12 – 17.00 uur.
Op de openingsdag is de galerie
vanaf 14.30 geopend.

Deze avond wordt gevuld met
prachtige muziekstukken van
alle drie de orkesten. De Brassband Concordia zal Fanfare Brittannica van James L. Hosay, Cry
of the Celts van Ronan Hardiman arr. Peter Graham en Lord
Tullamore van Carl Wittrock
laten horen.
Het harmonie orkest KnA heeft
hard geoefend op de stukken:
El Torico de la Cuerda van Luis
Serrano Alarcon, La Fanciulla
del West van Giacomo Pucciniarr. Johan de Meij, Amparito
Roca van Jaime Texidor en tot
slot Fandango van Frank Perkins.
Ook het fanfare orkest Viribus
Unitis heeft mooie stukken uitgezocht. Zij spelen: Fanfare for a
Friend van Bert Appermont, Codon van Kevin Houben, Hymnus
Pastorale van Bert Appermont

Muziek

From Paper to Song Concert

Toetsenist uit De Ronde Venen studeert af als eerste
lichting ‘Artiest’ van de Herman Brood Academie
Het is voor toetsenist/keyboardist Peter Huisman vier jaar geleden dat
hij begon aan de opleiding Herman Brood Academie om artiest te worden. Na vier jaar is de tijd daar om af te studeren. Het concert ‘From
Paper to Song’ zal draaien om zijn songwritingsproject en de daaraan
gekoppelde web-documentaire ‘From Paper to Song’ die te vinden is
op de website www.peterhuisman.com. Peter’s afstudeerconcert zal plaats
vinden morgenavond, zaterdag 29 mei, in The Mix in Uithoorn. Zaal
open om 20.00 uur. Aanvang 20.30 uur. Entree is gratis.

Expositie

Vinkevener Frank de Leeuw exposeert in
Royal Gallery
In de Royal Gallery in Amsterdam wordt van 2 tot en met 27
juni een expositie gehouden
met schilderijen van o.a. de
Vinkevener Frank de Leeuw.
Frank de Leeuw heeft zijn atelier in Waterland. Hij is autodidact, maar al zo’n twintig jaar
actief als tekenaar en schilder
bij Atelier de Kromme Mijdrecht
in Mijdrecht. Hij is daarvan een
aantal jaren voorzitter geweest
en organiseert voor deze vereniging nu nog steeds de wekelijkse
cursus tekenen naar naaktmodel.
Zijn stijl is primair figuratief en
varieert van sterk naturalistisch
tot een wat lossere weergave
van de werkelijkheid. Hij richt
zich vooral op model en portret.
Speciaal voor deze expositie
heeft hij een serie van acht
schilderijen gemaakt in een stijl
die aan pop-art doet denken. In
de werken zijn sterke contrasten
met wit en zwart aangebracht,
waarbij de halftonen zijn
teruggebracht tot geel en rood.
Behalve schilderijen laat hij ook
een aantal tekeningen zien.

De expositie toont tevens werk van Pieter ten Boekel, die evenals
Frank een website heeft bij het kunstenaarsnetwerk van Mainport
Art Productions waarop zij hun portfolio presenteren. Tevens zullen er
keramische sculpturen en objecten van Ada ten Boekel-Lugthart worden
tentoongesteld. De Royal Gallery is gevestigd in de Koningsstraat 37 in
Amsterdam, vlakbij
het Centraal
Station en de
Nieuwmarkt.
Informatie over
de galerie vindt
u op www.

amsterdam
royalgallery.
com. Tijdens
de expositie
zal Frank
de Leeuw
elke openingsdag
van 12
tot 18
uur aanwezig
zijn.

en Fulco de Minstreel van Leon
Vliex.
De toegang is gratis en het concert vindt plaats in De Willisstee,
Pieter Joostenlaan 24, in Wilnis.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Het concert begint om 20.00 uur.

“Het was voor mij best lastig om
te kiezen wat ik wilde presenteren
na mijn vierjarige opleiding op de
Herman Brood Academie. Ik ben uiteindelijk uitgekomen op een concert
waar ik mijzelf als songwriter presenteer. In april 2009 ben ik begonnen
samen met gitarist en zanger Ronny
Hamersma om nummers te schrijven.
We wilden graag pop/rockmuziek
schrijven, toegankelijk voor een breed
publiek. Aanvankelijk wilden zelf
niks doen met de nummers, maar
uiteindelijk besloten we een band
op te richten om deze nummers ten
gehore te brengen. En omdat wij nog
geen geweldige kwaliteit opname
materiaal tot onze beschikking hadden, kwam ik op het idee om het hele
concert te laten filmen zodat deze
op DVD uitgebracht kan worden. Dit
geeft mij, de band en Ronny en mij
als songwriters, een goed visitekaartje voor onze toekomst. En nu we de
nummers live spelen merken wij echt
hoe krachtig de nummers kunnen
zijn. We zijn tot nu toe heel erg blij
met onze nummers en hopelijk bied
dit concert en het resultaat, de DVD,
kansen voor ons als muzikanten en
songwriters!” aldus Peter.
Tijdens het concert ‘From Paper to
Song’ laten Peter en de band zien
wat hij op toetsen- en songwritinggebied allemaal kan. Speciaal aan de
avond is dat het concert zal worden
vastgelegd en worden uitgebracht op
DVD.
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Gevangenen hebben recht op fatsoenlijke behandeling

Jan van den Brand pleit voor
mensenrechten gedetineerden
Formeel is hij sinds 2006 met pensioen. Maar hij heeft het drukker dan ooit. Oud-gevangenisdirecteur Jan
van den Brand uit Mijdrecht reist de halve wereld rond om regeringen te adviseren bij het opzetten van
een humaan en efficiënt gevangeniswezen. Hij vindt dat ook de ergste boeven er recht op hebben, dat ze
hun straf op een menswaardige wijze kunnen ondergaan. Voor zijn tomeloze inzet bij de verbetering van de
mensenrechten voor de gedetineerden kreeg hij kortgeleden een Koninklijke onderscheiding en werd hij
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
door piet van buul

Jan van den Brand komt uit een
groot, katholiek gezin in Brabant.
Daar was het al mooi wanneer je
naar de Mulo mocht. En daarna
aan het werk. Hij kwam in 1962 bij
Justitie terecht en kreeg een baan bij
het gerechtshof in Den Bosch. Intussen deed hij de avond HBS en ging
daarna naar de Universiteit om rechten te studeren. Hij werd gerechtssecretaris en was belast met het ten
uitvoer leggen van de uitspraken van
de rechter. Langs die weg raakte hij
ook thuis in het gevangeniswezen. “Ik
had al snel door dat ik geen officier
van justitie wilde worden. En ook zeker geen strafrechtadvocaat. Ik breng
het niet op om mensen te verdedigen,
van wie ik weet dat ze schuldig zijn.
Ik had eigenlijk drie ambities in die
tijd. Ik wilde een goed huisvader zijn,
ik wilde directeur worden van een
gevangenis en eventueel zou ik wel
kinderrechter willen worden. Het
werd uiteindelijk een loopbaan in het
gevangeniswezen.”
Jan werd adjunct directeur in het
Huis van Bewaring aan het Leidseplein in Amsterdam. “Mijn mentor
daar was Michael Rutten. Die heeft
mij bijgebracht dat je bij het werk
in de bajes altijd de mens centraal
moet stellen. Dat uitgangspunt heb ik
de rest van mijn leven altijd gehanteerd.”Vanuit het Leidseplein ging
hij naar de Bijlmerbajes, werd daar
in 1983 directeur van De Schans.
Hij was betrokken bij het jeugdhuis
van bewaring in Haarlem, werd in
1989 directeur in de Havenstraat in
Amsterdam. Vervolgens kwam het
grenshospitium op Schiphol op zijn
pad en vervolgens werd hij clusterdirecteur in Zuid Oost Brabant. Inmiddels had hij dus een aardig overzicht

foto patrick hesse

van de gang van zaken binnen het
Nederlandse detentiewezen. Hij werd
voorzitter van de vereniging van gevangenisdirecteuren en was ook een
veelgevraagde gast bij radio en TV
om uitleg te geven wanneer er weer
eens een gevangene was ontsnapt.
Internationale contacten
In de periode 1993/1994 kwam Jan
van den Brand in contact met de
Groningse hoogleraar Hans Tulkens.
Die had het verzoek gekregen om
te helpen bij de hervorming van het
gevangeniswezen in Roemenië. Die
hervormingen waren deel van de
voorwaarden waaraan Roemenië
moest voldoen om tot de EU te kunnen toetreden. Tulkens vroeg hem om
mee te doen. “We moesten een week
naar Roemenië om daar workshops
te verzorgen. Dat werd een keiharde
confrontatie. De toestanden in de
gevangenissen daar waren ongelofelijk verschrikkelijk en mensonterend.
Ik vond dat ik alleen al een morele
verplichting had om daar iets aan te
doen. We hebben ons toen gewend
tot het Helsinki Comité. Zij zijn zich
toen voor de mensenrechten in de
gevangenissen gaan interesseren. Er
kwam 1,3 miljoen gulden van de EU
beschikbaar voor een groot project.
Vervolgens ging ik aan de slag in
landen als Tsjechië, Hongarije en
Estland waar de meest basale dingen
van de grond moesten komen. Polen
was al wel wat verder en die vroegen
onze hulp voor de zorg voor verslaafden en gedragsgestoorden.”
Olievlek
De naam van Jan van den Brand
werd bekend in Europa. Ze vroegen
hem bij de EU voor een commissie
die de eisen ging formuleren die aan

nieuwe EU landen moesten worden
gesteld. Binnen het projectmanagement van het Helsinki Comité
zorgde Jan voor trainingen in tal
van Oostbloklanden. In 1998 kwam
er een nieuw regime in Albanië.
Dat wilde net als in Roemenië de
zaak hervormen. Jan heeft daar
het hele gevangeniswezen opnieuw
opgebouwd, drie nieuwe inrichtingen
van de grond gekregen, één jeugdinrichting en een aparte kliniek voor
gedragsgestoorden. “Albanië is een
heel succesvol project. Dat kon omdat
men daar ook de bereidheid had om
te veranderen. Ik heb daar ook veel
steun van de Nederlandse Ambassade
gehad. We zijn er nu bezig met het

“Het runnen van een
gevangenis is makkelijker
dan uitleggen hoe het er
aan toe gaat.”
opleiden van het middenmanagement
van de inrichtingen.”
In samenwerking met de Verenigde
Naties is Jan vervolgens in Kosovo
aan de slag gegaan en tegenwoordig
behoren ook landen als Suriname,
Moldavië, Armenië, Georgië en
Afghanistan tot zijn werkterrein. In
samenwerking met de Universiteit
van Tilburg geeft hij lezingen in midden en oost Europa over de mensenrechten in gevangenissen en met de
universiteit van Leiden verzorgdt hij
stages voor studenten en treedt hij
regelmatig op als gastdocent.
Luxe leventje?
Natuurlijk kent Jan de verhalen van
mensen die denken dat gevangenen
een luxe leventje leiden. “Dat krijg je
er ook niet makkelijk uit,” zegt Jan.

Jan van den Brand: “Het slechtste wat je kunt doen is alle verloven intrekken wanneer
het een keer mis is gelopen.”
“Ik vind het runnen van een gevangenis makkelijker dan uitleggen hoe
het er aan toe gaat. Hoe leg je aan
mensen met een vooroordeel uit wat
het betekent wanneer je achttien van
de vierentwintig uur in je cel zit. Je
hebt met niemand contact, je kunt
je gevoelens met niemand delen.
Zelfs als je TV kunt kijken kun je met
niemand praten over wat je gezien
hebt. Dat heeft een onvoorstelbare
impact, die je zou moeten ervaren
om te kunnen begrijpen. En de regels
worden de laatste tijd alleen maar
scherper.”
Maar wanneer er weer eens een
zware crimineel ontsnapt is krijgt dat
disproportionele aandacht volgens
Jan. “Dan heeft iedereen opeens een
mening. Dan komen er allerlei voorstellen vanuit de politiek. Zo wil het
CDA de maximumstraf naar veertig
jaar, terwijl die pas nog verhoogd is
van 20 naar 30 jaar. De voorstellen
van VVD en PVV om minimumstraffen in te voeren zijn echt heel slecht.
En dan heb ik het nog niet over de
roep om strafkampen en heropvoedingskampen. In het verleden is gebleken dat daar verhoudingsgewijze
de meeste kans opp recidive. Laten
we liever onze aandacht richten op
de oorzaken die ertoe leiden dat jongeren in de fout gaan en laten we die
oorzaken aanpakken en oplossen.”
Verlofregelingen
Er worden per jaar 52.000 verloven
toegestaan aan langgestraften. Met
1200 is er dan wat mis. Daarvan
zijn er 800 die te laat terug komen.
Blijven er 400 over waar opgetreden
moet worden. Jan: “Het slechtste
wat je kunt doen is alle verloven

Open Huizen Dag bij Ruijgrok Makelaars
Op zaterdag 5 juni a.s. houdt Ruijgrok Makelaars een Open Huizen Dag waarop vele verkopers hun woning openstellen voor geïnteresseerden.
Woningzoekenden kunnen deze dag tussen 11 en 15 uur vrijblijvend en zonder afspraak de deelnemende woningen bezoeken.
De Open Huizen Dag wordt bewust
op een zaterdag georganiseerd.
Geïnteresseerden kunnen dan de
woningen bij daglicht bezichtigen
en voor de meeste woningzoekers
geldt dat zij er dan geen vrije dag
voor hoeven te nemen. En, op een
zaterdag krijgt men een reëel beeld
van de omgeving. De Open Huizen
Dag is uitgegroeid tot een fenomeen,
dat woningzoekers het gemak biedt
om op eenvoudige wijze verschillende
woningen te bekijken en te vergelijken.
De deelnemende woningen zijn door
middel van posters en tuinborden
duidelijk herkenbaar in de straat en
zijn ook op te zoeken via

www.ruijgrok.nl en www.funda.nl. Zo
krijgen woningzoekers de gelegenheid om zich een nog specifieker
beeld te vormen van hun woonwensen en wellicht stuiten zij op 5 juni
zelfs op hun droomwoning.
Op de Open Huizen Dag kunnen
woningzoekers ook terecht op het
kantoor van Ruijgrok Makelaars voor
een kopje koffie en meer informatie
over de te koop staande woningen
van deze makelaar. Het kantoor
is gevestigd aan de Hofland 19 te
Mijdrecht.Voor een afspraak, informatie of vragen kan men bellen naar
0297-283375, e-mailen naar info@
ruijgrok.nl of een bezoek brengen
aan de website www.ruijgrok.nl.

intrekken wanneer het een keer mis
is gelopen. Die verlofregeling is een
geleidelijk en gefaseerd proces in het
kader van reïntegratie. Daar moet
je zorgvuldig mee omgaan.” Jan van
den Brand gelooft ook niet in meer
invloed van de gevangenisdirecteur
bij het verlenen van toestemming
voor verlof. “In uitzonderlijke gevallen zoals een sterfgeval in de familie,
zou de directeur in overleg met het
Openbaar Ministerie een rol kunnen
spelen. Verder moet je het echt aan
de rechter overlaten. Gaat het om
mensen die nog een straftijd van
twee jaar of langer tegoed hebben dan moet de minister daarover
beslissen,” vindt Jan van den Brand.
Hij wijst er ook op dat het leven van
een ontsnapte ook niet echt plezierig
is. “Ik heb als gevangenisdirecteur
mensen gehad die kwamen vragen
of ze weer terug mochten komen
omdat ze er niet meer tegen konden
voortdurend op de vlucht te zijn.
Iemand zei eens tegen me dat hij zijn
vrouw en kinderen vaker zag toen hij
in de bajes zat dan toen hij ontsnapt
was. Daar lees je nooit wat over in de
krant. Eén extreem geval krijgt alle
aandacht, maar bij Justitie hebben we
met duizenden gevallen te maken.”
Jan van den Brand laat er geen misverstand over bestaan dat mensen
die in de fout zijn gegaan, ook stevig
gestraft moeten worden. Maar hij
vindt wel dat het verblijf in de gevangenis humaan moet zijn en gericht op
een terugkeer naar de maatschappij.
Daarnaast moet er veel meer aandacht zijn voor slachtoffers. “Wanneer je de slachtoffers beter bij het
strafproces betrekt is dat voor alle
betrokkenen een stuk beter.”

DE GROENE VENEN IS
OOK VERKRIJGBAAR BIJ:
Mijdrecht
• Albert Heijn Leicester • Boekhandel Mondria • Aldi Adelhof •
•Blauw Autoverhuur • Gemeentehuis De Ronde Venen • Boni
Supermarkt •
• Hofland Medisch Centrum •
Rendez Vous • Bibliotheek Dr v.d.
Haarlaan •
Wilnis
• C1000 • Carwash Quick & Shine
Wilnis (naast BP) • Drogisterij de
Nagtegaal •
Vinkeveen
• Super de Boer Vinkeveen • Readshop Vinkeveen •
Waverveen
• F.A.Ruizendaal & Zonen •
EN ONLINE OP
WWW.DE GROENE VENEN.NL
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HUIZEN KIJKEN IN DE RONDE VENEN MET CARIN

Selijnsweg 66, Waverveen
Op een zonnige vrijdagmiddag in het dorp Waverveen rijd ik de Selijnsweg op. Ik kom terecht op een gezellig plein met speelmogelijkheden voor kinderen en voldoende parkeerplaatsen. De bewoners van nummer 66 zien mij al aankomen en ik word hartelijk ontvangen in hun halfvrijstaande herenhuis.
Na een gezellig praatje besluiten we
het huis door te gaan en beginnen op
de tweede verdieping. Hier bevinden
zich twee ruime slaapkamers, waarvan de slaapkamer aan de voorzijde
is voorzien van een grote dakkapel en
elektrische zonwering. De slaapkamers en de overloop beschikken over
handige opbergruimte.
We lopen de trap af naar de eerste
verdieping. Hier vinden we twee
slaapkamers; de ouderslaapkamer
is lekker ruim en heeft een grote
raampartij, die ook is voorzien van
zonwering; erg prettig in een warme
zomer. De badkamer, die zich ook op
de eerste verdieping bevindt, is echt
een plaatje. Hij is ontzettend ruim en
voorzien van een toilet, een dubbel
wastafelmeubel, een stoomdouchecabine en een whirlpoolligbad. In het
dak is een rond raam geplaatst, dat
voorzien is van verlichting, dat ziet
er erg leuk uit. Het is een heerlijke

Casa di Carin
Carin van Tellingen werkte bij
een makelaar en kent deze regio
goed. In Casa di Carin bezoekt
zij interessante woningen in De
Ronde Venen die te koop staan
bij één van de plaatselijke
makelaars.

ruimte om lekker in te ontspannen.
Op naar de begane grond. Via de hal
komen we in de bijkeuken, waar de
wasmachine en de droger geplaatst
zijn en waarboven nog een opbergzolder gecreëerd is. Een handige ruimte,
waar volgens de bewoners altijd erg
veel gebruik van gemaakt wordt
omdat je hier ook vanuit buiten naar
binnen kunt. De woonkamer en de
keuken zijn erg praktisch ingedeeld.
De luxe keuken is afgescheiden van
de woonkamer met een halfhoge
muur en is voorzien van diverse
inbouwapparatuur. De keuken past
goed in het gehele plaatje van de
benedenverdieping. Er ligt een mooie
plavuizen vloer, die net als badkamer,
bijkeuken, hal, vide en woonkamer,
voorzien is van vloerverwarming.
De woonkamer is erg ruim en heeft
een paar opvallende punten. Als eerst
twee schuifpuien, wat in de woonkamer zeer veel lichtinval oplevert. Ten
tweede een mooie schouw voor het
stoken van een heerlijk haardvuur.
En ten derde is er een open trap
naar de vide, waar nu een speelplek
voor de kinderen gecreëerd is. Deze
ruimte kan ook makkelijk ingericht
worden als werkplek of atelier, en er
is voldoende lichtinval door de vier
dakramen. Zoiets kom je niet vaak
tegen in een woning; een prachtig
plekje zo.
We lopen de tuin in, die gelegen is
op het zuidwesten en waar je tot laat
in de avond nog van de zon kunt genieten. De tuin is goed onderhouden
en door de afscheidingen kun je hier
heerlijk vrij zitten en van je privacy
genieten. Hij is zelfs voorzien van
een vijver en een houthok, voor de
opslag van je openhaard hout. Naast

de woning is er een omloopmogelijkheid naar de voorzijde. Hier
vind je, naast de ruime oprit, een
aangebouwde berging (voormalige
garage), waarin nog heel wat spullen opgeborgen kunnen worden.
Wat mij opvalt, is dat de gehele
woning, tot aan de berging aan
toe, ontzettend netjes is afgewerkt
en onderhouden. Binnen zijn alle
muren glad gestuukt en alle ruimten
zijn tot in de puntjes toe afgewerkt.
Wanneer je zou willen, kun je hier
direct intrekken en genieten van
deze schitterende woning. Wat is er
mooier dan lekker vrij in een rustige
omgeving te wonen en dan toch alle
belangrijke zaken zoals een supermarkt, scholen of een winkelcentrum
op korte fiets- of autoafstand te
hebben. Een fantastische woning die
je echt met eigen ogen gezien moet
hebben.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt		 3,8
Snelweg A2		 7,2
Zwembad		 4
Basisschool		 3,9
Sportvoorzieningen 3,6

Facts & Figures
Selijnsweg 66, Waverveen
Vraagprijs € 499.994,- k.k
Perceeloppervlakte 250 m2
Inhoud 425 m3
6 kamers (4 slaapkamers)
Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641RG Mijdrecht
tel: 0297-250421
welkom@korvermakelaars.nl

Informatieavond over Mediorenwoningen in plan Westerheul IV in Vinkeveen
Dankzij een lokaal initiatief en de
medewerking van de gemeente De
Ronde Venen kunnen in de nieuwe
uitbreiding Westerheul IV in Vinkeveen 8 tot 10 medioren- en seniorenwoningen worden gebouwd.
Aan dit soort woningen is grote
behoefte, zoals ondermeer is vastgesteld tijdens een peiling in 2007
in het Parochiehuis in Mijdrecht.
Op dinsdag 8 juni 2010 zal in het

Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan
34 te Vinkeveen aan de hand van
tekeningen en ander beeldmateriaal
om 20.15 uur tekst en uitleg worden
gegeven over dit nieuwe voor De
Ronde Venen unieke project. Dat
gebeurt door de Stichting SIR-55,
een consumentenorganisatie, opgericht om aan de woonwensen van
medioren (50-70 jaar) en senioren
tegemoet te komen.
Wie zich aangesproken voelt door

het SIR-55 concept en aanwezig
wil zijn op deze informatieavond,
kan zich aanmelden bij de SIR-55
contactpersoon voor De Ronde Venen, Henk de Vries, via e-mail: henk.
martha@casema.nl, of via telefoon:
0297–27 25 33. Voor meer informatie over SIR-55 kunt u terecht op
www.sir.55.nl.
De SIR-55 woning
Het nieuwe woonconcept kan men

zich het beste voorstellen als een
mengvorm tussen grondgebonden
woningen en appartementen. Op een
kavel van ongeveer 14 bij 21 meter
worden twee woningen op elkaar
gebouwd van ongeveer 150 m2 per
stuk. Iedere woning heeft een eigen
patiotuin met een carport en een
berging. De woningen, gericht op de
eigen patiotuin, zijn zo gestapeld dat
er optimale privacy is. De tuin van
de bovenste woning bevindt zich op

het dak van de benedenwoning. Er
worden nadrukkelijk eisen gesteld
met betrekking tot kwaliteit, comfort,
bruikbaarheid, toegankelijkheid
(bovenwoningen met lift) en veiligheid. De prijs van de woningen met
inbegrip van de grond is nog niet
vastgesteld. Een zeer voorlopige
prijsindicatie ligt om en nabij een
prijsniveau van ca. € 395.000,- tot
ca. € 420.000,- vrij op naam.
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Spinning is hip en Spinning4life nog hipper!
Berg op, afdalen, demarreren of gewoon rustig fietsen. Het hoort er allemaal bij op de vier uur lange spinning marathon. De spinning marathon wordt zaterdag 12 juni gehouden van 12.00 uur tot 16.00 uur midden in het bruisende centrum van Mijdrecht op het Raadhuisplein. Door het organiseren van een spinning
marathon wil Stichting4Life op een sportieve manier geld inzamelen voor kwetsbare vrouwen en kinderen
in Kenia.
Om 11.30 uur zal een Djembé band
het evenement muzikaal openen.
Om 12 uur stapt de eerste VIP-gast,
sportwethouder Ingrid Lambregts,
samen met ruim honderd deelnemers op voor een vier uur durende
marathon. Onder leiding van vier
ervaren spinning instructeurs gaan
alle deelnemers de strijd aan gaan
met zichzelf en voor een ander.
Vier uur achter elkaar spinnen is
voor sommige mensen wel erg lang,
maar geen zorgen, je kunt ook met
twee, of zelfs vier
mensen een fietspakket aanschaffen.

Voor alle enthousiastelingen is er
bij de start een beloning in de vorm
van een goodiebag en een spinning4life shirt. Ook voor bedrijven
is er een speciaal fietspakket
samengesteld. Zij krijgen buiten de
goodiebag en het shirt na afloop
ook nog een hapje en een drankje
in de sponsorlounge bij Restaurant
Rendez-Vous.
Op deze dag staat er een lange
etappe voor de boeg: de deelnemers starten in Mijdrecht en finishen namelijk
in Nairobi! De
gehele route
wordt virtueel
op een
groot

scherm vastgelegd, zodat het een
vermakelijke reis wordt. Ben je
geen fervent spinner dan biedt deze
dag ook andere activiteiten. Zoals
een loterij, veiling, springkussen
voor kinderen, kindermarkt, knutselen, massagestoelen en er worden
sieraden verkocht die in Kenia zijn
gemaakt.
Alle activiteiten zorgen voor een
goede ambiance en zijn dus niet
alleen voor de sportieve mensen
weggelegd. Maar mocht je op dag
zelf bedenken toch mee te willen
doen, dan staan enkele last-minute
spinningfietsen voor je klaar om in
het peloton aan te sluiten.
Met de opbrengst van het event
worden de leefomstandigheden van
kwetsbare vrouwen en kinderen in
de sloppenwijken in Nairobi structureel verbeterd.
Het evenement wordt mede
mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Rabobank, Hema,
Akkermans Hagman & Partners,
Villa DM, DM4Life, SCM Recruitment, Kungwi, Loyalty Lab, Eron
Communicatie, Vermeij Beheer,
Van Walraven, Elysee Accountants,
Rendez Vous, Fysiotherapie Egbers
Verbeek Geest, Avenance, Haveman
Timmerwerken, ALLSAFE Mini
Opslag, Vitas, Gerrijn BV, Vrumona,
Sneakers, Menzis, Bakker de Kruyf,
d’Hersigny, de Slaapfabriek, El
Fuego, TOF, abeautifulstory.nl, sieraden4life.nl, AGU en de Loods.
Meer informatie of inschrijven?
Bezoek www.spinningforlife.nl. Alle
inschrijvingen voor 31 mei a.s.
ontvangen een gratis sieradenset
6x Luck!

Vrouwenfitness bij HMC Kerngezond
Het belang van regelmatig bewegen
is al goed doorgedrongen in onze
maatschappij. Het houdt je lichamelijk en mentaal fit, je uithoudingsvermogen verbetert en je bent daardoor
minder snel moe. Regelmatig
bewegen zorgt voor een betere weerstand tegen ziektekiemen en je zit
lekkerder in je vel. Botten en spieren
worden sterker en de kans op ziektes,
zoals hart- en vaatziekten en diabetes
vermindert aanzienlijk. Bovendien is
samen sporten goed voor de sociale
contacten.
Toch is sporten nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met name voor
vrouwen die vanwege hun geloof liever niet samen met mannen sporten
is het lastig om een manier te vinden
om dit vorm te geven.
Quassima Asafiati zet zich in voor
deze groep vrouwen. Samen met de
fysiotherapeuten van Kerngezond
biedt zij fitness voor vrouwen aan in

het Hofland Medisch Centrum. Op
deze manier kunnen vrouwen met
elkaar sporten en zo werken aan hun
algehele gezondheid. Er zijn mogelijkheden voor cardiotraining om het
uithoudingsvermogen te verbeteren,
krachttraining om de spieren sterker
te maken en grondoefeningen voor
bijvoorbeeld de buikspieren.
Naast het feit dat sporten goed is
voor je lichaam, is het op deze manier
ook een sociaal gebeuren. Vrouwen

leren elkaar beter kennen en vriendschappen worden gebouwd. Al met
al is het een succes en elke vrouw is
welkom. Elke dinsdagavond van 19
tot 20 uur kun je onder begeleiding
van Judith Zondervan (Fysiotherapeut) en Louisa Kravchenko komen
sporten. Wil je een keer meedoen of
wil je meer informatie, dan kunt u
Quassima mailen op: mevrouwtje_q@
hotmail.com of binnenlopen bij
HMC|KernGezond, Hofland 54.

Spiegeltje,
spiegeltje
Elke keer als ik de foto naast
deze column zie, glunder ik.
Wat een beeldig hoofd!
Dat dit beeldige hoofd vooral
een creatie is van Patrick Hesse, onze
fotograaf van De Groene Venen, weet
ik maar al te goed. Die zette me in
mooi licht, poetste het een beetje
op in Photoshop en daar was de glamourversie van ondergetekende.
Mijn werkelijke hoofd ziet er ‘s
ochtends namelijk heel anders uit en
vertoont dan een opvallende gelijkenis met een Sharpei of een Franse
bulldog, daar wil ik vanaf zijn. Ook
ziet mijn kapsel er meestal uit alsof
er zojuist een vogelnest in is gemaakt
of dat het gekamd lijkt met een voetzoeker. Dat ik toch blij ben met deze
illusie, komt omdat ik zo ijdel ben als
de pest.
De maatschappij lijkt steeds meer
gericht op uiterlijk en ook ik maak me
daar schuldig aan.
Voor jongeren, pubers, is het uiterlijk
vaak helemaal een zaak van levensbelang. Hoe je er uit ziet bepaalt uiteindelijk bij welke groep je hoort en
zo kan het zijn dat je dochter op een
dag blauwwollen dreadlocks op haar
hoofd heeft en drie panties met gaten
over elkaar draagt, omdat ze zich een
Cybergoth voelt. Of dat ze –al vallen
de mussen van het dak– nooit meer
iets anders aan wil dan haar Uggs,
simpelweg omdat al haar vriendinnen die ook altijd dragen. Vlak de
heren overigens ook niet uit; menig
huishouden staat op springen als er
niet het juiste merk gel, onderbroek
of paar sneakers is aangeschaft.
Laatst mocht ik portretten maken van
een hele knappe familie. Een jongen
en drie erg mooie meiden moesten
door mij vereeuwigd worden in inkt
en krijt als verrassing voor hun vader.
Panisch was ik tijdens het tekenen
voor de reacties van vooral de dames.
De in mijn ogen beeldschone jonge
vrouwen hadden namelijk commentaar gehad op ongeveer elke foto die
ik voor deze klus van hen gekregen
had. Hier had zij stom haar, daar werd
er dom gelachen. Als de meiden al
zo kritisch waren over zichzelf op de
foto’s, wat moesten ze dan wel niet
vinden van mijn klodderige tekeningen?
Afgelopen vakantie was ik in Zweden
voor een grote graffitiklus. Ik was in
het dorpje Ytterhogdal in het zuiden
van het noorden van de middle of

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (13)
en hond Alfan.

nowhere ongeveer.
In die tien dagen liep ik er niet al te
charmant bij, een paar oude T-shirts
over elkaar, legerbroek en verfdampmasker voldeden. Maar gelukkig was
iedereen daar praktisch gekleed, de
mode had een hoog fleecetruiengehalte zullen we maar zeggen.
De winters zijn in dat gebied bar
koud, met temperaturen die kunnen
dalen tot -40 °C. Dan wordt er door
ieder speciale dikke overalls, mutsen
en wanten gedragen, met daaronder
lang ondergoed. Maar het leuke is,
zo vertelde mijn opdrachtgeefster,
dat dan in een restaurant alle pubers
gewoon in dat lange ondergoed
rondlopen. Dat interesseert ze niks.
Even zag ik het goede hier van in, de
waarde voor onze op uiterlijk gerichte pubers en daar had ik deze column
stichtelijk mee kunnen besluiten.
Maar de eerlijkheid gebiedt mij te
zeggen dat ik toen ik na tien dagen
weer naar naar huis ging, ik heel blij
was dat ik een leuk bloesje aan kon
trekken, make-up op mijn hoofd kon
smeren en hakken kon dragen.
Goed voorbeeld doet volgen, maar
ja, ik ben zo ijdel als de pest. Ik zei
het al…
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Arie Samsom na 40 jaar Modehuis van Yperen met pensioen

“Het zal vreemd zijn de eerste verdieping achter mij te laten”
Bij Arie koop je geen broek, nee je schaft een pantalon aan; een pak heet in Arie’s vakjargon kostuum. De winkel verlaten en toch slecht gekleed gaan komt niet voor. Nee, als Arie je
heeft geadviseerd, weet je jezelf verzekerd van een meer dan prima advies, gebaseerd op meer dan 40 jaar vakkennis. Na veertig jaar dienstverband bij Modehuis van Yperen gaat Arie
genieten van een welverdiend pensioen. Na 1 juni zal hij zich voornamelijk bezighouden met hobby´s en natuurlijk met zijn vrouw en 'klein'kinderen.
Toen Arie in 1970 bij het modehuis
in dienst trad, had hij de detailhandelsschool en twee werkgevers als
ervaring in zijn bagage. Herenmode
trok hem aan, nog steeds overigens.
Het is een sport mensen goed te
kleden. In de loop der jaren heeft
hij dat bij talloze mensen gedaan.
Even polsen wat de bedoeling is,
voor welke gelegenheid er kleding
wordt aangeschaft, de juiste maat
inschattend en die dan ook uit
het rek pakken.
Meteen laten
zien dat je de
klant serieus wilt
adviseren, wat
ook wel eens
inhoudt dat je
eerlijk bent en ook wel eens zegt
'Ik zou dat niet doen'. Omdat je
op een dorp werkt en toch heel
vaak mensen na de eerste aankoop
terugziet, bouw je een band op die
ruimte biedt voor eerlijkheid. Maar
ook vertrouwen. Het spreekwoord
'Kleren maken de man', doet opgeld
bij Arie. Iedereen kan er goed en
verzorgd uitzien vindt hij en dat hij
daar een bijdrage aan kan leveren,
vindt hij alleen maar leuk.
Bescheidenheid is een eigenschap
die op hem van toepassing is. Arie
is nou niet iemand die als haantje
de voorste acteert. Dat is jammer,
want als je met hem praat blijkt

dat hij heel veel van zijn vak houdt
en de kennis die hij daar in de loop
der jaren in heeft opgebouwd groot
is. Maar het kost even moeite de
woordenstroom op gang te brengen.
Omgangsvormen zijn Arie op het lijf
geschreven. Is het wel eens zo dat
in een soort discotheken ook kleding wordt verkocht, op zijn eerste
verdieping staat het begrip normen
en waarden hoog in het vaandel.
Arie moet je al heel goed kennen
wil hij het woord
'jij' in de mond
nemen. Nee, 'u'
ligt hem beter,
en de bescheidenheid in zijn
karakter vind je
terug in de afstand die hij naar de
klant toe inneemt als aankoopbeslissingen worden genomen. Maar
ook de wijze waarop hij een te passen kledingstuk aanreikt, verraadt
goede omgangsvormen en daardoor
wordt het begrip opdringerigheid
en tot aankoop dwingen op zijn
verdieping voorkomen.

“Hier werken in
mijn eigen dorp
heeft veel voordelen.”

Dat Arie in een bijzondere winkel
met een ruim scala aan klanten
werkt illustreert hij door het
voorval te noemen van een zes jaar
geleden naar elders vertrokken
Mijdrechter, die hem belde en vroeg
of een bepaald soort herenonder-

goed nog in het assortiment werd
gevoerd. Toen het antwoord ja bleek
te zijn, zei de man: “Fijn leg dan
maar zes sets voor me klaar, hier
kan ik er met geen mogelijkheid
aankomen en ik kom binnenkort
wel langs om mijn bestelling te
halen. Overigens heel erg leuk dat
ik u nog tref.”
Arie is geen dag met tegenzin naar
zijn werk gegaan. “Hier werken in
mijn eigen dorp heeft veel voordelen. Ik bracht mijn kinderen van en
naar school, ik ken hier heel veel
mensen, waar ik toch een goede
band mee heb. Ik heb in de loop der
jaren veel leuke collega's gehad, die
zal ik straks missen. Het voordeel
is dat ik straks veel tijd aan mijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen
kan gaan geven. Zingen doe ik
graag en dat doe ik al ruim 15
jaar in het mannenkoor Immanuel.
Ik breng op zondag zo af en toe
mensen die in Maria Oord worden
verpleegd naar de kerk en zieken
naar het ziekenhuis voor controles.
Ik houd van zwemmen en fietsen.
En….ik ga op computerles. Maar
als Hans mij belt en zegt dat het
fijn is als ik even een dagje zou
komen, sla ik dat niet af. Al zou het
maar zijn omdat ik hier een fijne
tijd heb gehad.”

Arie Samsom: De toekomst is voor mijn vrouw en (klein) kinderen.
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IN VOL BEDRIJF
MijnWijnkelder

Drie voorwaarden voor een goede wijnopslag
Sommige wijnen worden in de loop der jaren steeds beter. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om zo’n
goede wijn een aantal jaren te bewaren. Maar dan is het wel belangrijk dat de wijn onder optimale condities
wordt opgeslagen. Boudewijn Lammers weet precies hoe dat moet.
door piet van buul

Boudewijn Lammers installeert
wijnkelders. “Ik ben dus geen wijnhandelaar en ben ook geen vinoloog.
De meeste klanten weten veel meer
van wijn dan ik. Zij maken de keuze
welke wijn ze lekker vinden en welke
wijn ze als bewaarwijn inkopen.
Maar ik weet wel hoe je wijn moet
behandelen. Mijn taak is het dan ook
om een opslagplaats te creëren waarin die wijn onder optimale condities
tot volle rijping kan komen. Daarbij
ga ik er van uit dat zo’n wijnkelder
aan drie belangrijke voorwaarden
moet voldoen. Op de eerste plaats
moet er een constante temperatuur
worden aangehouden van 12 graden.
Dat zorgt ervoor dat het ontwikkelingsproces, dat de wijn gedurende
de bewaarperiode doormaakt, wordt
vertraagd. Wanneer je zo’n wijn in de
huiskamer bewaart, waar het meestal
veel warmer is en de temperaturen
vaak wisselend zijn, gaat dat proces
veel te snel. Een tweede belangrijke
voorwaarde is de luchtvochtigheid.
De juiste luchtvochtigheid in de
kelder zorgt er ook voor dat de kurk
niet uitdroogt. De laatste jaren zijn
de schroefdoppen sterk in opkomst.
Daar is niks mis mee, maar wijn met
een schroefdop is geen bewaarwijn.
Die moet je dus niet al te lang laten
liggen, maar lekker opdrinken. Een
echte bewaarwijn is nog altijd voorzien van een kurk. En dan is de derde

foto patrick hesse

voorwaarde van de klimaatbeheersing dat er een goede luchtcirculatie
plaatsvindt, zodat de juiste, constante
temperatuur ook op alle plekken in
de wijnkelder gehandhaafd blijft.”
Gat in de markt
Boudewijn komt oorspronkelijk uit
de autobranche. Hij kwam op zeker
moment in contact met een bedrijf
dat handelde in wijnaccessoires. Daar
ontdekte hij een braakliggend terrein
op het gebied van de wijnopslag. Hij
stelde vast dat de wijnhandelaren en
de slijters op dat gebied nauwelijks
iets deden. Boudewijn: “Ze verkopen
je met plezier hun wijn, maar dan
moet je het verder zelf maar uitzoeken. Het begint vaak klein. Mensen
kopen een paar flessen van een goede
wijn, om die te bewaren en verder te
laten rijpen. Aanvankelijk komt zo’n
wijn op een wijnrekje in de kamer of
onder de trap. Maar van lieverlede
beginnen mensen er plezier in te
krijgen, ze gaan zich er in verdiepen
en hun voorraad breidt zich uit. Kenners weten op den duur ook precies
wanneer het een goed jaar is om wijn
jong in te kopen en die te bewaren.”
“En dan komt er vanzelf een moment
dat je toch serieus tegen het probleem van een goede opslagruimte
aan loopt. Ik zag hier dus een gat
in de markt. Het komt wel voor dat

Boudewijn Lammers: “Een opslagplaats creëren waar wijn onder optimale condities tot volle rijping kan komen.”
mensen partijen wijn kopen, die door
de wijnhandelaar in bewaring worden
gehouden en op afroep geleverd
worden. Maar de meeste particulieren vinden het leuk om zelf thuis een
wijnvoorraad op te bouwen. Ik ben
zo’n vier en een halfjaar geleden begonnen. Aanvankelijk heb ik me hier
op de regio gericht. Maar al redelijk
snel kreeg ik opdrachten uit het hele
land en tegenwoordig werk ik zelfs
internationaal. Er komen redelijk

René Millenaar liep Roparun
Vorige week zaterdag startte in Parijs de Roparun 2010, een non-stop estafetteloop van 530 km naar Rotterdam, met als doel geld op te halen voor de strijd tegen kanker. In totaal 275 teams van elk acht renners
namen dit jaar deel. René Millenaar was één van hen. Maandag jl. finishte hij op de Coolsingel in Rotterdam.
“Denken aan je zieke medemens en tegelijkertijd een persoonlijk doel nastreven.”
Waarom doen de deelnemers van
Roparunteam FloraHolland dit?
“Om te beginnen is de Roparun een
uiterst sportieve uitdaging. Daarnaast is het een ook heel gezellig
evenement. De Roparun is topsport
en teamsport! Acht lopers zullen proberen de afstand van 530
kilometer in ongeveer 44 uur af te
leggen.”
De lopers 'staan' niet alleen; twee
fietsers begeleiden hen, wijzen de
loper de weg, schermen de loper af
van het verkeer en supporten volop.
Verder bestaat het team ook nog uit
twee masseurs, teamleden die de
catering verzorgen en twee chauffeurs. Ook hun inzet is gedurende
de tocht absoluut vereist. Deze
zware sportieve prestatie levert het
team met veel enthousiasme en plezier. Echter de voornaamste reden
om mee te doen aan dit fantastische
evenement, is te zorgen voor een
zo hoog mogelijke opbrengst voor
de goede doelen van de Stichting
Roparun.
Voor René geldt: “Trachten leven
toe te voegen aan de dagen, waar

geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven. Het doel
van de Ropa stichting sprak mij
ontzettend aan, om echt wat voor
de kankerpatiënten te doen. Roparunners staan voor het verbeteren
van de kwaliteit van het leven van
kankerpatiënten. Dit jaar zorgen zij
voor hoofdhuidkoelers die patiënten
die chemo krijgen heel goed kunnen gebruiken. Er is voor laptops
gezorgd voor kinderen met kanker,
zodat zij met hun vrienden en klasgenootjes on-line blijven. En zo zijn

er heel veel goede doelen in Nederland waar ik de krant mee kan vullen. Mijn moeder en schoonmoeder
hebben allebei kanker gehad en ik
heb dus van dichtbij ervaren wat de
ziekte inhoudt en wat voor impact
het heeft op je leven. Het was een
zware run, het weer eigenlijk iets te
warm,maar die ervaring is enorm.
Een kroon op het vele hardlopen.
De teller van ons team staat op
44.385 euro en die teller loopt nog
steeds…”

veel opdrachten uit België. Dat is het
mooie van internet. Sinds ik mijn site
www.mijnwijnkelder.eu heb geopend
kunnen mensen ook buiten onze
landsgrenzen mij vinden.”
Een wijnkelder bouwen
Boudewijn richt zich op de particuliere markt van wijnliefhebbers. Vaak
gaat het om een nieuwbouwwoning
waar men meteen een wijnkelder
in wil laten aanbrengen. Maar het
gebeurt ook dat men een kelder in
een bestaande woning wil hebben of
dat er een uitbouw gepland is met
daaronder een wijnkelder. Boudewijn
gaat altijd ter plekke de situatie bekijken. “Ik wil weten hoe de situatie
is. Bij particulieren tref je een grote
diversiteit van wijnliefhebbers aan.
Er zijn er die een voorraad van zo’n
tweehonderd flessen hebben maar ik
ben ook wel mensen tegen gekomen
met een voorraad van zo’n vier à vijfduizend flessen. Voor de aanleg van
een wijnkelder maak ik een ontwerp.
Omdat ik ook alles zelf aanleg let ik
er ook speciaal op dat het uitvoerbaar
moet zijn. En een wijnkelder hoeft
niet altijd letterlijk een kelder onder
de grond te zijn. Je kunt ook elders
in de woning een kamer inrichten als
wijnkelder. Mits maar wordt voldaan
aan de drie voorwaarden op het
gebied van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

Bewaarkasten
Voor mensen die de aanleg van een
wijnkelder net iets te veel van het
goede vinden, heeft Boudewijn ook
tussenoplossingen. Boudewijn: “Er
zijn ook bewaarkasten in de handel.
Die kunnen variëren van anderhalve
bij anderhalve meter tot vijf meter.
Er zijn zelfs kasten die ingedeeld
zijn in compartimenten met verschillende temperaturen. Er is een deel
voor de bewaarwijnen. Er is een deel
met een lagere temperatuur voor de
champagne en de witte wijnen en
vaak is er nog een plek waar je de
wijn op drinktemperatuur kunt houden. Er zijn ook bouwsystemen als
een soort inloopkast met een speciale
koelunit. Je hebt dan een looppad
met aan weerszijden uittrekladen,
waar de wijn in ligt. Kortom, er zijn
veel mogelijkheden.”
Voor mensen die naar een oplossing
zoeken om hun wijnvoorraad onder
zo optimaal mogelijke condities op te
slaan loont het dus zeker de moeite
om eens contact met Boudewijn
Lammers op te nemen. Of je in een
grote villa woont of in een eenvoudige woning of een appartement,
maakt hem niet uit. Hij slaagt er vrijwel altijd in om mensen een passende
oplossing te bieden. MijnWijnkelder
van Boudewijn Lammers is gevestigd
in Mijdrecht en is telefonisch te bereiken onder nummer 0297 273 345.
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De keuze van...

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

Van Kouwen nu
ook Opel dealer
in Hoofddorp
De Van Kouwen Automotive groep
is met ingang van 1 juli de nieuwe
Opel-dealer in Hoofddorp. Het
bedrijf zal Opels gaan verkopen
en onderhouden vanuit het het
pand aan de Sonderholm, waar
voorheen Het Motorhuis zat.
Voor Van Kouwen is het de zevende
dealervestiging. Frank Vaneman, directeur van Van Kouwen, is verheugd
over de uitbreiding: “In deze vestiging
gaan wij
Opel vertegenwoordigen met
zowel een
verkoop- als
after salesafdeling.
Ook gaan
we het aangrenzende
Directeur Frank Vaneman benzinestais verheugd over de
tion runnen,
nieuwe vestiging.
een primeur
voor ons.
Op dit moment is Opel vanuit deze
vestiging alleen met een after sales
afdeling vertegenwoordigd. Opel
Nederland wilde graag een dealer in
Hoofddorp die het complete pakket
kan leveren. De kans om dit te doen
vanuit deze voor Opel al jaren bekende vestiging, hebben we met beide
handen aangegrepen. Hoofddorp is
immers een regio waar de groei flink
inzit, ca. 65.000 inwoners en meer
dan 8.600 bedrijven, en het sluit mooi
aan op ons huidige verzorgingsgebied”. Ook zullen er in de maand juli
diverse openingsaanbiedingen zijn en
krijgen de huidige klanten van Van
Kouwen en de Opel rijders in Hoofddorp de kans om kennis te maken met
het nieuwe bedrijf. Van Kouwen nam
eind vorig jaar het bedrijf Fiat-dealer
Vermeij over en opende een Kia-,
Alfa Romeo- en Abarth-dealervestiging in Amsterdam-Zuidoost. Het
nieuwe bedrijf van Van Kouwen is
gevestigd op het adres Sonderholm
164 in Hoofddorp.

Nog meer moois van eigen
bodem: vijf nieuwe boeken van
Nederlandstalige auteurs.

... B. Butterworth
Dutch Cooking Today
‘Mijn neef in de Verenigde Staten
gaat binnenkort trouwen. Ik wil
een pakketje voor hem maken met
een aantal typisch Nederlandse
producten, en daarom heb ik dit
Engelstalige boekje met recepten
van Hollandse gerechten voor hem
gekocht. De oma van mijn neef
is Nederlandse en mijn familie in
Amerika vindt het altijd leuk om
Nederlandse dingen te krijgen!
Zelf kook ik graag. Ik heb bijna
alle boeken van Jamie Oliver en
ik heb een abonnement op ‘Good
Food Magazine’. De wekelijkse
boodschappen doen we aan de hand
van de recepten uit dit Engelse
tijdschrift. Daardoor eten we heel
gevarieerd, zoals Thais, Chinees en
Engels. Er staan ook veel lekkere
recepten voor taarten en cakes in.
Maar de Hollandse pot maak ik uit
mijn hoofd!’

1

De schilder en het meisje
Margriet de Moor 		
(literaire roman)

Het is 3 mei
1664, de
dag dat een
achttienjarig meisje
publiekelijk wordt
gewurgd op
de Dam in
Amsterdam.
Het is een
evenement waar de halve stad
voor uitloopt. Een schilder voelt
geen neiging te gaan kijken. Hij
heeft zijn gedachten bij een doek
waar hij die ochtend materiaal
voor heeft gekocht: rode en gouden
pigmenten. Later die dag hoort hij
van zijn zoon de details over de
gruwelijke laatste minuten van het
meisje. Margriet de Moor vertelt
het spannende verhaal van Elsje
Christiaens, een meisje uit Jutland
dat in een barre winter besluit per
boot naar Amsterdam te reizen.
Daardoorheen loopt het verhaal
van de schilder en diens verdriet
over zijn gestorven vrouw. In een
lichte stijl beschrijft De Moor hoe
gebeurtenissen uit zijn levensloop
op de dag van de terechtstelling
met de lotgevallen van het meisje
verstrengeld raken, uitmondend in
een doodstille ontmoeting.

2

De Vuurtoren
Jan en Sanne Terlouw
(literaire thriller)
Leonie
Reders raakt
tot over haar
oren verliefd
op Lars, een
natuurkundig
ingenieur. Ze
trouwt met
hem, maar
kort na de
bruiloft is

Lars spoorloos. Natuurlijk zet het intussen ervaren speurdersduo Reders
& Reders alles op alles om hem te
vinden, maar de een na de ander die
licht in de zaak kan brengen, wordt
omgebracht. Leeft Lars nog? Bij
Leonie wisselen vlagen van wanhoop
en momenten van grote daadkracht
elkaar af. Haar vader Job zet alles
opzij om het mysterie te helpen oplossen. Waar komt die neergestoken
student in de Massegast vandaan?
Hebben gebeurtenissen in het verleden ermee te maken?

3

Een soort familie 		
Kees van Beijnum 		
(literaire roman)

Eind jaren
tachtig, een
klein dorp
aan de Waddenzee. Het
leven van de
ouders van
Teun staat
in het teken
van de grote
idealen. Het gezin offert er alles
voor op. Maar wat betekent dat
voor Teun en zijn oudere broer?
Ieder op geheel eigen wijze proberen de jongens, regelmatig doelwit
van pesterijen, op school en op
straat te overleven. Als de broer
zijn ouders en hun idealen radicaal
de rug toekeert, raakt het gezin
ontwricht.

4

Bloed, zaad en tranen
Van Sambeek 		
(literaire roman)

De medewerkers van
de afdeling
C5 van het
zojuist geopende Belle
van Zuylen
Medisch
Centrum te
Leidsche Rijn
leveren strijd voor het leven en
tegen de dood, maar soms vechten
ze elkaar de tent uit. De tijden veranderen. Steeds meer vrouwelijke
chirurgen nemen de plaats in van
hun mannelijke machocollega’s. De
Raad van Bestuur kiest nadrukkelijk partij voor de moderne opvattingen van de snijdende vrouwen.
Het is even wennen voor de oude

garde en voor de haantjes van C5.
Na de bestsellers ‘Zadelpijn’, ‘Het
Verwende Nest’ en ‘Koninginnenrit’
schetst Van Sambeek in ‘Bloed,
zaad en tranen’ een realistisch,
ontroerend en geestig beeld van
het reilen en zeilen binnen de
dynamische wereld van een ziekenhuis. De collegiale sfeer tussen
de artsen wordt getekend tegen de
achtergrond van het thuisfront. Ook
daar is het niet altijd rozengeur
en maneschijn. Spoedgevallen,
toewijding, jaloezie, nachtdiensten,
achterklap, gewenste en ongewenste intimiteiten, medische missers,
en veel bloed, zweet en tranen:
medici zijn net mensen.

5

Cocktails op klompen
Petra Drenth (roman)

De Amsterdamse Saskia
Hartogh hopt
van het ene
tijdelijke suffe
baantje naar
het andere,
ze is haar
oervervelende
vriend meer
dan zat en heeft geen idee wie ze
is en wat ze met haar leven wil. In
een opwelling solliciteert ze naar
een baan als doktersassistente in
een piepklein dorpje op het platteland van Drenthe. Tot haar stomme
verbazing wordt ze aangenomen.
Hoewel het idee van een heel nieuw
leven haar doodeng lijkt, vertrekt
Saskia met haar hondje Muffi naar
het oosten van het land. Maar de
overgang van cocktails met vriendinnen in een Amsterdamse bar naar
een dorp waar sommige inwoners
nog op klompen lopen is groot. Saskia heeft moeite een plekje te vinden
tussen haar nieuwe dorpsgenoten,
onder wie haar excentrieke baas
Godfried, haar bescheiden buurvrouw Sanne en de arrogante Truus
Rimmel. En wat moet ze denken van
die mysterieuze en aantrekkelijke
Toby, de beheerder van het landgoed
buiten het dorp, die een spelletje lijkt
te spelen met haar toch al kwetsbare
hart?
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De Strooppot

Op een mooie Pinksterdag…
Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

“Dan vind ik het wel het leukst als het mooi weer is, want dan kun je
plaats nemen op ons spiksplinternieuwe terras.” Ik heb de superenthousiaste Marcel Kentrop aan de telefoon, die al ruim elf jaar eigenaar is van
het gezellige familierestaurant De Strooppot aan de Oostzijde 42-43 in
De Hoef. Samen besluiten we, dat eerste Pinksterdag gezien de weersverwachting een uitgelezen dag is voor een bezoekje. Dan snijdt het mes ook
nog eens aan twee kanten, want ik neem moeder de vrouw mee, dan hoeft
die niet te koken en heeft zodoende ook een vrije dag.
tekst en foto’s patrick hesse

Ik heb Marcel een paar jaar geleden
voor het eerst ontmoet toen ik moest
fotograferen bij een trouwerij. Het
bruidspaar had toen als feestlocatie de
keus laten vallen op één van de twee
daarvoor uiterst geschikte feestzalen
van de Strooppot. Toen bij aankomst
bleek dat de door het bruidspaar zelf
geregelde bakker vergeten was de
bruidstaart te bakken en af te leveren,
bedacht Marcel zich geen moment en
maakte van een schaal petitfourtjes
een soort bruidstaart, zodat er in ieder
geval het traditionele aansnijden gefotografeerd kon worden. (De betreffende bakker heeft zich diep geschaamd
en maakte het meer dan goed door
later op de avond een geweldige dessert ijstaart af te leveren), maar de
wijze waarop Marcel dit dilemma had
aangepakt –lekker luchtig en zonder
enige moeite– sprak voor de manier
hoe klantgericht en gedreven deze
man is en had hij op mij een meer dan
uitstekende indruk achter gelaten.
Het weer is inderdaad schitterend
als voorspeld, en het is gezellig druk

op het terras van de Strooppot als
we aankomen. Peter, de assistent van
Marcel, heeft een tafeltje voor twee
voor ons op het nieuwe terras. Dit
is een echt familierestaurant, waar
iedereen meer dan welkom is, de
kinderen spelen (uiteraard bij een
pannenkoekenrestaurant) hier dan ook
een hoofdrol. Met meer dan 160 soorten pannenkoeken is de keuze enorm
en speciaal voor onze kleine vrienden
is er een selectie van kinderpannenkoeken stuk voor stuk genoemd naar
de helden van Sesamstraat. Onbetwiste favoriet is overigens de verrassingspannenkoek, een pannenkoek met
snoep en een speelgoedverassing. Na
veel wikken en wegen gaat mijn eega
voor de pannenkoek met spek, appel
en kaas. Ik kies er een uit de sectie
specials en ga voor de Toetanchamon,
een pannenkoek met shoarmavlees,
ijsbergsla en knoflooksaus. Het terras
biedt plaats aan ruim honderd gasten
en zit behoorlijk vol. Desondanks is er
ruim voldoende bediening en zijn de
jonge dames en heren stuk voor stuk
uiterst correct en even vriendelijk. Binnen mum van tijd staan de overheerlijke pannenkoeken voor onze neus.
Ze smaken uitstekend en zijn –zoals
later zou blijken– op de traditionele
manier gebakken. Dus niet zoals bij
veel pannenkoekenrestaurants inmiddels gebruikelijk met een carrousel,
maar gewoon weer in de pan, zodat
de iedere pannenkoek exact de baktijd
krijgt die hij nodig heeft. Als ik nog
even de menukaart doorneem, zie ik
dat de pannenkoeken verkrijgbaar zijn
vanaf € 5,25 tot € 11,50, wat gezien
de geboden kwaliteit een zeer accep-

tabele prijs is. Eén van de jongedames
laat mij de nieuwe lunchkaart zien, die
tot 16.00 uur diverse heerlijkheden
biedt buiten de pannenkoeken om. Ik
ga toch nog voor een dessert, want
bij aankomst lachte het bord met de
aankondiging van verse aardbeien met
roomijs mij al toe! De zomerkoninkjes
zijn er gelukkig weer.
Wanneer we onder het genot van een
lekkere cappuccino nog even natafelen met Marcel, denk ik bijdehand
te zijn en Marcel voor een dilemma
te plaatsen: wat doe je nu met ruim
honderd man op het terras als het
weer plotseling omslaat? Geen
probleem, antwoordt Marcel stoïcijns.
We hebben boven de Hollandse zaal
net helemaal verbouwd –met airco–
en daar kunnen ruim 100 mensen
zitten met uitzicht op het schitterende
landschap. Mmmm, 1-0 voor Marcel!
We lopen nog even door het bedrijf,
want Marcel heeft niet stil gezeten
het afgelopen jaar en wil me graag de
tweede feestzaal laten zien, die ook
compleet vernieuwd is met aan de
zijkant een geheel eigen terras waar
momenteel een familiefeestje plaats
vindt met ruim 40 mensen.
En zo is De Strooppot een bedrijf met
duidelijk twee dsciplines: aan de ene
kant een laagdrempelig familierestaurant, waar eenieder zich volledig
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Blokjes biefstuk

gemarineerd in
zacht pittige marinade

500 GR A M

5.

49

7.99
Week 21 en 22 2010

Aanbieding is geldig van vrijdag 28 mei t/m woensdag 2 juni 2010. Prijswijzigingen, drukfouten en
uitverkocht voorbehouden. Aanbieding is niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK Wilnis

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

08.00 - 21.00
08.00 - 20.00

te buiten kan gaan aan een zeer grote
variatie pannenkoeken, en aan de
andere kant een feestlocatie om in privésfeer van de vele mogelijkheden die
de keuken van De Strooppot biedt gebruikt te maken. We nemen afscheid
van Marcel Kentrop en zijn mooie
bedrijf, een ondernemer in hart en
nieren, die goed luistert en inspeelt op
de wensen van de klant. En dat is toch
wat we allemaal willen. Een prima
einde van een mooie Pinksterdag.

De Strooppot
De Strooppot
Oostzijde 42-43
1426AE De Hoef
Telefoon: 0297 - 59 37 77
info@strooppot.nl
www.strooppot.nl
Van april t/m september geopend:
Dinsdag t/m zondag van 11.00 uur
tot 20.00 uur
maandag gesloten
Van oktober t/m maart geopend:
Woensdag t/m vrijdag van 16.00
uur tot 20.00 uur
zaterdag en zondag van 11.00 uur
tot 20.00 uur
maandag en dinsdag gesloten
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Vrijwilligster Ria en hulpvragende Anja:

Ria en Anja, Maatjes voor Twee!
Kosteloos stofzuigen, bijles geven, de planten water geven en de administratie doen. Het zijn allemaal manieren waarop je een ander kunt helpen. Maar ook een gezellig praatje maken, behoort tot het vrijwilligerswerk.
Vrijwilligster Ria Tesselaar uit Mijdrecht: “Anja en ik spreken één keer in de twee weken af. Niet om te soppen,
maar gewoon om samen koffie te drinken of iets anders leuks te doen. We doen dit nog maar een paar maanden, maar vinden het beiden nu al een succes.”
tekst valérie sambrink sanderink

Maatje voor Twee
Ria en Anja vonden elkaar door
Maatje voor Twee, een initiatief van
de stichting De Baat. Op 2 november
2009 werd het initiatief in gang
gezet. Er werden advertenties op
het internet en in regionale kranten
geplaatst in de hoop dat hulpbehoevenden en mogelijke vrijwilligers de
moed hadden om te reageren. Anja
zag de advertentie in een plaatselijke krant staan en aarzelde geen
moment. Anja: “Ik heb geen moment
gewacht. Ik was veel te bang dat ik
dan weer zou gaan twijfelen. Dus
ik pakte de telefoon op en belde
Carolien Harbers, de coördinator van
Maatje voor Twee, op. Ik ben door
een ongeluk slecht ter been geworden en zwemmen is daarom erg goed
voor mij, maar ik heb niemand om
mee te gaan zwemmen. Carolien
reageerde meteen enthousiast en
ging voor me aan het werk.”
Ook Ria had een oproepje in de krant
gezien. En ook zij besloot om te
reageren. Niet omdat zij hulp nodig
heeft, maar juist omdat ze iemand
anders wil helpen. Ria: “Ik ben nu 64
jaar en mag vanaf juni met pensioen. Het leek mij wel leuk om het
gat dat daarmee ontstaat te vullen
met wat vrijwilligerswerk. Ik zag de
advertentie en heb er even goed over
nagedacht. Het leek mij toch wel heel
erg leuk en ik heb besloten contact
op te nemen met Maatje voor Twee.
Coördinator Carolien wilde weten

foto: atie westerdijk (fotoworkshop de rondevenen)

wat mijn hobby’s waren en heeft dezelfde vraag aan Anja gesteld. Onze
hobby’s kwamen overeen en daarom
werden wij aan elkaar gekoppeld. De
eerste keer gingen Anja en ik samen
met Carolien koffie drinken. Dat was
dus mijn kennismaking met Anja.
Daarna hebben we telkens met z’n
tweeën afgesproken.”
Sociale contacten
Vaak wordt bij vrijwilligerswerk
gedacht aan het helpen van oudere
dames en heren of zielige mensen
met een aandoening. Anja is niet oud
en ondanks het feit dat haar benen
niet meer willen, voelt ze zich absoluut niet zielig. Anja: “Ik was gewoon
op zoek naar iemand om mee te
zwemmen. Ik ben niet eenzaam hoor,
want ik heb wel een paar mensen
om me heen. Dat zijn mijn moeder,
mijn zus, mijn twee vriendinnen, een
oud-buurman en nu dus ook Ria. Het
zijn er niet enorm veel, maar het zijn
wel mensen die er altijd voor mij zijn.
Ik ga met vriendinnen koffie drinken
en winkelen en ik eet twee keer in
de week bij mijn moeder. Daarnaast
heb ik hulp in de huishouding, ga ik
iedere vrijdag naar Steengoed, een
kunstatelier voor mensen met een
lichamelijke aandoening, en vind ik
het heerlijk om met de regiotaxi naar
een rommelmarkt te gaan. Lekker
snuffelen tussen de tweedehands
spulletjes. Zo krijg ik mijn dagen
wel vol. Alleen dat zwemmen is dus
een probleem. Mijn ene vriendin wil

liever geen baantjes trekken. Die wil
alleen zo het water in plonsen en vrij
zwemmen. En mijn andere vriendin
heeft een allergie tegen chloor dus
dat gaat ook niet. Daarnaast heb
ik geprobeerd mijn moeder over te
halen, maar ook dat lukte niet echt.
Dan moet ze weer een badpak kopen
en ze ziet dat zwemmen niet zo zitten. Dat kan! Dus toen zocht ik via
een Maatje voor Twee iemand om te
zwemmen. Zo kwam ik aan Ria.”
Zwemmen
De dames hebben nu nog maar één
keer samen kunnen zwemmen, maar
zodra het zwembad in Mijdrecht
geopend wordt, pakken ze de zwemspullen weer bij elkaar. Vrijwilligster
Ria: “Bij onze eerste ontmoetingen
hebben we vooral koffie gedronken.
We wilden elkaar eerst even leren
kennen. Dat vonden we zo gezellig
dat we dat nog steeds doen. Eén keer
in de twee weken zitten we op donderdagochtend samen aan de koffie.
Dan zit ik zo’n anderhalf uur bij Anja
op de bank en praten we over van alles. Over het weer, over de katten van
Anja en mijn eigen huisdieren en over
wat we allemaal beleefd hebben.
Hartstikke gezellig! Eén keer zijn
we naar het zwembad van Vinkeveen
geweest. Daar hebben we toen samen
baantjes getrokken. Dat was ook
een groot succes. En nu wachten we
op de opening van het zwembad in
Mijdrecht, want iedere keer naar Vinkeveen gaan, dat is niet handig. We

Wilnisser fietst Alpe d’HuZes voor KWF
Op 3 juni 2010 fietst Wilnisser
Jemuel Wilkes, een van de partners
van Groenewegen en Partners
Gerechtsdeurwaarders, met twee
bedrijfsteams voor KWF Kankerbestrijding mee met de Alpe d’HuZes.
Alpe d'HuZes is een actie waarbij
fietsers, alleen of in een team, geld
bijeen fietsen om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de gevolgen
van kanker. Op één dag wordt een
aantal keren de legendarische Alpe
d'Huez beklommen. “Onze organisatie ondersteunt dit initiatief vol
overgave en neemt dit jaar met 14
medewerkers deel aan dit fantastische evenement,” aldus Wilkes.
Toen Wilkes vorig jaar door een
relatie werd uitgenodigd om als
toeschouwer naar de Alpe d’HuZes
te gaan, wist hij niet zo goed wat hij
kon verwachten. Eenmaal daar was
hij direct verkocht. “Het is ongelofelijk hoeveel mensen er op zo’n dag
aan het knokken zijn voor het goede
doel. Dat brengt echt een waanzinnig
gemeenschappelijk gevoel met zich
mee. Eigenlijk dacht ik toen direct:
Dat moeten wij ook gaan doen met
onze mensen. Twee maanden later
hebben we twee teams geformeerd
en zijn we gestart met trainen.”

Naast de wil om een bijdrage te
leveren aan het KWF, heeft Wilkes
een grote passie voor wielrennen. Hij
fietst al jaren door onder andere De
Ronde Venen, op een fiets met velgen
waarin zijn naam gegraveerd staat.
Af en toe kiest hij voor onbekend
terrein. Zo was hij eerder al initiator
voor een Groenewegen-fietstocht
langs de (toenmalige) zes vestigingen van de organisatie, ook voor het
goede doel. En in de voorbereidingen

voor de Alpe d’HuZes zoekt hij op
dit moment graag wat Nederlandse
heuvels op. Toch blijft het trainen
voor een 13 kilometer lange klimtocht met stijgingspercentages tot 16
procent in Nederland lastig.
Bijna alle deelnemers aan de Alpe
d’HuZes hebben een historie met
kanker. Zij hebben als doel de onmacht die door kanker ontstaat, om
te zetten in kracht. Dit wordt gedaan
door met zoveel mogelijk mensen
steeds weer de grenzen van het
mogelijke te verleggen. “Dat doen
ook onze collega’s, onze helden. Dit
jaar hebben wij diverse activiteiten
georganiseerd om zo veel mogelijk
geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Op dit moment staat
de teller al op 35.000 euro”
Natuurlijk hoopt Wilkes nog meer
sponsorbedragen binnen te halen.
Een deel van het totale bedrag is
gekoppeld aan het aantal keren
dat de deelnemers de Alpe d’Huez
beklimmen. Opgeven is dus geen
optie. Op naar 3 juni! Kijk voor meer
informatie op

www.groenewegenfietst.com.

wonen allebei in Mijdrecht, dus een
zwembad in de buurt zou ideaal zijn.
Dan gaan we zeker vaker zwemmen.”
Anja: “Ja, en dan drinken we daarna
nog een kop koffie bij mij. Dat vind ik
toch zo gezellig, dat houden we erin!”
Maatje
Ondanks dat Anja genoeg mensen
om haar heen heeft, is ze Ria erg
dankbaar. Anja: “Mijn vriendin Margriet is echt iemand die ik midden
in de nacht nog kan wakker bellen,
dat is één van mijn grootste steunen.
Maar ook Ria is een steun voor mij.
Ria: “Kijk, lichamelijk werk als het
huishouden is voor mij ook moeilijk.
Ik heb artrose, en kan daarmee nog
prima mijn werk doen en mijn eigen
huis bijhouden. Maar veel meer moet
ik me niet op de hals halen. Ik ben
blij dat ik zo toch wat voor haar kan
doen. Ik heb dan ook echt geen spijt

dat ik me hiervoor opgegeven heb. Ik
kan begrijpen dat mensen het misschien een beetje eng vinden, maar
het is echt leuk om te doen. Bij ons
klikt het in ieder geval goed.”
Wat de dames bij de volgende
afspraakjes precies gaan doen, dat
weten ze nog niet. Ria: “We gaan
straks in ieder geval vaker zwemmen.” Anja: “En misschien kunnen
we een keer naar Amstelveen om te
winkelen. We zien het wel!” Maatjes
blijven ze in ieder geval.
Wilt u ook graag hulp of zou u graag
anderen willen helpen? Geef u dan
op voor Maatje voor Twee. Mail
naar Carolien Harbers op het adres
c.harbers@stichtingdebaat.nl of bel
naar 0297-230280.

Inlooptrainingen bij Veenland
volleybal in Wilnis
Voor jong of oud, fanatiek of recreatief, bij Volleybalvereniging Veenland
kun je binnenkort een kijkje komen nemen. Iedereen die zin heeft om
na wat basisoefeningen een partijtje volleybal mee te spelen is de eerste
drie donderdagen in juni van harte welkom voor een inlooptraining.
Volleybalvereniging Veenland in Wilnis heeft diverse trainingsgroepen die
allemaal op donderdag in de Willisstee trainen. Bij Veenland kan zowel
recreatief als in wedstrijdverband
gevolleybald worden. Bij Veenland
spelen vier wedstrijdteams, waarvan
twee heren teams, een dames team
en een jeugdteam van 12 t/m 17
jaar. De heren senioren spelen resp.
tweede en derde klasse en de dames
spelen derde klasse. Alle wedstrijdteams kunnen nog enkele spelers
gebruiken. Ook bij de recreatieve
volleyballers is er nog ruimte om een
balletje te komen slaan.
Voor jeugdspelers zijn de inlooptrainingen bedoeld om kennis te maken
met het volleybalspel. Voor jeugd en
senioren geldt dat dit ook een gelegenheid is om de vereniging en haar
leden te leren kennen.
In verschillende niveaus en verschillende leeftijden kun je een training
meemaken en zo de sfeer proeven

van wedstrijd- of recreatievolleybal.
Op deze avonden zijn Veenlanders
aanwezig om gasten te informeren
over de mogelijkheden. Voor diegenen die enthousiast zijn geworden ligt
er uiteraard een inschrijfformulier
klaar, maar je kunt ook eerst vrijblijvend een paar keer mee trainen.
Jeugdspelers van 11 tot 17 jaar zijn
welkom van 19.00 uur tot 20.30
uur. Ook meegekomen ouders zullen
worden opgevangen en geïnformeerd
over de mogelijkheden. En neem
gerust een vriend of vriendin mee!
De training voor iedereen ouder dan
17 jaar, kortom de senioren, vangt
aan om 20.30 uur en duurt tot 22.00
uur.
De inlooptrainingen zijn op donderdag 3, 10 en 17 juni in de Willisstee
aan de Pieter Joostenlaan 24 in
Wilnis. Voor meer informatie: Benno
Wendt 0297 283046 – Floor Groenendijk 06-46 047 130 Of e-mail
naar: volleybal@veenland.nl
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De Club van… Yvette Bartlema

Sport kort

Uitbreiding Golfpark Veldzijde in volle gang
Het begon precies vijfentwintig jaar geleden met een tijdelijke baan van
negen holes op een voormalige vuilstortplaats aan de Bovendijk in Wilnis.
Na jarenlange inspanning van veel betrokkenen wordt er nu hard gewerkt
aan de uitbreiding van het golfpark van negen naar achttien holes. Voor
voorzitter Yvette Bartlema van Golfclub Veldzijde is dit wel een mooi geschenk ter gelegenheid van het vijfde lustrum.
door piet van buul

Het idee was afkomstig van Dick
Boogaard, in die tijd burgemeester
van Wilnis. Tijdens een bezoek aan
Spaarnwoude zag hij hoe ze daar
een vuilnisbelt hadden afgedekt en er
een golfterrein op hadden aangelegd.
Dat leek hem ook wel een goed idee
voor de stortplaats in zijn gemeente.
Hij lanceerde het als een ideetje en
daagde mensen min of meer uit om er
op te reageren. Dat leverde de
‘Stichting Initiatiefgroep Golf in Wilnis’ op. “Deze initiatiefgroep bestond
voornamelijk uit een aantal notabe-

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

Deze week in 2ThePoint:
De NME tuinendag en de laatste
keer zwemmen in Vinkeveen.
2ThePoint begint elk heel uur.

In 2TheSport deze week:
De laatste aflevering van
2TheSport van dit seizoen is
opgenomen bij Argon. Te gast
zijn trainers Marcel Keizer van
Argon en Dennis van de IJssel
van CSW, Mountainbikester
Nicoletta de Jager, Tenniser
Erwin Derksen, Henk van der
Laan en Peter Thijsse van HVM
en Motorrijders Kervin Bos en
Alexander de Haan. 2TheSport
start aansluitend aan 2ThePoint.

- foto patrick hesse
len uit het dorp,” vertelt voorzitter
Yvette Bartlema. “Zij zorgden er
voor dat er een tijdelijke baan van
negen holes werd aangelegd. Dat
werd in eerste instantie een soort
oefenbaantje. De ondergrond leek
ook meer op een kort gemaaide
boerenweide. De stichting begon ook
met het werven van aspirant leden in
de regio. Er kwam een houten keet
als clubhuis. En geleidelijk aan werd
de zaak opgebouwd. Er werd een
vereniging opgericht. In 1992 waren
de eerste echte negen holes klaar.
Vanaf dat moment kon de vereniging
gaan groeien. Het werd ook steeds
professioneler. Er kwam ook een echt
clubhuis en inmiddels is dat een mooi
gebouw waar het heerlijk toeven is.”
Exploitatie
De vereniging in opbouw merkte
al snel dat de exploitatie van zo’n
golfterrein nog niet zo simpel is.
Yvette: “Aanvankelijk was het de
bedoeling dat de vereniging ook de
exploitatie in eigen hand zou houden.
Maar dat ging toch niet helemaal
goed. Op enig moment werd de zorg
voor de exploitatie overgedragen aan
Unigolf, een organisatie die meerdere
golfparken in het land beheert. Enige
tijd later werd er toch gekozen voor
een andere oplossing. In 2000 is
het beheer en de exploitatie van het
park overgenomen door ‘Golfpark
Wilnis BV’. Dit bedrijf staat onder
leiding van mevrouw Anneke Kool,
die ook eigenaresse van de grond is.
Zij exploiteren het park, zorgen voor
het onderhoud, zijn eigenaar van het
clubhuis en verzorgen de horeca.
Kortom: Golfpark Wilnis BV doet alles wat te maken heeft met het fysiek
mogelijk maken van het beoefenen
van de golfsport op het terrein aan
de Bovendijk. Zij hebben ook de
twee golfleraren onder contract.
Mensen die hier willen golfen sluiten
een overeenkomst met Golfpark
Wilnis BV waarin het speelrecht op
de banen is geregeld. Dit contract
is dan meteen de basis voor het
lidmaatschap van onze vereniging.
Met deze constructie kunnen wij ons
als vereniging volledig richten op de
verenigingsactiviteiten. We zijn er
heel tevreden mee en het werkt heel
goed.”
Dure sport?
De golfsport heeft hier en daar nog
wel te maken met het idee dat het
een elitaire en dure sport zou zijn.
Daar denkt voorzitter Yvette wat
genuanceerder over. “Het is in ieder
geval niet elitair. De sport wordt
beoefend door mensen uit alle lagen
van de bevolking. En onze vereniging doet er alles aan om de kosten
zo laag mogelijk te houden. Er zijn
in onze omgeving verschillende
golfbanen. Er zijn er waar je voor
10.000 of 12.000 euro een aandeel
moet kopen. Je bent dan wel meteen

Yvette Bartlema: “Golfpark Wilnis BV doet alles wat te maken heeft met het fysiek
mogelijk maken van het beoefenen van de golfsport op het terrein aan de Bovendijk.
Met deze constructie kunnen wij ons als Golfclub Veldzijde volledig richten op de
verenigingsactiviteiten. We zijn er heel tevreden mee en het werkt erg goed.”
mede-eigenaar, maar het is een flinke
investering in de toekomst. Daar
komt dan de verenigingscontributie
nog bij. Bij ons betaal je eenmalig
een inschrijfgeld van 1500 euro.
Speel je op de wedstrijdbanen dan
komt daar op jaarbasis zo’n 800 à
900 euro bij. Voor de 3-par baan is
dat maar vier à vijfhonderd euro per
jaar. Gemiddeld genomen ben je bij
ons dus veel goedkoper uit dan op
vele andere plaatsen.”
Uitbreiding
Er is bijna tien jaar onderhandeld
over een uitbreiding van het golfpark
aan de Bovendijk. En eindelijk is het
zo ver. Er wordt druk gewerkt aan de
uitbreiding van negen naar achttien
holes. “Begin volgend jaar hopen
we alle negen nieuwe holes klaar te
hebben en dan spelen we eindelijk op
een volwaardige achttien holes baan,”
zegt Yvette. “Dat is ook wel nodig,
want we zijn nu nog gedwongen
wachtlijsten te hanteren. We hebben
op dit moment 575 leden inclusief de
jeugd, die op de wedstrijdbaan spelen.

Mmmm...
Haal Hesse in huis..?
Dat Patrick Hesse van lekker
eten houdt, is inmiddels bekend.
Deze zomer verlegt hij zijn
werkterrein naar ùw keuken of
achtertuin. Om uw favoriete recepten en gerechten te proeven,
uw BBQ-tips te noteren en daarover te schrijven in de krant.
Een soort ‘Gast aan Tafel’ dus.
Dat levert ongetwijfeld leuke
verhalen op en beslist ook een
aantal heerlijke recepten.
Durft u de uitdaging aan? Haal
dan Hesse in huis, en meld u aan
op hesse@degroenevenen.nl

We kunnen daarnaast maximaal 450
leden toelaten voor de Par 3 baan.
Die kortere baan is heel geschikt
voor mensen die het golfen nog leren.
Maar er zijn ook mensen voor wie die
langere holes van de wedstrijdbaan
fysiek wat lastig zijn. Die spelen dan
ook liever op de korte Par 3 baan. Na
de realisatie van de uitbreiding kunnen we ook de wachtlijsten wegwerken en nieuwe leden verwelkomen.”
Ontspannen spelen
Yvette heeft een drukke baan.
“Daarom is het zo heerlijk wanneer
je die hectiek even van je af kunt
zetten en heerlijk de buitenlucht in
kunt. Ik hou ontzettend van dit landschap en lekker ontspannen golfen is
volop genieten. We hebben een heel
actief verenigingsleven bij golfclub
Veldzijde. We hebben veel interne
wedstrijden en doen ook mee aan de
competitie van de Nederlandse Golf
Federatie. We hebben vooralsnog
overigens geen pretenties om in de
top mee te draaien hoewel ons senioren dames team dit jaar kampioen
geworden is in haar poule. Zij spelen
binnenkort promotiewedstrijden en ik
hoop dat die succesvol zullen zijn.
Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers gebeurt er veel. We hebben
voor iedere categorie spelers een
commissie, die de organisatie van
wedstrijden en andere activiteiten
voor hun rekening nemen. Denk
bijvoorbeeld aan de jeugdcommissie,
de damescommissie en de seniorencommissie en zo voort. Er zijn ook
leden die als ‘Marshall’ ondersteuning
bieden bij het toezicht op het gebruik
van de banen. We vinden het ook heel
belangrijk dat mensen zich bij onze
vereniging thuis voelen. In september
sluiten we ons vijfde lustrumjaar af
met een feestweek. De golfsport
neemt de laatste jaren een hoge
vlucht. Na de uitbreiding kunnen wij
ook weer nieuwe leden inschrijven. Ik
verheug me daar nu al op. Maar ook
wanneer je geen lid bent of wilt worden, kun je best eens langs komen.
Stap eens van je fiets en kom lekker
bij ons op het terras iets drinken en
genieten van de prachtige natuur. Je
kunt dan meteen een beetje proeven
van de sfeer bij onze vereniging en
van de golfsport. En mensen die meer
willen weten kunnen natuurlijk ook
op onze site www.golfclubveldzijde.nl
terecht.”

Baambrugse
skeelerbaan
zaterdag open
Morgen, zaterdag 29 mei, verrichten wethouder Jobke Vonk van
de gemeente Abcoude en directeur
Tom Burgers van Westhoek Wonen,
de officiële opening van de nieuwe
wijk IJsvogel in Baambrugge. Onderdeel van deze opening is ook de
ingebruikname van de skeelerbaan
in Baambrugge en het nieuwe clubgebouw van IJsclub Baambrugge.
De skeelerbaan van 200 meter
ligt op de eveneens nieuw gerealiseerde landijsbaan in Baambrugge.
Die hebben de Baambruggers
onofficieel al de laatste twee
winters kunnen gebruiken. De
skeelerbaan was nog niet gereed,
maar vanaf morgen kan er geskate
en geskeelerd worden op een uniek
stukje asfalt. De skeelerbaan is een
openbare baan en is vrij toegankelijk voor skate- en skeeleractiviteiten, tenzij er activiteiten van
IJsclub Baambrugge plaatsvinden
Naast de skeeler- annex landijsbaan is er een clubgebouw voor
de Baambrugse ijsclub gecreëerd.
Het gebouw heeft de contouren
van een veldschuur, maar dan in
een moderne vorm. Die vorm past
overigens goed in het agrarische
groene gebied waar de nieuwe
landijsbaan en de wijk IJsvogel
aan grenzen. IJsclub Baambrugge
neemt zaterdagmiddag een nieuwe
unieke accommodatie in gebruik,
dat staat vast. Het programma
duurt van 13.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie krijgt men bij
Dirk de Groot, voorzitter IJsclub
Baambrugge tel 06-52500353.

Kevin Regelink
tekent contract bij
marathonploeg
Kevin Regelink, lid van IJsclub
Nooit Gedacht uit Wilnis, rijdt
volgend seizoen schaatsmarathons bij de eerste divisie van de
landelijke competitie. Door de
goede resultaten aan het einde
van het afgelopen seizoen heeft
hij een startnummer gekregen.
Na veel zoekwerk en op aanbeveling van zijn nieuwe trainers heeft
Kevin een contract gekregen bij
marathon team Marino/Goesting.
Marino staat voor marathonrijders in opleiding en Goesting is
de sponsor die sport evenementen
organiseert. Samen met Kevin zit
Mijdrechtenaar Martijn de Groot
ook in die ploeg, al voor het derde
jaar. Iedereen is erg benieuwd
hoe de ploeg het volgende seizoen
gaat doen op het ijs.
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Test Triumph Daytona 675 SE

“Een motor voor de
(slanke) happy few”
Deze week test Patrick Hesse een Triumph Daytona SE bij Roké Motors
uit Mijdrecht.
Hij is mooi, daar bestaat geen twijfel
over. Maar eerlijk gezegd past hij me
voor geen meter. Vooral mijn buikspieren zitten in de weg. Tel daarbij
op, dat ik door het prachtige raceremschakelset van Arrow mijn benen
zo hoog moet optrekken, dat er geen
bloed meer in mijn onderbenen
terecht komt en ze al na vijf kilometer moet strekken om weer leven in
te krijgen. Ook heb ik het idee dat je
erg over de neus heen hangt. Maar
ja, dat zegt allemaal méér over mijn
conditie, dan over de Daytona, want
wat een machine!
Wanneer ik na een kwartier rijden
toch mijn positie heb gevonden en
de SE op temperatuur is, kan ik hem
pas echt de sporen geven. Dan gilt
de prachtige Arrow einddemper, die
zich verlegen heeft verstopt onder
het racezitje, het uit. Het geluid is zò
indrukwekkend, dat ik achterom kijk
omdat ik denk ingehaald te worden
door een heuse Ferrari. Dit is een
sportmachine pur sang en ik val
natuurlijk in herhaling als ik het ge-

weldige schakelen van deze Triumph
weer eens aanroer. Maar ja, het is
nu eenmaal zo dat wat schakelen
betreft, deze Daytona SE het beste
jongetje uit de klas is. Degene die dit
type motor koopt, is niet van plan een
campingtreffen aan de Adriatische
kust te gaan bezoeken maar wil lekker knallen op de circuitdagen in het
land, of lekker een stukje in de buurt
sturen, want daar is deze SE voor
gemaakt: lekker boenderen!
De SE is voorzien van spetterende
Pearl White kuipdelen, die volgens
de website van Triumph extra fraai
uitkomen door het Sparkle Blue
frame, subframe en swingarm. Door
deze kleurstelling lijkt de Daytona
nog slanker dan hij al is en komt de
geheel eigen design nog beter tot zijn
recht. De carbon-afdeling maakte,
om het supersportieve uiterlijk
van de 675 nog meer te verhogen,
supermooie hitteschilden, uitlaatkap,
dashboardaccenten en een achterspatbord. Ik ben het met de Triumph
eens dat ze in de Daytona 675 SE

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

een zeer speciale motor hebben ontwikkeld, want hoe je hem ook bekijkt,
het is een rasecht racepaard. Kosten
nog moeite zijn gespaard om de SE
de juiste uitstraling te geven. De 675
cc 3 cilinder geeft een vermogen af
van 126 pk en dat is met een gewicht
van 185 kg een flinke bak met vermogen. Na het ritje neem ik de Daytona in me op, een indrukwekkende
fiets! Zeker gezien
zijn cilinderinhoud
en het feit dat deze
SE zeer beperkt
leverbaar is, maakt
hem een gewilde
fiets. Wel zult u

een andere maat moeten hebben
dan ik, want voor mensen van mijn
postuur en omvang hebben ze gelukkig andere motorfietsen gebouwd.
Desondanks ben ik weer een ervaring
rijker en een illusie armer.
De Daytona SE is beperkt te koop
bij Roké Motors in Mijdrecht en voor
deze zeer speciale fiets betaalt u
12.040 euro.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-285218
Email: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl

Avontuurlijke GPS tocht voor kinderen van 9-12 jaar
Heb je wel eens met een GPS gelopen? Een
GPS is een apparaat waarmee je met de
hulp van satellieten je weg kan vinden.
NME centrum de Woudreus organiseert op
9 juni een GPS tocht voor kinderen van 9
-12 jaar.
Deze tocht zal bij het recreatiegebied
Bosdijk beginnen. Je moet een aantal posten
zien te vinden met je GPS. Daar krijg je dan
een opdracht waarmee je de volgende post
kan vinden. Ben je nieuwsgierig geworden
hoe dat dan werkt en heb je zin in een middagje lekker buiten? Geef je dan op voor
deze middag. Je moet je opgeven
met een groepje van maximaal 4 personen.
Trek kleding aan die vies
mag worden en zorg voor
wandelschoenen die tegen
een stootje kunnen en die
je voeten droog houden
De themamiddag duurt van 14.00
uur tot 16.00 uur. We verzamelen bij
recreatieterrein de Bosdijk (gelegen ten
westen van Nieuwer ter Aa).

Als je mee wilt doen moet je jezelf vóór 7
juni opgeven bij het NME centrum. Er kunnen maximaal 10 groepjes meedoen.
NME centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28A, Wilnis. Telefoon (0297)273692 of
via info@nmederondevenen.nl.
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Autonieuws

Fiat Vermeij levert
mat-zwarte Fiat 500,
car wrappen nieuwe
hype
En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

Test Abarth 500

Bom op wielen

Elk merk heeft vandaag de dag een huistuner. Mercedes heeft AMG, Audi heeft quattro, BMW heeft de M-afdeling en Fiat heeft het legendarische Abarth. Kort na de lancering van de nieuwe Fiat 500 lieten autofanaten op internetforums al hun ideeën los over hoe de nieuwe Abarth eruit
zou moeten zien. Binnen enkele jaren werden hun dromen vervuld: een nieuwe Abarth.
door michael reuling foto’s patrick hesse

Officieel is dit geen Fiat 500 Abarth,
maar Abarth 500. Maar in de
volksmond zal Fiat altijd genoemd
worden. ‘Vroegah’ waren de Abarthjes te herkennen aan de openstaande
motorkappen. Waarom? Omdat de
motor zo beter gekoeld kon worden.
En bijkomend voordeel; doordat de
klep verder open gezet werd ging
de auto ook nog sneller vanwege de
neerwaartse druk. Maar aangezien
de motor vandaag de dag voorin ligt
bij de 500, is met de motorkap open
rijden geen aanrader.
Laten we maar beginnen met de belangrijkste vraag. Is Abarth snel? Ja.
Helemaal met het optionele Esseesse
pakket. Dat kost € 2.995,-, maar met
dat pakket wordt de 1.4 turbomotor
verder gekieteld van 135 naar 160
pk. Reken op ongeveer 7,5 seconden
die de Abarth dan nodig heeft voor
de sprint naar 100km/u. Met dat
Esseesse-pakket krijg je ook nog eens
stoere witte 17” lichtmetalen velgen.
En die zijn eigenlijk een must. De
standaardvelgen staan de Abarth niet
verkeerd, maar zouden voor de leek
ook deel uit kunnen maken van een
‘normale’ 500 met sportpakket. Een
500 met sportpakket? Betekent dat
dat de Abarth niet genoeg opvalt?
Nou, nee. Onderweg zijn we heel toevallig één andere, zwarte 500 Abarth
tegengekomen, toevallig met de
standaard velgen. Maar als je voorbij

rijdt moet je toch twee keer kijken
om er zeker van te kunnen zijn of dit
een normale of een Abarth uitvoering
is. Bij de tweede keer kijken zie je
dat de Abarth meer spoilers heeft en
een stuk lager op de weg ligt. Toch
helpt het om de speciale striping aan
te vinken, evenals de rode spiegelkappen (bij elkaar € 275,00). Je hebt
dan sneller door dat je te maken hebt
met de exclusieve Abarth. Kies je
voor een Abarth zoals op deze pagina
te zien is, dan ben je gegarandeerd
van aandacht, misschien nog wel
meer dan met een Porsche 911 of
andere ‘alledaagse’ exoot.
Is de Abarth praktisch? Ja. Je hebt
immers dezelfde ruimte als in een
standaard 500. Al lijken de kuipstoeltjes wat meer ruimte in te nemen,
waardoor je achterin wat minder
wendbaar bent. De 500 Abarth is
hard afgesteld. Je merkt dat onder
meer bij lichte oneffenheden op de
snelweg. Waar je met een normale
personenauto merkt dat er wat trillingen zijn, tril je in de Abarth bijna
uit de kuipstoeltjes. Die afstelling is
perfect voor op een circuit, maar op
de normale weg wil je toch wat meer
comfort hebben. De Alfa Mito QV
van een paar weken terug is wat dat
betreft een goed voorbeeld van hoe
het ook kan. Dat neemt niet weg dat
de Abarth haarscherp stuurt. Jammer genoeg kon ik met mijn lengte

geen lekkere zitpositie vinden in de
kuipstoeltjes, daarvoor is de 500 toch
iets te krap en het sportstuur kun je
jammer genoeg niet naar je toe halen
(wel in hoogte verstelbaar). Maar
reken maar dat als je je plek gevonden hebt, je een ultieme rijdersauto
hebt. De Abarth daagt je uit om het
maximale uit de auto te halen. Niet
voor niets zit er links van de toerenteller en snelheidsmeter een meter
voor de turbodruk, met daarin een
oplichtend bericht ‘shift up’ als je de
toerenbegrenzer gehaald hebt. Als
je het motorgeluid zat bent, kun je
genieten van een super Interscope
audiosysteem. Dit kun je, net als in
alle nieuwe Alfa’s en Fiats koppelen
aan een Blue&Me systeem, waarmee
je een plugin voor je usb-stick of
mp3-speler hebt.
Alsof de Abarth nog niet sportief genoeg is met het Esseesse-pakket, zit
er op het dashboard een sportknop.
Daarmee wordt de besturing nog
directer en heb je meer koppel tot
je beschikking. Eigenlijk zou in een
auto van dit sportieve kaliber geen
sportknop mogen zitten: hij moet
alles meteen geven. Na het indrukken
van de sportknop reageert het gas
iets directer en wordt de besturing
wat zwaarder. Bij het gasgeven kun
je genieten van een overheerlijk,
donker en zwaar geluid uit dubbel uitgevoerde grote uitlaten. Dat

past zeer bij de racing-aspiraties. In
combinatie met alle Abarth-badges
(logo met schorpioen) aan de binnenen buitenzijde, de lederen afwerking
in het interieur, de afstelling en alle
aandacht van medeweggebruikers,
weet je dat je met wat bijzonders onder weg bent. Een witte 500 Abarth
valt overigens extra op, maar je kunt
ook kiezen voor de kenmerkende
mat-grijze lak van weleer. Zeker een
aanrader. De rode remklauwen van
Brembo worden overigens standaard
meegeleverd.
Zijn er nadelen? Nou, het prijskaartje, dat eigenlijk begint bij
€ 21.000,- kan al snel oplopen tot
de bijna 30 mille die dit exemplaar
kost. Dat is veel geld, maar je hebt
er uiteraard wel een heel exclusieve
auto voor. Echter kan het verleidelijk
worden om voor hetzelfde geld te
gaan kijken naar een Mito QV. En
tja, door de sportieve instelling van
deze 500 heb je te maken met een
niet-zo-milieuvriendelijk-label met
een grote E. Aan de andere kant: er
gaan meer 500’s met 14% bijtelling
over de toonbank dan Abarthjes, dus
dat compenseert elkaar goed.

Car wrappen is sinds kort hot. Voor
degenen die hier nog nooit van
gehoord hebben, wat niet zo gek
is, car wrappen is het compleet
inpakken van een auto met een
gekleurde folie. Het wrappen kan
in de plaats komen van spuiten,
maar wordt meer gedaan omdat
daarmee een hele bijzonder uitstraling wordt gecreëerd. Fiat Vermeij
Uithoorn heeft sinds deze week een
bijzondere Fiat 500 in de showroom
staan. De Wrap Edition. Deze Fiat
500 1.2 dualogic is gewrapped met
mat-zwarte folie en in combinatie
met 16” lichtmetalen velgen noemt
Vermeij dit de Wrap Edition. De
kosten voor dit pakket zijn € 2495,-,
dit is heel voordelig want het wrappen van een auto kost gemiddeld
€ 2000,- en bij de Wrap Edition
krijgt u er lichtmetalen velgen bij.
U vindt Vermeij Uithoorn aan de
Anton Philipsweg 13.

sportieve ambities tot uiting komen
in deze auto en weet daarnaast optimaal te profiteren van de populariteit
van de normale 500. In combinatie
met zijn exclusiviteit is de 500 Abarth
een absoluut niche-model.
Van Kouwen Galleria Amsterdam
Klokkenbergweg 15
1101 AK Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-5650388
Website: www.vankouwen.nl.

De Abarth is een exclusief bommetje. Een auto voor passionados, die
vallen voor het roemruchte Abarthlabel en alles wat daarbij hoort. Het
merk heeft er voor gezorgd dat alle

Fiat 500 Abarth
Gereden versie:
Fiat 500 Abarth
Vermogen: 160 pk
0-100: 7,4 s
Top: 211 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,4 / 6,5 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 29.041,Alternatieven:
Alfa Romeo Mito QV,
Mini Cooper S,
Renault Mégane GT
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Regio Agenda
Tentoonstelling

kalme, bijna ingedommelde
17de eeuwse stad met vaak
‘verstilde’ stadsgezichten.
De vooruitgang na 1850 is
zichtbaar in de verslaglegging van grote bouw- en
infrastructurele projecten
en beelden van nieuwe initiatieven op het gebied van
onderwijs, kunst en cultuur.
In deze periode worden er
ook schuchtere schreden
gezet op het gebied van
nieuwsfotografie.
Naast een rijk geschakeerd
beeld van de stad zoals
de fotografen die zagen,
biedt de tentoonstelling een
staalkaart van gebruikte
technieken en toepassingen:
fotoalbums, stadsgezichten,
souvenir- en reisalbums,
familiealbums, stereofoto’s
etc. Originele documenten
belichten het leven en
werk van de fotografen en
gebruikte technieken en
ervaringen.

De eerste foto’s
van Amsterdam
1845 – 1875
Tot 27 juni
Stadsarchief Amsterdam
De tentoonstelling geeft
een breed overzicht van de
erfenis aan foto’s die in het
derde kwart van de 19e
eeuw van Amsterdam zijn
gemaakt. De tentoonstelling is het resultaat van
jarenlang onderzoek en
het is voor het eerst dat de
opnamen als een ‘ensemble’
worden gepresenteerd.
Midden jaren vijftig van de
19e eeuw begonnen fotografen als Pieter Oosterhuis
hun werk op de markt te
brengen. Daarnaast waren
er fotografen als Eduard
Isaac Asser, Jan Adriaan
van Eijk en Jacob Olie die
uit liefhebberij het nieuwe
medium exploreerden.
Een bijzondere plaats is
ingeruimd voor de zestien
groot-formaat papieren negatieven van Amsterdamse
stadsgezichten die de Britse
landschapsfotograaf Benjamin Brecknell Turner tijdens
zijn Amsterdamse excursie
in 1857 maakte.
De tentoonstelling toont
Amsterdam aanvankelijk
in de gedaante van een

robotica. Durf jij het aan om
een wedstrijd te schaken
tegen een robot? En ontdek
wat er nog meer mogelijk
is met robots door diverse
activiteiten die de gehele
dag toegankelijk zijn. Voor
jongere kinderen is er de
robot knutselplaats, waar
zij een robottrekpop van
papier kunnen knutselen.
Daarnaast zijn er demonstraties van voetballende
robothondjes, komt er een
echte defensierobot langs,
worden er danspatronen
door robots vertoond en zal
er een demonstratie worden
gegeven door First Lego League. Ook kunnen bezoekers
de wedstrijden van RoboCup
Junior bijwonen. In deze
competitie met zelfgebouwde robots strijden scholieren
van 9-19 jaar in drie wedstrijdcategorieën (Voetbal,
Dansen en Rescue) om het
Nederlands Kampioenschap.
Alle activiteiten zijn gratis
met een entreekaartje. Een
dag geheel in het teken van
robots en robotdemonstraties. Zelf actief aan de gang
met robots? Doe mee aan
een workshop waar je in de
huid van een robotbouwer
kruipt.Voor meer informatie
kijk op
www.robocupjunior.nl en/of

www.stadsarchief.amsterdam.
nl

Jeugd

Robocup
Zaterdag 29 mei
Science center NEMO,
Amsterdam
Zaterdag 29 mei is het
weer zover. science center
NEMO staat de hele dag
in het teken van robots en

www.e-nemo.nl

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Pagina 16

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

Zweedse puzzel week 21

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
weefsel
v.e. spin

italiaans
gerecht

koker

stap
omhoog

drietal

kleurentelevisie

ingenieur

kleine
karekiet

1

peulvrucht

streling
prul

onpasselijk

op dezelfde
wijze

overwinning

plaat

december

en dergelijke

achter

eventueel

dicht bij
elkaar

voldane
uitroep

neon

overeenkomst

nu reeds

vakje

stevig

3

politieman
en andere

oude
lengtemaat

boom

waarnemen

tegen
bijwoord

tegenslag

dierengeluid

krijgen

wijfjesschaap
familielid

het zij zo!

uitwendig
gebruik

pers. vnw.

uitroep
van schrik

noordwest

correct

2

plaats in
limburg

5
© DENKSPORT PUZZELBLADEN
2

3

4

5

6

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

; S; E ; S; T ; Z; E ; O;
O P S T A P; R I E T V I N K
; I ; U; A A I ; G; E R W T
O N D I N G; O P E E N; E V
; N E; A H A; R; D E A L ;
P E C H; E L ; E A; E S; P
; N; O N T V A N G E N; Z O
KWA K; T A N T E; S O I T
; E ; J U I S T ; N W; O E I
; B R E E; T I N T E L I N G

pilote

5 3
7
]]]]]]]]]
_________
7
9 4
5
]]]]]]]]]
_________
4
3
8
]]]]]]]]]
_________
9 3
7 8 2
]]]]]]]]]
_________
1 8 7
]]]]]]]]]
_________
Pagina 18
4
1 96
7423658
]]]]]]]]]
_________
258619347
2
3 43
6578192
]]]]]]]]]
_________
574896213
6 3
9
79 653 1 5 2 7 8 4
]]]]]]]]]
_________
12347965
4
68
625934871
]]]]]]]]]
_________
439781526

1 ongebonden 2 rivier in Duitsland 3 keukenhulpmiddel 4 ton 5 verlaagde
toon 6 kleurentelevisie 7 ultraviolet 8 plaats waar men uitrijdt 9 graafwerktuig 10 plaats in Spanje 12 soort brood 14 verwondering uitdrukkend 16 Europeaan 17 Chinese deegwaar 18 plaaggeest 20 land in Afrika 23 biedt zich
aan (afk.) 24 vloerbedekking 25 opnieuw (in samenst.) 27 Bijbelse figuur
29 uitroep 31 kunstmatige springbron 32 hoog aanzien 35 hier (Lat.) 37 waterdier 38 nominaal 40 bengel 42 voertuig 45 al te goed mens 47 insect 49 november (afk.) 50 paling 52 klap 54 elastisch vermogen 58 sterrenbeeld
60 heerlijk 61 schaakterm 62 bundel 65 onvruchtbaar 66 gewicht 67 halfaap
©69
DENKSPORT
PUZZELBLADEN
uitroep van verbazing
70 indompeling 71 insect
72 projectieplaatje
78
1 2 6 5 474
3ui9
ting van koude 75 neon.

Oplossing puzzels week 19
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6

fonkeling

1

Sudoku
week 21
Sudoku

Kruiswoordraads

verticaal

spil

4

473962158
856417239
291385764
524798316
319526847
68
1 naar
4 3de5
92
Breng de letters uit de genummerde7
vakjes
over
gelijkgenummerde
vakjes va
635879421
947251683
horizontaal
1
2
182634975
Allevan
cijfers
van 16 t/m
9 moeten
één10keer
voor-11 lokspijs 12 televisie1 vak
onderwijs
regelmatig
zesvlak
rolkraag
10
komen
ininalle
kolommen,
in alle rijen
en17inmet
elkingang
van van 18 onbestation 13
plaats
van 15 onbrandbare
stof
Pagina
17
de19negen
vierkantjes
van 21
3x3
vakjes.
weeglijk
ratelpopulier
20 baardje
paragraaf
22 inkomstenbelasting
15
248
37951
24 honingdrank 26 sieraad 28 windrichting 30 in6
werking
31 sprookjesfiguur
7186
9432
33 dicht 34 uitroep van droefheid 36 vooraf 39 voegwoord
415
krampachtige
19
5443viervoeter
9 4 146
2naamloze
687
samentrekking van het middenrif 43 sterkedrank
8 leiding
697
4 5 22 23
vennootschap 48 kaartspel 51 kort ogenblik 53 2
onder
van3
551
cilinder
5 2 8 4633
96
56 waterige oplossing 57 pausennaam 59 tuiltje1
617
geneesmiddel
poste
28
29
4689vrouwtjesaap
3 1 6 570
2platvis
78
restante 64 vermogend 65 daarna 66 toiletartikel
32
569
34
71 spel 73 nachtkleding 74 erg 75 cijfer 76 deel 8
van4
het7
hoofd
771
ontzag
351796824
78 sierplant.
41
9 6 2 5 4 8 7 1 3 40

L E ERVAK KUBUS
COL AAS MT V
I P V
ASBES T M I V S T AR
D ES P S I K P AR A
I B T ME E H R I NG
ZZO AAN F E E TOE
ACH T EVOREN EN
S H I K G I N ROS D
NV C ANA S T A MUM
OL V ROL
EAU L EO
P
PR
TOE F V P I L
A R IJ K D A N K A M I
A P I N BO T M I K ADO
PON BAR NU L K I N
EGA RD B EGON I A

hulde

569387241
217465893
384291567
938542716
625719384
741836952
452178639
893624175
176953428
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532189647
789462351
416357829

46

47

53

54

59
64
68

69

73
77
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stuurjetalent
Advisor ICT Solutions is een dynamische organisatie van
no-nonsense professionals. Wij leveren hoogwaardige oplossingen op
het gebied van ICT infrastructuren, Managed en Hosted Services,
Match-Online (software voor de sierteelt branche) en als KPN
Toppartner leveren wij KPN datacommunicatie diensten.

Wij zoeken per direct:
Verkoop Binnendienst Medewerker (m/v)
Netwerk Specialisten (m/v)
Junior .NET Software Ontwikkelaars (m/v)
Voor meer informatie ga naar: www.stuurjetalent.nl
of bel met Norbert van Engen (0297-288873)

GEEF RICHTING AAN JE TOEKOMST IN DE ICT
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