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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 1 mei 2010
• Werkochtend NME-tuin De Woudreus,
Wilnis, vanaf 9.00 uur
• Foto’s Koninginnedag kijken op 		
www.0297-online.nl
Zondag 2 mei 2010
• IVN excursie, Vogels in de Demmerikse
polder, start Cafe De Schans Vinkeveen
8.30 uur
• Toptennis, VLTV, Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Voor u hangen wij

elke dag
de vlag uit!
De Groene Venen wenst u veel plezier op Koninginnedag 2010!
In alle dorpskernen binnen onze gemeente wordt morgen op feestelijke wijze Koninginnedag gevierd. Kijk op
pagina 8 voor het programma in het kort, of download het complete programmaboekje op www.0297-online.nl.

Bier in De Veensteker en Rendez Vous het best getapt
Maandag jl. vond in Partycentrum De Meijert in Mijdrecht de regionale biertapwedstrijd plaats van Midden-Nederland. Maar liefst 66 deelnemers uit o.a. De Ronde Venen, Woerden, Soest, Baarn en Zeist streden om de felbegeerde
kampioenstitel voor degene die de meest perfecte glazen bier kan tappen, uitschenken en serveren aan zes juryleden.
Hierbij gaat het juist niet om de snelheid, maar om de perfectie van het biertappen. Het is de kunst om een mooie
massieve schuimkraag te krijgen, zonder belletjes erin. Daarbij moet je er ook nog op letten dat alle schuimkragen
gelijk van grootte zijn. Wie daarnaast ook nog de juiste behandeling van speciaalbieren zoals Imperator en Wieckse
Witte onder de knie heeft, maakt een grote kans om de kampioen te worden. Dit jaar ging de titel naar Xander de
Groot van de Oude Enghe in Soest. De vierde plaats was voor Patrick van der Meer van De Veensteker uit Vinkeveen
en Anne Beeker van Rendez Vous uit Mijdrecht (op de foto) eindigde als vijfde.		
foto frans schreurs

hoera!
hoera!
hoera!
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DE GROENE VENEN

ORANJEVERENIGING MIJDRECHT PRESENTEERT:

KONINGINNEDAG
KINDERAKTIVITEITEN

WINDMOLEN MIJDRECHT
(ACHTER DE KERMIS)

Lutz sponsort moederverwendag
Al een aantal jaren organiseert Rotary
Mijdrecht een verwendag voor moeders
van kinderen met een handicap. Ieder jaar
worden zo’n 70 vrouwen meegenomen
voor een dagje uit. De moeders worden
’s ochtends vroeg thuis opgehaald door
leden van de Rotary en vallen de hele
dag van de ene verrassing in de andere.
Het programma is ieder jaar anders:
bloemschikken, golfclinic, karten, bezoek
aan Het Loo, varen, fietsen en altijd een
heerlijk gezamenlijk diner ter afsluiting.
De moeders van kinderen die veel zorg
en aandacht nodig hebben, krijgen een
zorgeloze dag.

Kom genieten van de vele aktiviteiten voor jong en oud en
beleef de echte Koninginnedagsfeer.
Je bent welkom van 12.00 uur tot 17.00 uur.
De Dj zorgt voor feestelijke muziek en geniet van een hapje
en drankje verzorgd door De Meijert.

FIETSCROSSWEDSTRIJDEN
Inschrijven tussen 11.00 uur en 11.45 uur
Aanvang: 12.00 uur
Leeftijd 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar

Salsales in het stadhuis van Almere

De Rotary organiseert de dag helemaal
zelf. Hoewel de activiteiten vaak spontaan
gratis of goedkoper worden aangeboden,
kost zo’n dag natuurlijk geld. Geld wat de
Rotary bij elkaar krijgt met een bedrijvenvoetbaltoernooi, dit jaar op 29 mei.
Lutz Fashion biedt de Rotary een deel aan
van de winkelopbrengst van 5 mei a.s. te
besteden aan de verwendag. Een geweldig
initiatief waar de Rotary heel blij mee is!
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Verkeersexamens basisschoolleerlingen
Meer dan 300 basisschoolleerlingen uit De Ronde Venen hebben
dinsdag en woensdag jl. het praktijkdeel van het verkeersexamen
afgelegd. Veertien basisscholen uit
de gemeente nemen deel aan het
verkeersexamen. Eerst legden de
leerlingen een theoretisch examen
af, daarna volgde het praktijkgedeelte. Vanaf het Raadhuisplein
legden zij per fiets een parcours
door de straten van Mijdrecht
af. Het startschot werd gegeven
door wethouders Jacques Dekker
(Verkeer en Vervoer) en Jan van
Breukelen (Onderwijs).
foto rob isaacs

College bezoekt watertoren
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Het college liet zich voorlichten over
de plannen voor de watertoren in
Mijdrecht.

Het college van Burgemeester en
Wethouders en de directie van de
gemeente De Ronde Venen hebben
donderdag 22 april een werkbezoek
gebracht aan de watertoren in Mijdrecht. Het college brengt een aantal
keer per jaar een informeel bezoek
aan een bedrijf in De Ronde Venen.
Dit keer werd echter geen bezoek
gebracht aan een bestaand bedrijf,
maar aan een historisch monument
waar twee ondernemers plannen
voor hebben.
Sinds 1937 staat de bijna 41 meter
hoge watertoren aan de Industrieweg. Al een aantal jaren is de watertoren buiten gebruik en de toren is
inmiddels aangemerkt als Rijksmonument. Initiatiefnemers Roland Borst
(van Studio 110) en Yourick Fokker
(van Lanceerplatform Richting-Raak)
werken momenteel aan een plan voor

een tweede leven voor de watertoren. Dit gebeurt in samenspraak met
Vitens, monumentenbeheer, omwonenden en de gemeente. De Kompastoren is de nieuwe naam voor de
watertoren en diverse ideeën als een
vergaderruimte, ontmoetingscentrum,
expositieruimte en een denktank
vormen de basis van het plan.
Het bezoek begon met een inleiding
over de oorspronkelijke functie van
de Kompastoren, waarna de plannen
voor het tweede leven gepresenteerd
werden. Tegelijkertijd werd het college door de toren rondgeleid. De
initiatiefnemers zetten in op diverse
ruimten in de toren, waardoor de
toren ruimte kan gaan bieden aan
ondernemend talent.
Meer informatie over de plannen
kunt u vinden op

www.kompastoren.nl.

CDA fractievoorzitter Jan van Loo

Dreigen met onteigening is echt niet nodig
Tot grote opluchting van de bewoners van het oostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht Noord heeft gedeputeerde Wouter de Jong de deur op een kier gezet voor een plan B. Hij praat nu met bewoners en met de
gemeente De Ronde Venen. Voor Jan van Loo, fractievoorzitter van het CDA ligt de oplossing voor de hand.
door piet van buul

Het succes kent vele vaders. Zoals
CDA voorman Jan van Loo: “Zo zie
je maar weer, dat een vreedzaam
bombardement van signalen en
moties uiteindelijk tot succes leidt.
Mijn vasthoudendheid betreffende
de financiële compensatie bij de
herindeling is daarvan een bewijs.
En het heeft nu in het geval van
de polder ook gewerkt. Al in 2007
hebben wij als CDA een motie ingediend over de polder, die unaniem
door de raad gesteund werd. Er is
in al die jaren veel gebeurd. Dikke
rapporten, veel overleg en zelfs een
externe commissie Remkes. Al die
tijd hebben wij ons sterk gemaakt
om vast te houden aan de eisen die
we met elkaar in 2007 geformuleerd hadden. En belangrijk is ook
dat je als gemeente een actieve
rol in het hele proces blijft spelen.
Daarom was ik het ook volstrekt
niet eens met het besluit om uit het
overleg te stappen. Daar verzwak
je per definitie je positie sterk mee.
Als signaal mag het dan misschien
wel een keer goed zijn, maar ik ben
er geen voorstander van. Ik ben
liever heel vervelend aanwezig dan
dat ik weg zou lopen.” Het weglo-

pen van een paar fractiegenoten bij
de stemming in de raadsvergadering van enige tijd geleden, had
volgens de fractievoorzitter dan ook
niet mogen gebeuren.
Oplossing ligt voor de hand
Jan van Loo benadrukt dat het poldergebied in twee delen uiteenvalt.
“Je hebt het westelijk deel dat op
dit moment buiten beschouwing
gelaten wordt en het oostelijk deel
waar nu een plan ontwikkeld moet
worden. De ontwikkeling naar een
moerasachtige natuur in het oostelijk deel is niet te stoppen. Je moet
dus iets regelen met de bewoners.
Daarvoor heb je het westelijk deel
nodig. In dat gebied is 190 ha
bestemd voor natuurgebied. Daar
moet in 2012 over beslist worden.
Ik vind dat je die beslissing voor je
uit moet schuiven en dat je die 190
ha voor landbouw moet bestemmen,
zoals de bewoners ook willen. Dat
zou een oplossing kunnen zijn voor
een paar boeren in het oostelijk
deel.”
Onteigenen is onzin
Volgens Jan van Loo is de bewering,

als zou
een
voornemen tot
onteigening
nodig
zijn
om de
mensen
een
volledige schadeloosstelling te kunnen
geven, volstrekte onzin. “Ik heb in
de gemeenteraad al eens eerder
uitgelegd dat dit juridische flauwekul
is. Die volledige schadeloosstelling
is gewoon een marktconforme prijs
en ik durf de stelling aan dat zo’n
schadevergoeding nooit als ongeoorloofde staatssteun kan worden
aangemerkt. Ik vind het jammer dat
men kennelijk niet het lef heeft om
het risico van een juridische procedure te nemen. Los daarvan moet je
de mensen een goeie prijs bieden.
Dat is in feite nooit gebeurd. Doe je
dat wel dan werken mensen mee,
gaat alles op basis van vrijwilligheid
en is er voldoende draagvlak.”

Luistervink
Aubade
Meestal begonnen de voorbereidingen al weken te voor. Ouders werden gepolst, leerkrachten moesten
aan de bak en ouders van leerlingen die een bedrijf hadden, werd
gevraagd op materieel gebied een
bijdrage te leveren. Zo kwamen er
ineens karren op de proppen, auto’s,
in die tijd heel bijzonder, handen
werden uit de mouwen gestoken en
de avond voorafgaand aan de grote
dag werden kinderen uitgedost,
op de karren gezet en een enorme
stoet zette zich in beweging. Als
kleuter zat je in het donker op met
lichtjes versierde wagens. In mijn
herinnering was de stoet soms wel
vijf kilometer lang. Tien muziekkorpsen was het minste aantal dat
de stoet begeleidde. Langs de route
stond het publiek rijen dik en het
‘ach’ en ‘oh’ klonk zonder ophouden.
Zelf heb ik ook nog eens als kabouter, met een lampion in de hand, in
een soort versierde kinderwagen
gezeten. De herinneringen aan die
tocht, het regende ook nog, stemmen mij niet vreugdevol. Rondom
de muziektent, op het grote plein,
werd op de ochtend zelf een aubade
gehouden. Alle schoolkinderen van
de lagere school stonden in een
kring en zongen naar hartenlust de
Oudhollandse liederen. Op de Oranjemarkt kocht je van die rood-witblauwe ballen met elastiek, toeters,
oranje vlaggetjes en ‘s avonds was
er vuurwerk dat velen op de been
bracht. Dat vuurwerk was overigens
een ideale mogelijkheid om op
vrijersvoeten te gaan. Was meester
in de weer met zijn lampionoptocht,
als een zichzelf respecterende jongere moest je er zorg voor dragen
dat je niet alleen naar het vuurwerk
hoefde te kijken. In het park kon je
naderhand nog eens nabespreken
wat je allemaal gezien had. Meestal
was dat de opmaat naar zaken die
geen extra woorden behoefden.
Het vuurwerk is er nog, de kermis
staat er nog steeds, er worden nog
altijd Hollandse spelletjes gespeeld,
de vrijmarkt is gekomen en ieder
jaar wordt er een leuk concert georganiseerd. Op de Windmolen is het
feest, kinderen en hun ouders hoeven zich niet te vervelen, ook niet op
het Burgemeester Haitsmaplein.
Op het Raadhuisplein verzamelt
Mijdrecht en omstreken zich om
van het gerstenat te proeven en elkander in een feestelijke stemming
te ontmoeten. In Vinkeveen is het
feest rondom de braderie en Wilnis
laat ook zien dat het Koningsgezind is. Het is allemaal anders dan
vroeger, of het beter of slechter is,
daar doe ik geen uitspraak over.
Wat ik wel jammer vind, is dat mijn
innige wens, een aubade voor het
gemeentehuis, uitgevoerd door een
groot aantal kinderen en daar door
een goede afspiegeling van de Rondeveense kinderen, maar niet van
de grond wil komen. Maar zo houd
je nog eens wat te wensen over.
Volgend jaar maar weer proberen.
Luistervink
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Jongensteam in nieuwe kleding krijgt vleugels

De Ronde Venen

Horizon over
Verhulde waarheid
Zondag 2 mei, van 9.00 – 10.00 uur,
zendt Horizon het vierde deel van
een serie van vijf uitzendingen over
het thema ‘Verhulde waarheid’ uit. In
deze serie staat het beter begrijpen
van religieuze teksten centraal.
Deze keer wordt de spanning tussen
literair en historisch lezen besproken.
De uitzending wordt herhaald van
17.00 – 18.00 uur.
Aan de discussie nemen deel: pastoraal medewerker Anton van Hilten,
Uithoorn, lector Henk Lamboo,
Mijdrecht, ouderling Pieter Sipkema,
Mijdrecht en pastor Wim Vernooij,
Vinkeveen.
Presentatie: Ger de Vries, gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon valt te beluisteren op radio
Midpoint: kabel 101,9 FM of ether
105,6 FM. (In verzorgingsinstellingen kan een andere kabelfrequentie
gelden).

vlnr: Derek Ongering, Bart Volmer, Koen Berentzen, Jesse Schaap en Luit Elbers in
hun nieuwe outfit.
Afgelopen zondag speelde VLTV jongens 1 voor het eerst in een nieuwe
gesponsorde outfit. Het tennistalententeam, dat uitkomt in de hoofdklasse
t/m 17 jaar van de KNLTB, wordt gesponsord door Databas-AccountView,
www.trendsandmore.nl en AVM Productions. Het leek alsof de nieuwe
kleding de jongens vleugels had gegeven. Na verliespartijen in de eerste
rondes wonnen ze van Bussum in drie enkelspelen en een dubbelpartij en
konden ze met een 4-2 overwinning op zak terug naar Vinkeveen. Door dit
resultaat staat VLTV nu in de middenmoot van de junioren hoofdklasse. Op
zondag 2 mei treedt het gemotiveerde jongensteam in Vinkeveen aan tegen
het eerste jeugdteam van Neckslag uit Wijdewormer.

Wilnis

Maandelijkse gebedsbijeenkomst op 3 mei
as.
Graag brengen we via dit persbericht ook weer de maandelijkse
interkerkelijke gebedsbijeenkomst
in De Ronde Venen onder uw
aandacht.
Als christenen in De Ronde Venen
delen we zo wat we om ons heen
zien in onze gemeente en waar
we voorbede voor die zaken die in
onze plaats spelen en ons bezighouden. Of dat nu betrekking heeft
op jeugd, scholen, ouderen, zorg,
lokaal bestuur, etc.., alles wat onze
lokale omgeving raakt kan hier
een gebedsonderwerp zijn. Wat
ons daarbij bindt is de belijdenis
van het evangelie van het verlossingswerk van Jezus Christus.
Die gebeurtenis staat juist met
Goede Vrijdag en Pasen centraal.
We erkennen dat de mens van
nature zondaar is en alleen verlost
kan worden door te geloven dat
Jezus Christus voor zijn zonden
gestorven is aan het kruis. Jezus
die God is en op aarde als mens is
gestorven, begraven, opgestaan en
opgevaren naar de Vader en zijn
Geest gezonden heeft. Dat bindt
ons, ongeacht de vormverschillen.
Maandag 3 mei is dus een ieder
die met ons mee wil doen van
harte welkom in gebouw De
Roeping, aan de Kerkstraat 12
te Wilnis. De gebedsbijeenkomst
begint om 19.30 uur.

Mijdrecht

Politie vindt
weggelopen jongen
De politie heeft maandagavond op de
Joh. van Renessestraat een 13-jarige
jongen meegenomen.
De jongen was weggelopen van zijn
ouderlijk huis in de provincie Overijssel. De poliltie heeft de jongen overgebracht naar bureau Jeugdzorg.

De Stoelhonkbal Club zoekt nieuwe deelnemers
Nu moet ik toegeven dat het de
meest ongelukkige benaming is van
deze sport.
Officieel is de benaming “Arm chair
baseball”, daar hebben de Nederlanders “Stoelhonkbal” van gemaakt.
Als u mij vraagt: “hoe wil jij het
noemen?” dan zou ik zeggen “Tray
baseball.” In het Nederlands is dat
“Bak honkbal” en dat komt dichter
bij de werkelijkheid, want het spel
wordt gespeeld met een bak met
daarin gaten die de honken aanduiden en één gat voor een homerun
plus 2 gaten voor af. Het spel is ooit
door Amerikanen op hun vakantie
in Spanje opgezet, (Amerikanen
moeten overal baseball kunnen spelen, zelfs op vakantie,).Toen heeft
iemand dít bedacht.
Nederlanders die dat gezien hebben,
hebben het op video gezet en in
Nederland geïntroduceerd en uitgewerkt tot het z.g. Stoelhonkbal.
Via één van de eerste clubs is het
vanuit IJmuiden bij ons terecht gekomen en wij spelen dit nu ongeveer
2 jaar met veel plezier. Het wordt
meestal door senioren vanaf 55 jaar
gespeeld maar iedereen tot 90 plus
kan dit spelen.
U bent van harte welkom om in de

maand mei gratis en vrijblijvend
mee te doen op maandagmiddag van
14 tot 15 uur in “De Willisstee” te
Wilnis.
Voor telefonische info Joke van
Diemen tel.nr. 0297 284093 of
0640475192
Of e mail van.diemen@casema.nl
Of Joop Strubbe
tel.nr. 0297 263279
e mail jp.strubbe@planet.nl

CSW 1 kampioen 2e klasse
foto: marlies wessels

Racingteam De Ronde Venen in het nieuw
Het nieuwe jaar is voor Racingteam De Ronde Venen goed begonnen. De
leden van het team, Aris de Waal, Ivo Galekop en Karel Schrijvers hebben
eind 2009 allen geïnvesteerd in nieuwe auto’s. Autocross is de divisie van
de autosport waar Racingteam De Ronde Venen aan mee doet. Autocross
is in Nederland de instapklasse van de autosport. Zeker de klasse met de
standaard auto’s zoals bijvoorbeeld de Opel Kadett en Volkswagen Golf
maakt het mogelijk om met een minimaal budget aan de autocrosswedstrijden deel te nemen. De wedstrijden waar het team aan mee doet zijn
in de thuisregio de wedstrijden van Abcoude en Zevenhoven. Ook aan de
clubwedstrijden van de Autocrossvereniging RangPang in Lopik, Harmelen,
Bodegraven, Nieuw Vennep, Scherpenzeel en Werkhoven wordt meegedaan. Kijk voor meer informatie over Racingteam De Ronde Venen, over de
rijders, de techniek en het wedstrijdprogramma op www.racingteam-drv.nl
Ook op hyves via www.racingteam-drv.hyves.nl

Watersportseizoen WVA gestart
Afgelopen weekeind is bij de Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude aan de Baambrugse Zuwe in
Vinkeveen het nieuwe watersportseizoen officieel geopend. Na het
hijsen van de vlag door wethouder
Jan van Breukelen gingen de leden
van start in de officiële openingswedstrijd.
Open dag
Dit jaar is de opening van het seizoen
succesvol gecombineerd met de open
dag van de vereniging. Veel jonge en
oudere watersportliefhebbers hebben
zo kennis kunnen maken met de mogelijkheden van watersport op de Vinkeveense Plassen in het algemeen en die
van de Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude in het bijzonder. Hoogtepunt
van de dag was de openingswedstrijd, waarbij de geïnteresseerde bezoekers
als opstapper mee konden varen met boten van de leden van de vereniging.
Veel deelnemers hebben zo hun eerste officiële wedstrijdervaring opgedaan!
Kijk voor meer informatie op www.wvavinkeveen.nl.

Afgelopen zaterdag stond heel Wilnis
op zijn kop, CSW 1 het vlaggenschip
van de lokale voetbaltrots was kampioen. Een bus vol supporters ging
mee naar de laatste uitwedstrijd, een
formaliteit, maar de opdracht aan de
spelers was duidelijk een kampioenwaardige wedstrijd.
Langs het veld van ZOB in Zuidoost Beemster hingen schitterende
spandoeken en werden rookpotten
afgestoken. Onder luidt gezang kwamen de spelers door een erehaag van
ZOB spelers het veld op. Kippenvel
bij menig supporter.
CSW en ZOB begonnen voortvarend
aan de wedstrijd, kansen over en
weer, maar het was de kampioen die
de score opende, Jay Klaas Wijngaarden tekende voor zijn 18de doelpunt
van dit seizoen.
Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in
een doelpunten festijn 6 – 4. Er werd
verloren maar dat mocht de pret niet
drukken. CSW is kampioen van de 2e

klasse één jaar na promotie uit de 3e
klasse, een super prestatie.
Champagne en bloemen voor de
spelers, trainers en begeleiders en
natuurlijk een schitterende Kampioenschaal . Vervolgens wachtte de rit
terug naar Wilnis en daar de tocht op
de “platte kar”. Overal langs de route
stonde supporters en hingen vlaggen
en ballonnen om de feestvierende
CSWers te feliciteren. Maar dat was
niets bij de inhaal bij CSW zelf, het
hele parkeerterrein stond vol met
mensen, alweer kippenvel.
Binnen barstte het feest los, elke
speler en de hele begeleidingsstaf
werd afzonderlijk gehuldigd en kreeg
een medaille. Teun en Bert zorgden
voor een heerlijke BBQ, Nel, Wijnie,
Marjolein en Anneke stonden achter
de tap en René verzorgde de muzikale noot.
Het was een supergezellig CSW
Kampioensfeest. Volgend jaar weer?
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Rendez Vous steekt 1e mixteam Kort Nieuws
TV De Ronde Vener in het nieuw De Hoef

Zonovergoten sport- en spelletjesdag bij De Pijlstaart
Vrijdag is de jaarlijkse sport- en spelletjesdag voor de leerlingen van obs
De Pijlstaart in Vinkeveen gehouden.
De groepen 1 en 2 hadden deze ochtend spelletjesdag die in het teken
stond van indianen en op het schoolplein en in de school waren diverse
spelletjes uitgezet. De groepen 3 t/m 8 kwamen samen op het sportterrein
van De Vinken. Voor de leerlingen uit de bovenbouw was er een voetbalclinic georganiseerd. De sportdag werd afgesloten met een “ren je rot-spel”
onder begeleiding van gymjuf Rianne. De leerlingen en het team hebben
genoten van deze zonovergoten sport- en spelletjesdag.

Eet en drinkgelegenheid Rendez
Vous heeft gezorgd voor een mooie
nieuwe outfit voor het eerste mix
team van tennisvereniging De
Ronde Vener. Inmiddels is de eerste
competitiewedstrijd in het nieuwe
tenue gespeeld en of het door de
nieuwe kleiding komt weten ze niet,
maar deze wedstrijd is met een
4-0 overwinning geëindigd. Ook de
andere twee ontmoetingen met de
tennisverenigingen van Kockengen
en Maarsenbroek zijn beide een 4-0
overwinning geworden. Aankomende
week is er geen wedstrijd i.v.m. Ko-

ninginnedag dus hopelijk kunnen ze
op 7 mei a.s. de draad weer oppakken en zorgen dat het kampioenschap
in zicht blijft.
Niet alleen de kleding van het team
is nieuw, ook heeft de website van
Rendez Vous een metamorfose
ondergaan. Op deze vernieuwde site
vindt u onder andere informatie over
het menu en de evenementen welke
o.a. op het Raadhuisplein worden
georganiseerd.
Heeft u de nieuwe site al gezien?
Kijk snel op www.rendezvous.nl. Het
is zeker de moeite waard!

Kampioen Cees van der Jagt

Boot in brand op Groenlandsekade Vinkeveen

Peuters van Duimelot naar de boerderij
Vorige week zijn de peuters van peuterspeelzaal Duimelot op bezoek
geweest bij een echte boerderij aan de Padmosweg in Wilnis. De peuterjes konden kijken bij de kalfjes en de grote koeien, er was een heel groot
konijn die ze eten mochten geven en er was een nest hele jonge poesjes.
Het allerleukste waren de lammetjes. De peutertjes die durfden mochten
de lammetjes een fles geven en dat was wel heel spannend. Het weer
werkte mee, dus de peuters konden ook nog even spelen in de speeltuin.
Daarna gingen ze terug naar peuterspeelzaal Duimelt om te genieten van
door de ouders gebakken pannenkoeken.

Zondagochtend werd de brandweer
van Vinkeveen gealarmeerd voor een
scheepsbrand bij een jachthaven op
de Groenlandsekade in Vinkeveen.
Door nog onbekende oorzaak was
een motorsloep in de brand gevlogen.
Hierbij heeft een persoon die bij de
boot aanwezig was brandwonden aan
het hoofd opgelopen. Omstanders
hebben de peroon direct in de naastgelegen ark onder een douche gezet
om de brandwonden te koelen. De
havenmeester heeft de brand in
de boot zelf weten te blussen. Een
gediplomeerd EHBO-er heeft eerste
hulp verleend tot dat een ambulance
arriveerde. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld en daarna meegenomen naar een ziekenhuis.
foto sven pothuizen

Vinkeveen/Waverveen

Stagiaire bij
Hartstichting

Tijdens de voorbereiding en in de collecte week van de Nederlandse Hartstichting heeft afdeling Vinkeveen en Waverveen hulp gekregen van Simon
Langelaar uit Waverveen. Hij is 5VWO-leerling op het VLC in Mijdrecht en
voor het vervullen van zijn maatschappelijke stage heeft hij in overleg met
zijn decaan gekozen voor de Hartstichting. Hieraan heeft hij ruim 20 uur
besteed met de voorbereiding, zelf een wijk collecteren, een avond geld tellen en het bedrag € 3.421,75 afstorten bij de Rabobank.
Alle gulle gevers bedankt voor dit bedrag en Simon bedankt voor de hulp!

Raspen voor clubhuis HVM groot succes
Zaterdag jl. hebben meer dan 100 kinderen een beeldje gemaakt tijdens de
doorlopende workshop beeldhouwen, georganiseerd door HVM-lid Marjolein
Berger-Vos van IntoTuition. De opbrengst van deze dag is bestemd voor de
verbouwing van het HVM clubhuis. Op deze stralende dag en met hulp van
vele vrijwilligers konden de kinderen na de hockeywedstrijd hun creatieve
talenten laten zien. Met veel aandacht en plezier werd er door de kinderen
geraspt, geboord en geschuurd aan de steen. De beeldjes werden vervolgens
van een houten sokkel voorzien, beschikbaar gesteld door BOS Houtloods.
Aan de unieke en prachtige beeldjes te zien, bleek wel dat sportieve en
creatieve talenten prima samen gaan. Ook speciale dank aan Corinne Bredemeijer van Atelier van Steen tot Beeld voor haar hulp. De workshop was
ook financieel een succes. Aan het einde van de dag kon er maar liefst 931
euro worden overhandigd aan de penningmeester van HVM! Zondag 30 mei
mogen de volwassen leden en ouders van HVM-leden aan de slag voor het
clubhuis. Informatie is te vinden in het clubblad of op de website. Aanmelden
kan bij Marjolein, info@intotuition.nl.

Kampioen van De
Hoef

Zaterdag jl. is in de Springbok het
jaarlijkse Biljartkampioenschap
gespeeld. Voor dit kampioenschap
kwamen de heren Bert Wilms en
Cees v.d. Jagt tegen elkaar uit; Bert
was winnaar bij de ‘avondploeg’
en Cees bij de middagploeg. Bert
kennen we nog van het seizoen
2007/2008 toen hij kampioen werd,
dus was hij de man met ervaring in
deze zeer zware partij tegen Cees.
Dit heeft hem niet mogen baten Cees
wist zijn hoofd lang genoeg koel te
houden om Bert op de tweede plaats
te zetten.
Hierdoor is het kampioenschap nu
van de avond ploeg overgegaan naar
de middag ploeg en mag Cees zich
een jaar lang de ware kampioen van
De Hoef noemen. Voor de derde en
vierde plaats kwamen de heren Jan
Felix en Johan Loman uit. Hierin
wist Johan Jan te overtroeven zodat
ook deze partij op naam van Johan,
en dus ook naar de middagploeg is
gegaan.
Een zware slag voor de avondploeg
dit jaar. De middagploeg die maar
liefst 8 mensen heeft die een hoger
Moyenne gaan spelen komend
seizoen tegen 4 van de avondploeg
geeft de voortgang van deze ploeg
goed weer.

Wilnis

Opbrengst collecte
Nederlandse
Hartstichting
De jaarlijkse collecte tijdens de
Hartweek van 11 tot en met 17 april
in Wilnis heeft dit jaar € 3427,91
opgebracht. De Nederlandse Hartstichting bedankt haar vrijwilligers,
collectanten en gevers van harte voor
dit bedrag!
Van elke opgehaalde euro gaat
€ 0,80 naar wetenschappelijk
onderzoek, patiëntenzorg, preventie
en voorlichting. En dat is hard nodig,
want hart- en vaatziekten hebben een
enorme invloed op de samenleving.
De Hartstichting strijdt tegen hart- en
vaatziekten. Dat kan alleen dankzij
uw steun. Want de Hartstichting is
volledig afhankelijk van giften uit de
samenleving. Heeft u de collectant
gemist? Dan kunt u uw gift storten op
rekening 300. Wilt u ons volgend jaar
helpen met de collecte? Meld u aan
op www.hartstichting.nl of bel met
070 - 3 155 539.
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Wat ga jij doen op Koninginnedag?
Dick van der Horst
De Hoef

Claudia Prange en Simone
Borgstede - Wilnis

Rick van Rossum
Mijdrecht

Nancy en Bob
Mijdrecht

Ik ga met de kinderen eerst hun
fiets versieren. Dan doen wij
natuurlijk mee aan de fietsenoptocht in De Hoef. Die begint
vanaf de Van Meerendonkstraat
naar het HSV-terrein. Daar gaan
de kinderen mee doen aan de
spelletjes die je kunt doen op het
terrein, misschien nog even naar
‘de kermis’ in Vinkeveen en dan
is de dag wel weer om.

Elk jaar organiseerden wij
Koninginnedag in Wilnis. Dit
jaar gaan wij eens genieten van
Koninginnedag. Even kijken hoe
andere plaatsen het doen; Mijdrecht, Vinkeveen. Maar wij gaan
natuurlijk ook Koninginnedag in
Wilnis vieren en daar gaan we
ook penalty schieten.

Koninginnenacht ga ik naar
AJOC en dat duurt tot 03.00
uur ongeveer. Verder weet ik
nog niet wat ik ga doen. Ik moet
eerst werken bij de huifkar, want
we zijn gewoon open. Daarna ga
ik misschien naar Mijdrecht op
het raadhuisplein, lekker dichtbij,
veel bekende en gezellig. Als ik
klaar ben met werken is Amsterdam te ver en Mijdrecht kan ik
lopend heen en terug, handig!
Ik doe voor de gelegenheid wel
mijn oranje polo aan natuurlijk.

Dit jaar ga ik naar de Jordaan.
Samen met een vriendin ga ik
naar Café Nol, daar is het altijd
gezellig. Als het weer een beetje
mee zit, dan kan ik lekker genieten. Met een drankje in me hand
en lekkere muziek wordt het
een mooie dag. Bob, blijft lekker
hier, die stuur ik naar oma. Ik ga
niet naar Mijdrecht, want het is
altijd hetzelfde en in Amsterdam
heb je verschillende plekken, als
het niet leuk is kan je altijd nog
ergens anders heen.

Marco Bakker
Mijdrecht
Net als vorig jaar zal ik half zes
’s ochtends uitrukken met mijn
spullen naar het centrum. Ik
zoek wel een lekker plekje in
het zonnetje, want anders is het
te koud. Ik blijf tot 13.00 uur
zitten op mijn roze kleedje en
dan doe ik met de kinderen een
rondje kermis en dorp. Misschien
neem ik nog een biertje op het
Raadhuisplein, maar niet te veel,
want de kinderen zijn mee.

Judith Frie
Vinkeveen
Ik ga dit jaar weer gezellig naar
Mijdrecht op het Raadhuisplein.
Ik vind het daar ontzettend
gezellig, er zijn veel bekende.
Lekker dansen en een biertje
erbij en natuurlijk heb ik iets van
oranje kleding aan. En als er geen
muziek is dan maakt het niet uit,
want iedereen kent elkaar dus we
zijn gezellig aan het praten.

Dennis Cordes
Wilnis
Samantha Jansen
Wilnis
Ieder jaar ga ik naar Mijdrecht,
naar het raadhuisplein. Nu ga
ik weer, met 10 vrienden. Altijd
gezellig in Mijdrecht met mijn
oranje boa, een biertje erbij
en wat muziek kan de dag niet
meer stuk. ’s Avonds ga ik weer
terug naar Wilnis om daar Koninginnedag af te sluiten.

Ik moet werken op de bloemenveiling. Dat gaat gewoon door,
want volgende week is het Moederdag en wilt iedereen natuurlijk bloemen kopen. Normaal ben
ik wel vrij hoor, maar nu hoef ik
maar te werken tot 13.00 uur.
Dan ga ik lekker een biertje
drinken in Mijdrecht en ’s avonds
nog even naar de kroeg in Wilnis.
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DE WEEK IN BEELD
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.

Het Vinkeveense zondag heren team, dat dit jaar voor het
eerste in de landelijke 1ste klasse uitkomt doet het goed.
Op zo'n niveau halverwege de competitie één overwinning
en twee gelijke spelen op je naam hebben, belooft wat voor
de toekomst. A.s zondag vanf 12.30 uur zijn de helden van
De Vinkeveense Tennis Vereniging tijdens hun thuiswedstrijd
tegen De Korrel uit het Brabantse Veldhoven te bewonderen.
U kunt zó binnenwandelen op het gastvrije tennispark om dit
echte toptennis te bewonderen. De wedstrijden beginnen om
12.30 uur.

In de nacht van zondag op
maandag is er een vakantiewoning aan het Waverveensepad uitgebrand.
Op het moment van het
uitbreken van de brand waren er geen bewoners in de
woning aanwezig. De brandweer schaalde snel op naar het sein middelbrand en de
hulp van het korps uit Wilnis werd ingeroepen. De brandweer kon niet voorkomen
dat de woning volledig uitbrandde. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.		
		
				
foto peter bakker

Maandagavond rond 20.00
uur zag een voorbijganger
op de Bovendijk in Wilnis
een brand bij een stal. De
man belde direct 112 en gaf
door dat er vermoedelijk een
schuur in brand zou staan op
de Bovendijk.
De brandweer rukte massaal
uit naar de Bovendijk, maar bij aankomst bleek er brand te zijn bij een boerderij aan de Amstelkade. De
toegesnelde brandweer trof bij aankomst echter een vuilverbranding aan en geen schuurbrand.
De boer is hierop aangesproken door de brandweer en politie.
foto: peter bakker

Zondagmorgen omstreeks 3.40 uur constateerden medewerkers
van de KLPD dat er een bouwkeet in brand stond op de A2. Toen de
brandweer ter plaatse kwam was de bouwkeet al bijna uitgebrand. De
politie vermoedt brandstichting. Zaterdag was ook al een bouwkeet
uitgebrand onder het nieuwe viaduct bij de A2. foto: peter bakker

Openhaarden specialist Gerard van Scheppingen heeft het tweede
elftal van de HSV zondag volledig in het nieuw gestoken. Het elftal
hoopt in de nieuwe tenue's dit jaar vele punten te halen.		
				
foto: peter bakker

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

DE GROENE VENEN

Volwassenen trainingen
starten weer bij de WVA
De Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude organiseert ook dit voorjaar zeiltrainingen voor volwassenen. Zowel beginners als gevorderden
worden onder leiding van ervaren trainers bekend gemaakt met zeilen
en de mogelijkheden ervan. De trainingen vinden plaats op donderdag
avond vanaf het Clubschip aan Zandeiland 4 in Vinkeveen.
Wie kunnen meedoen
De trainingen zijn bedoeld voor
leden van de Watersportvereniging
die op een gezellige manier willen
kennismaken met de zeilsport of
hun technieken willen verbeteren.
De trainers van de WVA zorgen
voor professionele begeleiding. Er
wordt gezeild met Polyvalken die
elk worden bemand met een team
van vier personen en een trainer
Gezelligheid en het samen het
water op staan hierbij voorop!
Wanneer wordt er gezeild
De trainingen beginnen op 27 mei
om 18.45 uur met instructie. Om
19.00 uur gaan de deelnemers het

water op. In totaal zal vier keer
achter elkaar worden getraind.
Voor degenen die rechtstreeks van
het werk komen is een eenvoudige maaltijd op voorinschrijving
beschikbaar.
Deelname en kosten
Deelname aan de trainingen kost
€ 20,00 per persoon voor vier trainingen. Voor geïnteresseerden die
geen lid zijn bij de WVA is een gereduceerd lidmaatschapstarief van
€ 25,00 mogelijk. Voor de maaltijden wordt een bedrag van gemiddeld € 6,00 per avond berekend.
Meer informatie en aanmelden kan
via de website www.wvavinkeveen.nl.

Fietstocht met een IVN Gids op zaterdag 15 mei

Beleef het Militaire Landschap
tijdens een fietstocht
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • www.robvandevelde.nl

a
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Mijdrecht
Donderdag 29 april
Lampionnenoptocht
Verzamelen om 20.30 uur op het
Raadhuisplein.
Om 21.00 start.
Opening
22.00 uur door burgemeester van
De Ronde Venen, mevr. drs. M.
Burgman.
Vrijdag 30 april
Rommelmarkt
De rommelmarkt wordt gehouden
van 8.00 tot 13.00 uur in het centrum van Mijdrecht.
Optocht versierde fietsen
Om 11.00 uur vertrekt vanaf de
brug in de Dorpsstraat.
Burgermeester Haitsmaplein
Van 10.00 tot 15.00 uur staan de
nodige springkussens en andere top
attracties klaar.
Mijdrechtse kinderspelen op het
windmolenterrein
Om 12.00 uur na de finish van de
versierde fietsen.
De attracties zullen tot 17.00 uur
bespeeld kunnen worden.
Ontvangst door gemeentebestuur
Om 11.00 uur is er een ontvangst

door het gemeentebestuur.
Penalty schieten
Tussen 10.30 en 12.00 uur. Inschrijven vanaf 10.00 uur in de kantine
van Argon.

Wilnis

08.00 uur
Luiden van de klokken, de vlaggen
worden uitgestoken.

Oranjegebak
Aan alle bewoners/sters van Huize
Nieuw Avondlicht en Huize Gerardus Majella.

08.45 - 09.30 uur
Muzikale rondgang en optocht
versierde fietsen voor kinderen t/m
12 jaar

Oldtimers
Een fantastische verzameling oude
auto’s, nabij Bozenhoven.

Route Muziekkorps Triviant:
Start: Hoek Marktschipper/Veenman, over de Veenman rechtsaf
richting Wagenmaker, linksaf de
Veenweg op, rechtsaf de Vossestaart
op, rechtsaf de Kamgras op. Bij het
Johannes Hospitium houden we
even halt voor een mini aubade dan
gaan we rechtsaf de Pieter Joostenlaan op, brug over linksaf Herenweg
naar de Dorpsstraat richting het
voormalige gemeentehuis.

Wedstrijden fietscrossen
UWTC uit Uithoorn.
Er zal gereden worden tussen
12.00 en 14.00 uur in de categorieën 6 t/m 9 jaar en van 10 t/m
12 jaar.
Inschrijven is mogelijk tussen 11.00
uur en 11.45 uur bij de fietscrossbaan aan de Windmolen. Vanaf
11.00 tot 14.30 uur is de baan
alleen toegankelijk voor leden van
de UWTC en de deelnemers aan de
wedstrijden.
Koninginnedagconcert
Vanaf 12.30 uur treedt het Vocal
Society koor in de Janskerk in
Mijdrecht.
Raadhuisplein
Diep Triest komt dit keer naar Mijdrecht. Het laatste uurtje van het
feest wordt door niemand anders
dan Jeroen Post opgeluisterd.

09.30 uur
Officiële opening Koninginnedag
10.00 – 12.00 uur
Kindervrijmarkt in De Dorpsstraat
10.00 – 12.00 uur
55+ ochtend in de Schakel
10.00 – 12.00 uur
Penaltyschieten, sportpark CSW
14.00 – 17.00 uur
Wilnisse Kinderspelen in het Speelwoud

Op dit moment is in het Museum
De Ronde Venen de tentoonstelling
‘Militair Landschap’ te zien. Deze
tentoonstelling laat u de geschiedenis
van de Oude en Nieuwe Hollandse
waterlinie, de Stelling van Amsterdam en verschillende schermutselingen in deze gemeente zien.
Van deze cultuur historie is in de
gemeente nog veel te herkennen. Wat
er nog van over is heeft tegenwoordig
veel natuurwaarde. Het is bijzonder
te ontdekken wat de invloed van
mensen op de natuur hier is geweest.
Daarom organiseren NME-centrum
De Woudreus en het IVN de Ronde
Venen & Uithoorn op zaterdag 15
mei een fietstocht door de gemeente.
Tijdens deze fietstocht kunt u zelf
zien wat er in het verleden in De
Ronde Venen is gebeurd. De fietstocht wordt begeleid door gidsen
van het IVN. Zij kunnen u van alles
vertellen over de bijzondere natuur-

waarde en de geschiedenis van dit
gebied.
De fietstocht sluit geheel aan bij de
tentoonstelling in het museum.

Café Maxima
Voor alle vaders en moeders is
er gezellige muziek en het cateringteam van De Meijert is weer
aanwezig voor de verzorging van de
inwendige mens!

accordeonvereniging “Con Amore”
in Zorgcentrum Zuiderhof aan de
Futenlaan 50 te Vinkeveen.

Vinkeveen/Waverveen
8.00 uur
De vlaggen worden uitgestoken. De
kerkklokken luiden Koninginnedag
2010 in.
09.30 – 11.30 uur
Inschrijven voor de fietstocht.
11.00 17.00 uur
Gezellige braderie georganiseerd
door de Lions Club Vinkeveen &
Waverveen
10.30 – 11.30 uur
Jaarlijks Koninginnedagconcert

De fietstocht vertrekt bij het Museum
De Ronde Venen. U kunt in de ochtend of in de middag meefietsen. De
ochtendtocht vertrekt om 9.30 uur, de
middagtocht vertrekt om 13.30 uur.
Als u aan de fietstocht wilt deelnemen moet u zich hiervoor vooraf
inschrijven. U kunt zich opgeven bij
NME Centrum de Woudreus,
tel. 0297 273692 of
info@nmederondevenen.nl.
U kunt zich ook opgeven bij Museum
De Ronde Venen, tel. 0297 262223.
NME-Centrum De Woudreus vindt u
aan Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
Voor meer informatie: tel. (0297)
273692 of mail naar:
info@nmederondevenen.nl.

12.30 – 13.30 uur
Concert van Brassband Concordia
bij de hoofdingang van Zorgcentrum
Zuwe Maria – Oord, Herenweg 69
te Vinkeveen.

De Hoef
Optocht versierde fietsen
Kinderen van 4 t/m 12 jaar, start
om 9.15 uur in de Van Meerendonkstraat .
Kinderspelen en meespeel theater
Vanaf ca 10.00 tot ca 12.30 uur.
Ringsteken
Inschrijven bij het HSV-terrein
vanaf 14.00 uur, starten vanaf
14.30 uur.

Familieberichten
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John Korver
40 jaar

Het Hollandse Landschap
Maaike Brugmans
25 jaar

rinus de rat
33 jaar

Foto´s van de werkgroep Natuurmoment
Op de zaterdagen 1 mei, 8 mei (landelijke Molendag ) en 15 mei zijn foto´s te zien van de
leden van de fotowerkgroep Natuurmoment in de Molen De Hoop te Loenen aan de Vecht. De
werkgroep die uit vijf leden bestaat komt maandelijks bij elkaar. De leden worden geïnspireerd door het Hollandse landschap. Foto´s van onze weidse polder- en rivierlandschappen
zullen te zien zijn, maar ook macro foto´s van bloemen en abstracte landschappen waarbij
vormen en structuur een invalshoek zijn.
De expositie is ook te zien op 30 april Koninginnedag .
Op 1, 8 en 15 mei zijn leden van de werkgroep aanwezig voor informatie en vragen.
Kijk op www.molenloenen.nl voor de volledige agenda.

hans van veen
46 jaar

Scootmobieltoertochten succesvol
van start gegaan
Gedurende het zomerseizoen vindt elke derde dinsdag van de maand een scootmobieltoertocht
plaats. Vorige week ging de openingstocht van dit jaar van start. Het was wel erg fris, maar in
ieder geval droog. Op de heenweg wind tegen, maar met handschoenen aan en mutsen op was
het heerlijk toeren naar onze eindbestemming, de Strooppot in De Hoef. Aldaar kon iedereen
achter glas in de zon, onder het genot van koffie met appeltaart, weer heerlijk opwarmen. Na
de gezellige koffiepauze keerde iedereen, voor de wind, dus veel warmer, huiswaarts.
Al met al weer een zeer geslaagde tocht. Wilt u ook mee toeren, met scootmobiel of elektrische fiets? Meldt u dan aan bij het Servicepunt voor de volgende tocht op 18 mei.
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8 en 9 mei:

Agenda
Dodenherdenking
4 mei 2010
Mijdrecht
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.45 uur Verzamelen voor
gemeentehuis
19.45 – 20.00 uur Luiden van de
kerkklokken
19.50 uur stille tocht naar monument Dorpsstraat
19.58 uur VIOS speelt Last Post
20.00 – 20.02 uur 2 minuten
stilte
20.02 uur VIOS speelt Wilhelmus
20.05 uur Kranslegging.
Door de Wethouders, mevrouw
Lambrechts en
de heer van Breukelen
20.20 uur VIOS speelt koraalmuziek
Leden van het R.O.M.– koor
zingen:
Anthem uit de musical Chess
Ave Verum W..A. Mozart
20.30 uur Einde herdenking:
stille tocht terug naar gemeentehuis
Vinkeveen
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.30 uur betrekken erewacht
door leden Scouting Groep
Vinkeveen bij monument
19.30 uur koraalmuziek gespeeld door Brass Band
Concordia (opgesteld op trottoir
tegenover monument)
19.45 uur vertrek stille tocht

vanaf RK Kerk aan
Kerklaan naar monument hoek
Heulweg/Herenweg
19.45 – 20.00 uur luiden van de
kerkklokken
20.00 – 20.02 uur 2 minuten
stilte
20.02 uur Brass Band Concordia
speelt Wilhelmus
20.04 uur kranslegging.
Door de wethouders Rosendaal
en Dekker
Wilnis
18.00 uur Vlaggen Halfstok
19.45 uur Vertrek vanaf Julianaschool naar het monument in de
Raadhuisstraat
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Viribus Unitis speelt
het Wilhelmus,
aansluitend kranslegging
20.08 uur Vertrek naar begraafplaats Ned. Hervormde Kerk
20.15 uur Viribus Unitis speelt
“Oh Canada” , het Canadees
Volkslied,
aansluitend kranslegging door
Kapitein
Spierings, Dr. Pinto en Ton van
Soest
20.45 uur Opening van Tentoonstelling in de Roeping door
Burgemeester Marianne Burgman

Bevrijdingsdag
5 mei 2010
Raadhuisplein Mijdrecht
10.00 uur Ontsteking van het
bevrijdingsvuur dat lopend van
Wageningen naar Mijdrecht is
gebracht.
10.30 uur Kindershow Flappelientje met de show Pret Piraat
en z’n maatje.
Aanvang kinderattracties ballonnenclowns, schminken, springkussen, zweefmolen, klimwand
en een poffertjeskraam.
13.00 uur Aanvang Mijdrechts
kampioenschap 30 meter
sjoelbak (uitsluitend voor volwassenen)
14.00 uur Ballonnenwedstrijd.
(uitsluitend voor kinderen)
Wie komt het verst, dat zie je
aan het kaartje dat moeten
worden opgestuurd.
14.30 uur tot 16.00 uur Optreden Fellows Big Band.
16.00 uur Prijsuitreiking sjoelen
met muzikale omlijsting.

Landelijke Molen- en Gemalendag
Dit jaar kunt u weer genieten van de molens en gemalen van Nederland.
De molens van Het Utrechts Landschap hebben zaterdag 8 een speciaal
programma opgesteld.
De Nationale molen- en gemalendag is ook een ideale dag om op de fiets te
stappen en zelf het typisch Utrechtse veenweidelandschap te ontdekken. Aan
de westkant van de A2 komt u op zes plaatsen molens tegen. De zes molen in
Groene Hart van Holland zijn tussen 11.00 en 16.00 uur allemaal open voor
bezoek en schenken daarbij koffie en limonade. Bij de VVV’s in De Ronde
Venen en in de molens is een fietsroute van 38 km beschikbaar. Alle molens
op deze route zijn op 8 mei geopend. Breng een bezoek en ontdek binnen hoe
bijzonder deze molens zijn.
In de Veenmolen in Wilnis wordt gedraaid in vreugdetooi. Er is gratis koffie of
thee voor volwassenen en limonade voor de kinderen en je kan proeven van
kruidkoek en van molenmeel ter plaatse gebakken pannenkoeken en Drentse
kniepertjes. Bij de Westveense molen zijn de bodemvondsten te zien, die bij
de recente restauratie te voorschijn kwamen. Bij vier andere molens staat de
koffie klaar!
Molenroute Westelijk Utrecht
(38 km).
Deze route voert langs zes molens uit
het bezit van Het Utrechts Landschap die alle ten westen van het
Amsterdam-Rijnkanaal in het Groene Hart van Holland zijn gelegen.
Het start- en eindpunt is het station
van Breukelen van een route die ongeveer 38 kilometer lang is. U kunt
ook opstappen bij de korenmolen in
Wilnis. Het gebied waar u doorheen
fietst heeft een lange historie op het
gebied van waterhuishouding. Een
groot aantal molens is inmiddels verdwenen omdat elektrische gemalen
hun rol overnamen. Zo hebben er in
Mijdrecht en omgeving waar nu de
alleen Wilnisser Veen(koren)molen
staat, meer dan 15 watermolens en
vier korenmolens gestaan.

Weidevogel excursie Demmerikse Polder
Een deel van de Demmerikse Polder
in Vinkeveen is Natuurreservaat in
beheer van Staatsbosbeheer. Dit
gebied is normaal niet toegankelijk.
Maar op zondag 2 mei a.s. geven
Staatsbosbeheer en IVN Vereniging
De Ronde Venen en Uithoorn een
excursie in dit gebied. Ervaren IVN
gidsen leiden u rond in dit gebied en
geven u achtergrond informatie van
dit prachtige natuurreservaat.
Omdat het aantal deelnemers
beperkt is, verzoeken wij u zich
op te geven voor 2 mei bij Piet

Leden welkom in
nieuwe leesgroep
Vinkeveen

Heemskerk 0294-291283 (Petrus.
Heemskerk@xs4all.nl) of Ad van
Uchelen 0297-250163.
De deelnemers worden verzocht zich
te verzamelen om 8.30h bij café
de Schans, op de hoek van Ter Aase
Zuwe en de Uitweg. Vandaar vertrekken we naar de ingang van het
reservaat aan de Ter Aase Zuwe. Op
die plek kan maar zeer beperkt geparkeerd worden. Vergeet niet een
verrekijker mee te nemen en u goed
warm aan te kleden. De excursie zal
ongeveer 2uur duren.

Expositie van natuurfotograaf Sjon Heijenga in de Veenhartkerk

I

n de Veenhartkerk is tot en met
zondag 23 mei een expositie
te zien van natuurfotograaf Sjon
Heijenga. Met zijn foto’s wil Heijenga
stilstaan en aandacht schenken aan
de schoonheid van de natuur in je eigen leefomgeving. Het liefst fotografeert hij dan ook dat ene bloemetje

tussen de stoeptegel, de mus op de
rand van de schutting of een moeder
samen met haar kind in de speeltuin.
Gewone dagelijkse dingen. Of is het
juist ongewoon? Heijenga wil met
zijn foto’s de kijker rust, tevredenheid
en blijdschap laten ervaren.

De foto’s van Sjon Heijenga zijn tot
en met 23 mei iedere zondagmorgen
rondom de diensten van de Veenhartkerk te bekijken. Ze hangen door het
hele gebouw. De diensten beginnen
om 10:30 uur.
Tijdens de expo organiseert de
Veenhartkerk nog meer activiteiten
met als het thema ‘Groen licht voor
de wereld’. Op de zondagen spreekt
Gerbram Heek over onderwerpen
die daarbij aansluiten. Zien we God
als schepper? En hoe dan? Wat kan
je van hem ervaren in de natuur? Is
er toekomst voor de natuur, nu die zo
onder druk staat door vervuiling en
uitputting? En wat betekent geloof
voor hoe we omgaan met de natuur?
Ook is er een natuurfotowedstrijd
voor iedereen die mee wil doen. En
op Eerste Pinksterdag organiseert
de Veenhartkerk ’s ochtends een
natuurwandeling. Belangstellenden
zijn bij alle onderdelen van harte wel-

kom. Uitgebreide informatie vind je
op onze website www.veenhartkerk.nl.
De Veenhartkerk is te vinden aan de
Grutto 2a in Mijdrecht.
Ieder voorjaar organiseert de
Veenhartkerk een expositie. Met
de exposities wil de Veenhartkerk
iets waardevols toevoegen aan de
gemeenschap waarin we leven.

Een leesgroep-in-oprichting te
Vinkeveen die in september gaat
starten, heeft nog enkele plaatsen
vrij. De leesgroep is opgericht door
Senia Literair in samenwerking met
de bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen. De leesgroep maakt gebruik
van speciale leeswijzers van Senia
Literair, waardoor de besprekingen
zinvol zijn en diepgang hebben. Voor
deze leeswijzers en toegang tot de
andere activiteiten en diensten van
Senia Literair betalen de deelnemers
een bedrag van € 28,50 per jaar.
Leesgroepen die al langer bestaan
nemen meestal geen nieuwe leden
meer op, dus dit is uw kans. Zie
www.senia.nl voor informatie.
Aanmelden kan via e-mail aan info@
senia.nl. U kunt zich ook melden bij
Margo Zuidema, ambassadeur van
Senia Literair in de regio,
telefoon 0297-563328.

Voortaan twee keer per week koken
in de Buurtkamer
De Buurtkamer in Mijdrecht bestaat nu een tijdje en ontwikkelt zich langzaam
verder. De kook-eetgroep wordt te groot en wordt opgesplitst, zodat er twee
keer per week de mogelijkheid is om samen te koken en te eten, en dus zijn
nieuwe mensen welkom!
Daarnaast hebben is af en toe een 'gast aan tafel' (zo waren bijvoorbeeld afgelopen dinsdag Jan en Anneke van Breukelen te gast); enerzijds om kennis te
maken met de Buurtkamer, anderzijds om de gasten te betrekken bij het maatschappelijke gebeuren. Wij nodigen dus ook mensen uit de media/pers wereld
uit om eens mee te eten, en daar misschien een verslag/foto's van te maken.
Welkom (uiteraard op afspraak) op dinsdag of donderdag tussen de middag!
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Kunstfan Sanne van Doorn:

“Kunst is net muziek,
maar dan zichtbaar”
“Kunst is een geweldige manier om jezelf te uiten,” zegt Sanne vol twinkeling in haar ogen. De 22-jarige
Mijdrechtse werkt ieder weekend bij de vlaaierie. De doordeweekse dagen brengt ze door op de Hogeschool
voor de Kunsten in Amsterdam waar zij een studie over beeldende vorming volgt. Geen wonder, want de
liefde voor kunst zit bij Sanne in haar hart en nieren. Hoe dit begon? Met barbiekleertjes!
door valérie sambrink sanderink

Sanne: “Ik ben eigenlijk altijd heel
creatief geweest. Als klein kind
verprutste ik al mijn barbiekleertjes.
Ik gooide er allemaal klodders verf
op en vervolgens strooide ik er nog
wat glitters overheen. Mijn moeder
was er toen niet altijd even blij mee.
Die barbies en hun kleertjes waren
niet goedkoop en als ik ermee klaar
was, zagen ze er echt niet meer uit!
Maar ach, we kunnen er nu allebei
om lachen. Daarnaast tekende ik als
kind veel. Ik was eigenlijk altijd aan
het knutselen en frutselen. Als ik er
maar mijn ei in kwijt kon.
Na de middelbare school besloot
ik de studie Creatieve therapie te
volgen. Dit houdt in dat ik leerde om
mensen met psychologische problemen te helpen. Door middel van
beelden probeer je ze te verleiden
om over hun problemen te praten.
Dit bleek toch niets voor mij, maar
het kunstaspect vond ik wel erg leuk.
Maar ja, je moet wel heel erg goed
zijn, wil je met kunst je brood kunnen
verdienen. Toen ontdekte ik de Academie voor de Beeldende Vorming
waarmee je docente voor kunstvakken kunt worden. Dat leek me wel
wat! Ik woon nu samen met Danny,
maar toen had ik nog een andere
vriend. Zijn vader had de deeltijdversie van deze opleiding gevolgd. Toen
ik erover begon, riep hij meteen: ‘Dat
moet je doen!’ En nu ben ik alweer

- foto patrick hesse

een tweedejaarsstudente op deze
school.”
Abstracte kunst
Op haar school leert ze allerlei vormen van kunst te beheersen. Van klei
tot hout en van verf tot krijt, allerlei
materialen worden er gebruikt. De
figuratieve kunst waarbij je precies
ziet wat het kunstwerk voorstelt,
boeit haar niet zo. “Ik ben meer
van de abstracte kunst. Vooral als ik
het zelf mag maken. Ik werk graag
groot en een beetje uit de losse pols.
Dus geen landschapjes, maar grote
vegen op het doek. En als het werk
af is, vind ik het heel interessant
om te weten wat anderen erin zien.
Misschien is het wel heel anders
dan ik bedacht had. Met abstracte
kunst kun je jezelf echt uiten en dat
vind ik ook het allermooiste aan
de kunst. Dat kunstenaars met hun
werken emoties bij anderen kunnen
los maken, dat vind ik geweldig! Ze
laten mensen lachen, ontroeren en
zelfs choqueren. Daarnaast vind ik
de technieken die sommige schilders
gebruiken heel mooi. Door bepaalde
streken en kleuren te gebruiken, kun
je als kijker overweldigd worden. Het
is net muziek, maar dan zichtbaar.”
Naaktmodellen
De opleiding van Sanne huurt geregeld naaktmodellen in die Sanne en

haar medestudenten moeten nateken
en –schilderen. Niet altijd een pretje,
als we Sanne mogen geloven. “Ik
vind het vaak lastig om naaktmodellen vast te leggen. Het is weer
heel figuratief en ik ben meer van
het abstracte. Als ik dan maar een
klein schilderijtje mag maken, vind
ik het echt een ramp. Ik moet groot
werken, anders wordt het niets. De
modellen mogen vaak zelf een pose
aannemen en daarbij maken ze wel
eens een verrassende keuze. Dan
staat zo’n model ineens als een soort
kong fu houding met z’n been opgetrokken en z’n handen plat tegen
elkaar. Probeer dat maar eens na te
schilderen! Het bezorgt ons in ieder
geval nog wel eens wat lol.”
Sanne maakt niemand mooier dan
hij of zij is. “Ik schilder de naaktmodellen zoals ik ze zie. Dat is mijn
realiteit. Dus als iemand dik is, dan is
diegene op mijn werk ook dik. Alleen
de kleur die ik gebruik is vaak anders
dan de huidskleur van diegene. Als
ik iemand zie, dan voel ik daar een
bepaalde kleur bij. Sommige mensen
zijn echte blauwtypes en anderen
juist groen of rood. De rest van mijn
klas heeft dat ook. Die voelen ook
een bepaalde kleur bij zo’n naaktmodel. Het zal wel iets speciaals van
kunstzinnigen zijn.”

Zwijgen is goud bij Hoefse Gondelcorso
Het vaarseizoen is weer begonnen. De bordjes met openingstijden bij de sluizen staan nog nat in de verf. Iedereen is druk in de weer met zijn boot, test de motoren, wast de kussens. Dit jaar opent het seizoen met ‘De
Gondelvaart’ van De Hoef. Eens in de vijf jaar is er een echt corso met versierde boten. Dit jaar is het thema
‘De Hoef gaat voor goud’; een knipoog naar de gouden medaille van Nicolien Sauerbreij op de Olympische
Spelen in Vancouver. Want Nicolien komt uit De Hoef.

Marjan de Jong en Ronald Wieman

R

onald Wieman doet dit jaar
voor de vierde keer mee. Hij is
begonnen met een vriendenclubje
en versiert nu samen met zijn
nichtje Marjan de Jong de boot.
Een kijkje naar zijn vorderingen
in de aanloop naar de gondelvaart
kan geen kwaad. “We zijn nog niet
begonnen, want we zijn er nog
niet over uit wat het gaat worden,

maar dat komt wel goed”, zegt
Ronald. Hij wil niet zeggen wat hij
in gedachte heeft, want dat is strikt
geheim.
Er doen tientallen boten mee aan
het corso en niemand vertelt iets
over zijn idee. Je kunt je boot
versieren door spullen te huren,
te kopen of te laten maken, maar

Marjan is van mening dat het zèlf
maken het leukste is. “Iedereen zit
in prefab, alle onderdelen worden
gemaakt en versierd. Op dag zelf
komt er uit alle schuren wat te
voorschijn en dan is het ‘een drukte
van jewelste’ langs de waterkant.”
In 2000 wonnen Ronald en Marjan
met hun roeibootje, versierd als een
vogelnest, de eerste prijs. Met de
leus ‘zo vrij als een vogel’ zaten zij
als twee vogels verkleed te zwaaien
naar de toeschouwers langs de kant.
Als je meedoet, moet je er wel iets
leuks van maken, een soort act.
“Het is vooral leuk als je wint met
een klein bootje, terwijl anderen
soms weken werk hebben gehad.
Het hoeft niet groots te zijn om te
winnen”, aldus het team.
De Gondelvaart is op zaterdag 8
mei om 20.15 uur en begint bij
de kruising Schattekerkerweg en
HSV ’69. De boot van de Hoefse
Belangen vaart voorop richting de
brug en dan zal de stoet terugkeren
richting de Schattekerkerweg.

Toekomst vol kunst
Voorlopig zit Sanne nog op school
en zal ze vrijwel dagelijks met kunst
geconfronteerd worden. Maar ook
voor de tijd lang na haar studie
verwacht ze veel creativiteit. Sanne:
“Ik wil graag kunstlessen geven. Ik
heb al eens stage gelopen op een
basisschool en dan zijn die kinderen
eerst heel gedemotiveerd. Maar als
ze eenmaal bezig zijn, dan leven
die kinderen zich helemaal uit! Ik
merk dat vooral jongere kinderen
en lager opgeleiden heel creatief
kunnen zijn. Leerlingen op de Havo
en VWO kunnen zich misschien een
beetje geremd voelen. Ik denk dat
zij misschien teveel nadenken bij
de kunst. En al zouden die kinderen
meer berekend zijn, dan is het een
uitdaging voor mij om ze was losser

te maken.” Maar een kunstdocente
op een school worden, is niet Sannes
eindpunt. “Uiteindelijk wil ik zelf
workshops geven. Dat is echt mijn
droom! Aan welke doelgroep, dat
weet ik nog niet precies. Misschien
is de afwisseling juist wel leuk. Mijn
toekomst ligt in ieder geval bij de
kunst. Ik ben geen slechte kunstenares, maar weet wel dat ik nog heel
erg kan groeien. Zeker als ik meer
tijd voor mijn werken krijg. Op school
heb ik veel lessen, waardoor ik weinig vrije tijd over heb om verder te
werken. Dat is soms wel jammer. Als
ik vakantie heb, ga ik vaak wel even
naar een museum. Een kunstfreak
zal ik nooit worden. Maar een leven
zonder kunst, dat kan ik me niet
voorstellen. Ik zal altijd beeldend
bezig zijn.”

Rommel start tweede leven in Wilnis
Veel rommeltjes hebben waarschijnlijk tientallen jaren het daglicht
niet mogen aanschouwen om toch op de Wilnisser Rommelmarkt
een nieuw leven te beginnen met een nieuwe eigenaar, die zich gelukkig prijst. Op de rommelmarkt worden spulletjes heen en weer
gesleept tot het weer de weg vindt naar een nieuw bestaan. Voor de
36e keer organiseert de Hervormde Jeugdvereniging uit Wilnis op 8
mei de Wilnisser Rommelmarkt op het Kerkplein.
Organisatie
“Het is ons feestje”, zegt voorzitter van de rommelmarktcommissie Jonathan Stam. De commissie
bestaat uit acht jongeren tussen
de 17 en 25 jaar. Het is een
gezamenlijk project, maar op
de dag zelf heeft iedereen zijn
eigen verantwoordelijkheid en
worden zij geholpen door andere
leden van de jeugdvereniging,
mensen uit de kerk en vrienden.
In aanloop naar het project wordt
de locatie besproken en het goede
doel. Zodra dat bekend is, kunnen
mensen via de website www.rommelmarktwilnis.nl zich aanmelden
om hun spullen op te laten halen
voor de verkoop. Iedere dinsdag
gaat de ploeg op weg om de
spullen te verzamelen.“Omdat
dit al jaren georganiseerd wordt,
kennen veel mensen dit project
en zijn zij sneller bereid om wat
te geven”, aldus Jonathan. Dan
wordt de rommel gesorteerd:
boeken, speelgoed, elektronische
spullen, kleding, meubels, ga zo
maar door. De reden van het sorteren, legt Jonathan uit: “Anders

krijg je één plein vol met meuk.
Als het er netjes uit ziet, dan kan
je beter ‘winkelen’ en het verkoopt
makkelijker.”
Het doel
Hoewel zij zelf niks verdienen
organiseert de vereniging met plezier dit jaarlijkse evenement. De
opbrengst gaat elk jaar naar een
ander doel. Dit jaar gaat het naar
stichting Aqua Viva in Brazilië. De
stichting is in 2003 opgestart door
oud-Wilnissers Piet en Johanna
Hagen. Momenteel richt Aqua
Viva zich op de opbouw van het
dorpje Ritapolis, 350 kilometer
ten westen van Rio de Janeiro.
Het geld van de rommelmarkt zal
met name naar het opleidingscentrum voor houtbewerking gaan.
Veel jongeren in de leeftijd van
14 t/m 18 jaar gaan in Ritapolis
niet naar school. Met dit centrum
heeft Aqua Viva als hoofddoel
de jongeren bezigheid te geven.
Doordat jongeren bezig zijn, gaan
zij niet op straat hangen en zich
vergrijpen aan drank of drugs.
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Meer kansen voor vrijwilligers: Handjehelpen breidt haar werkzaamheden uit! Bij Handjehelpen geef je praktische hulp aan een kind of volwassene (tot ongeveer 55 jaar) met
een handicap of chronische ziekte. En vanaf nu zijn er nog meer mogelijkheden om je als
vrijwilliger in te zetten.
Word mantelzorgmaatje
Ben jij dat luisterend oor met praktisch organisatie-talent? Als mantelzorgmaatje help je
bijvoorbeeld met het oplossen van allerlei zaken die geregeld moeten worden. Gewoon even
de tijd nemen voor de mantelzorger zodat die z’n verhaal kwijt kan en eventueel wat taken
overnemen.
Soms is het ook
gewenst om het
sociale netwerk
te versterken.
Je gaat dan
samen op zoek
naar mensen
om leuke
dingen mee te
ondernemen of
die emotionele
en praktische
steun kunnen
bieden. Je gaat
goed voorbereid
aan de slag en
als je eenmaal
bent ingezet
word je begeleid en ondersteund door een
coördinator van
Handjehelpen.
Kijk voor meer
informatie op

www.hhru.nl
of bel: Carine
Blauw (tel. 0654676660)
Wietske Dekkers (tel. 0624594531).
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Wilnisser Kervin Bos tevreden
met twee podiumplaatsen

Afgelopen zondag werden op het
circuit van Spa-Francorchamps
de tweede en derde wedstrijd
gereden voor het ONK in de
SS600 klasse. De races werden
gekenmerkt door rode vlag situaties maar uiteindelijk stond van
der Heijden motors Racingteam
rijder Kervin Bos twee keer op
het podium. Kervin over zijn
races: “De starts waren telkens
goed. In de eerste race kon ik
Schouten goed volgen. Ik moet
zeggen dat zijn tempo zeer hoog
lag en zonder een foutje van zijn
kant zou het moeilijk geweest
zijn om hem te verslaan. Jammer
genoeg werd de race al na vijf
ronden afgebroken. Ik ben echter dik tevreden met de tweede
plaats in die race. In de tweede
race knalde ik naast Randy Ge-

vers Eau Rouge op en bovenaan
leverde dat wat ruimtegebrek
op. Ik moest even door het gras
en kwam als twaalfde of zo weer
de baan op. Dat zou een inhaalrace betekend hebben maar ook
nu werd de race weer stilgelegd
door een rode vlag met een
volledig nieuwe race over zeven
ronden tot gevolg. In die nieuwe
race werd, na enkele rondjes, de
achterband toch wat minder en
kon ik het vreselijk hoge tempo
van Schouten en Gevers niet
helemaal meer volgen. Ik heb
toen besloten de race rustig uit
te rijden en de punten te pakken.
Ik wil natuurlijk altijd winnen
maar heb het gevoel dat ik er
alles uitgehaald heb. Ik ben dan
ook super tevreden.”

Podiumplaats voor
zijspanteam Bos-Roké

Afgelopen zondag is op het
beroemde circuit van SpaFrancorchamps in de Belgische
Ardennen de tweede race verreden die meetelt voor het Open
Nederlands Kampioenschap
(ONK) zijspanrace. Tijdens de
eerste tijdtraining in Spa was de
wegligging van het zijspan weer
als vanouds. Door een kleinigheid moest de eerste training al
na twee ronde worden onderbroken. In de tweede training werd
door alle zijspancombinaties
een stuk sneller gereden. Kees
Kentrop en Gerard Daalhuizen
reden in de tweede training
maar liefst tien seconden sneller.
Met de vijfde trainingstijd waren
beide mannen erg tevreden. Op
de wedstrijddag was het opnieuw
erg mooi weer. De start van de

wedstrijd verliep vlekkeloos.
Kees wist het zijspan als derde
de eerste bocht in te sturen.
Op het lange rechte stuk, waar
snelheden van boven de 250 Km
per uur worden bereikt wisten
Kees en Gerard zelfs door te
schuiven naar de tweede positie.
Bij de eerste doorkomst op
start finish lagen ze op de derde
plek. Deze plek wisten ze vast
te houden tot aan de finishvlag
hetgeen de eerste podiumplaats
in 2010 opleverde. Door deze
prestatie staat het Bos-Roké
zijspanteam op de derde positie
in het algemeen klassement van
het open Nederlands kampioenschap. De volgende wedstrijd is
op 16 mei op het stratencircuit
van Hengelo (Gld).

beestenboel

Bij de dierenarts…

Blijven keutelen...
Het spreekuur loopt ten einde
als er op de valreep nog een
meisje met een rieten mandje
komt binnen lopen, vergezeld
door haar moeder.
“Hoi, ik ben Anne en in het
mandje zit Jonas.” Iedere dierenarts is nieuwsgierig naar
welk dier er zo dadelijk weer
onderzocht
mag worden. Jonas verraadt zich
echter snel, er wordt stevig gestampt daarbinnen. Het mandje
gaat open en hup, daar zit Jonas
op de onderzoekstafel.
Zo op het eerste gezicht ziet ie
er uit als een welvarend konijn.
Goed doorvoed, glanzende vacht,
stralende oogjes en een neus die
niet stilstaat.
“Ok, Anne, zeg het maar, waarom
heb je Jonas meegenomen?”
“Hij heeft een plakkont” flapt ze
er uit, terwijl haar moeder op de
achtergrond een kleur krijgt.
En inderdaad, onder de staart zit
een heel plakkaat van ontlasting.
We maken de boel schoon, wassen

z’n achterste en klaar is Jonas zou
je zeggen.
“Was dat nou nodig?” vraagt
moeder. “Jazeker! Het is heel
goed dat Anne is gekomen.”
Het gaat vooral om te weten hoe
je het moet voorkomen. Voor een
konijn zijn twee dingen belangrijk
in het leven, blijven eten en….
blijven keutelen. Dat laatste is zo
belangrijk omdat hij een deel van
z’n keutels op eet ! Op die manier
houdt een konijn het goede klimaat in z’n darmen.
En zo zie je maar, de mens is er
de laatste jaren pas mee begonnen, terwijl een konijn er al
vanaf zijn ontstaan mee bezig is:
recyclen.
Bovendien loop je met zo’n
plakkaat de kans dat er vliegeneitjes in gelegd worden en dat
kan desastreus zijn voor het dier.
Let daar dus op! Zeker met de
zomer voor de deur. Kortom, goed
gedaan Anne, en alle konijnen
onbeperkt hooi en kleine beetjes
droogvoer.

Voor meer informatie over het
konijnendieet bel je dierenarts. Of
probeer ook eens bij de konijnenopvang in onze buurt

www.rabbithutch.nl
Hans Walder
Dierenartsen Amstel,Vecht &
Venen

www.dkavv.nl

Zelfverzekerd het verkeer in met de scootmobiel
Op 1 juni geeft Stichting De Baat in
samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland (VVN) een training voor
beginnende en ervaren scootmobielers. Deze zal plaats vinden van
8:45 u. tot ongeveer 12:30 u. in de
Willisstee aan de Pieter Joostenlaan
in Wilnis. Veel mensen hebben een
scootmobiel, maar blijken die niet te
gebruiken. Simpelweg omdat ze het
moeilijk vinden om de scootmobiel te
besturen. Dat is jammer, want juist de
scootmobiel biedt mensen die slecht
ter been zijn meer bewegingsvrijheid.
De Baat en VVN vinden het belangrijk dat iedereen zo veilig en zo lang
mogelijk mobiel blijft. Met de scootmobieltraining willen we letterlijk en
figuurlijk de mensen op weg helpen.

evaluatie van de afgelegde rit.
In de theorieles wordt ingegaan op
de verkeersregels waar bestuurders mee te maken krijgen. Bij het
onderdeel voertuigbeheersing wordt
geoefend op praktische vaardigheden
zoals het manoeuvreren tussen obstakels, het nemen van drempels en
hellingen, en het parkeren. Tenslotte
gaan deelnemers, in groepjes, onder
begeleiding van de instructeur de
openbare weg op.

14 mei opgeven bij de servicepunten
via telefoonnummer 587600. Bij
opgave naam en postadres vermelden
en of men vroeger in het bezit is
geweest van een rijbewijs en ervaring
heeft (gehad) met het besturen van
een auto.
Er is helaas een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar en er wordt een
eigen bijdrage van € 5,- gevraagd.
Na afloop van de training ontvangen
deelnemers een bewijs van deelname
en een theorieboek.

Belangstellenden kunnen zich vòòr

De scootmobieltraining is gericht op
het krijgen van behendigheid met
het voertuig en het vergroten van het
verkeersinzicht. Tijdens de ochtend
komen aan bod: de theorie, voertuigbeheersing op een afgesloten terrein,
een rit op de openbare weg en een

Het Rabo Knikkerkampioenschap. Dat is het idee.
Rabobank Rijn en Veenstromen organiseert voor het eerst de voorrondes van het Red Band NK knikkeren. Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar mogen hieraan meedoen en strijden om de felbegeerde titel:
Rabo Knikkerkampioen 2010.
Voorrondes
De vier voorrondes worden
gehouden in Bodegraven, Woerden, Veenweidegebied en De
Ronde Venen. Vanaf 12.00 uur is
iedereen van harte welkom. Alle
deelnemers worden ingedeeld in
poules, zodat iedereen veel kan
knikkeren. Uiteraard zijn er ook
mooie prijzen te winnen en is
deelname hieraan gratis!

Maar ook voor de toeschouwers is
er volop vertier, muziek en gezelligheid. De beste 20 knikkeraars
van iedere voorronde gaan door
naar de grote regio finale op 21
mei in Woerden.

Dinsdag 11 mei: De Ronde Venen
Vrijdag 21 mei: Finale in Woerden
Aanmelden
Je kunt je aanmelden via

www.nkknikkeren.nl.
Agenda
Maandag 3 mei: Bodegraven
Donderdag 6 mei:Woerden
Maandag 10 mei:Veenweidegebied

Op deze site vind je ook alle informatie over de locaties en tijdstippen. Word jij Rabo Knikkerkampioen 2010?
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Opsporing verzocht

De Groene Venen geeft kaarten weg

IVN afdeling “De Ronde Venen & Uithoorn” onderzoekt samen met RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen
Onderzoek Nederland) de verspreiding van reptielen en amfibieën.
Over de verspreiding van de ringslang, de heikikker en de rugstreeppad is in De Ronde Venen en Uithoorn
weinig bekend.
Zodra het ijs is gesmolten, worden de reptielen en amfibieën actief.
Graag willen we, van u weten of u één van deze dieren in Uithoorn of De Ronde Venen heeft waargenomen.
De ringslang komt van nature
voor in deze omgeving voor en
is volstrekt ongevaarlijk voor de
mens. Hij eet kleine reptielen en
amfibieën. De ringslang is in de
Botshol en de Vinkeveense Plassen en incidenteel bij Waverveen
waargenomen.

De heikikker is 25 jaar geleden
waargenomen in de omgeving van
Mijdrecht. De mannetjes zijn in de
paartijd blauw en daardoor gemakkelijk te herkennen.

De rugstreeppad komt voor op de
zanderige ondergrond van kassen,
maar de exacte locaties zijn niet
bekend.

Wil jij gratis naar het AJOC Festival?
De 25e editie van het AJOC Festival staat weer bol van de artiesten en
podiumacts. De Groene Venen en 0297-online.nl mogen voor elke avond
drie keer twee gratis toegangskaarten weggeven, maar daar moet je
natuurlijk wel wat voor doen! Ga daarom snel naar
www.0297-online.nl/ajoc2010
en geef antwoord op de volgende vragen en geef de avond van je keuze
op.:
1 Waar wordt dit jaar het AJOC Festival gehouden?
(Tip: nieuwe locatie!)
2. Gokken: hoeveel liter bier is er vorig jaar ongeveer doorheen gegaan?
3. Wie was de eerste artiest ooit op het AJOC Festival?
4. Waar staat de afkorting AJOC voor?
5. Huisregel: Tijdens het AJOC Festival worden foto’s gemaakt die gebruikt (kunnen) worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden
van het terrein gaat u hier stilzwijgend mee akkoord. WAAR of NIET
WAAR?

Of stuur de antwoorden naar ajoc@degroenevenen.nl met de avond van je keuze
en je contactgegevens.
foto jelger herder			

foto jelger herder		

foto bobby bok

Ook als u meldingen heeft van andere interessante amfibieën, reptielen of vissen dan kunt u dat doorgeven.
Waarnemingen kunnen worden doorgegeven aan Patrick Heijne, telefoonnummer 06-21867929. Onder de
melders wordt een aantal excursies verloot.
Meer informatie over reptielen, amfibieën en vissen vindt u op www.ravon.nl.

Turkish Delight
“Kooklessen zijn niet aan te
slepen, iedereen wil Turks leren
koken! Nu nog een paar lessen
en dan stoppen wij er even mee,”
vertelt Naziré, penningmeester
van Hakyol. Samen met haar en
de voorzitster Sabriye, praat ik bij
een kop thee over de stichting Hakyol. Doel: bij elkaar komen om te
feesten, sporten of kokkerellen. Al
jaren organiseert stichting Hakyol
een scala aan activiteiten door en
voor de Turkse gemeenschap in
De Ronde Venen. Nou ja, eigenlijk
voor iedereen.

Akke Feddema binnen bij Familie Bakker
door renée broggel

Twee enthousiaste vrouwen, die mij
in perfect Nederlands en met gevoel
voor humor vertellen over hun
inzet als vrijwilligsters in De Ronde
Venen. Ten eerste voor de Turkse
Nederlanders, maar –naar al gauw
blijkt– voor iedereen die kennis wil
maken met de Turkse cultuur.
Hakyol bestaat al sinds de jaren
tachtig en is sinds vijf jaar gevestigd naast de Veenhartkerk op de
Grutto in Mijdrecht. De stichting is
opgericht om als Turkse gemeenschap bij elkaar te komen en sociale
activiteiten te ontwikkelen. Er is
een druk programma: voorlichtingsdagen, jeugdactiviteiten, zwemmen,
Turkse winkel, theemiddag en Turkse
kooklessen voor Nederlanders. Iedereen is welkom, van jong tot oud,
ongeacht je afkomst, doe gezellig
mee. Naziré woont al ruim veertig
jaar in Nederland, waarvan een tijd
in Mijdrecht, net als vijftig andere
Turkse gezinnen. Naziré: “Als je als
Nederlander naar Canada verhuist,
dan zoek je elkaar toch ook op. Het
is niet leuk om alleen te zijn tijdens
feestdagen, toch?”
Toen Hakyol nog in de kinderschoenen stond, was de stichting samen

foto peter bakker

met de Marokkaanse gemeenschap
in één gebouw gevestigd. Later zijn
de twee gemeenschappen uit elkaar
gegaan. “Wij kunnen met iedereen
goed opschieten, maar de Marokkaanse mensen praten makkelijker
Arabisch of Berbers met elkaar en
dat begrijpen wij niet. De taalbarrière is dan te groot. Wij moesten veel
regelen om de samenwerking goed
te laten verlopen.”
Het zeshoofdige bestuur organiseert
voor de 38 vrouwelijke leden ook
zwemuurtjes. “Wij willen ook graag
sporten en sommigen halen ook nog
een zwemdiploma,” aldus Naziré.
Eigenlijk gaat alles bij Hakyol goed,
maar er is nog één ding dat zij graag
willen: méér sport. Volgens het
islamitische cultuur moeten vrouwen
veel zaken apart doen van mannen.
Zo zitten vrouwen op een feestje
gescheiden van de mannen en ook
de gebedsruimtes zijn gescheiden.
Naziré wilt graag dat zij wat meer
sporten kunnen beoefenen dan
alleen zwemmen. “In het zwembad
kunnen wij nu een uurtje zwemmen
zonder mannen, maar wij willen ook
graag een uurtje fitnessen zonder
mannen. We moeten de ruimte dan

huren en dat gaat niet zo makkelijk.”
Het bestuur van Hakyol weet dat bewegen goed is voor de gezondheid.
Voor het lichaam, voor de ontspanning en als sociaal gebeuren. Tijdens
het sporten elkaar aanmoedigen
en stimuleren. Ik neem nog een
stukje overheerlijke cake. Ik weet
dat ik die calorieën er ook weer af
moet sporten en daarna een Turks
stoombad?

Akke Feddema heeft in de huiskamer van de familie Bakker in Mijdrecht een
muurschildering gemaakt. Op het schilderij, waar Akke Feddema drie dagen
aan heeft gewerkt, is de Schanskerk getekend. Mevrouw Bakker heeft jarenlang met vrijwilligers de kerk schoongemaakt, tot de kerk gesloten werd. Akke
Feddema heeft voor het nageslacht de kerk getekend en nu kan mevrouw Bakker thuis genieten van de kerk. De familie wilde altijd al een muurschildering,
nu waren zij er uit wat het moest worden en zijn erg blij met het resultaat.
Akke Feddema is een bekend kunstenares uit De Ronde Venen. Zij won met
haar werk al verschillende prijzen. Bij een portretwedstrijd met als thema
‘Maxima’ won Akke de tweede prijs en is nu te zien in het COBA museum in
Apeldoorn. Tijdens de ‘ Groene Hart’ wedstrijd georganiseerd door galerie
Rijlaarsdam in Nieuwkoop, werd zij derde bij de publieksprijs met als thema
‘rapsodie in ’t Groen’.

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF
Dynamic Polyester Center

De watersporters willen weer het water op
Het zijn niet alleen de bloemen en planten die in de lente weer opbloeien. Dat verschijnsel is ook bij veel
mensen waar te nemen. De tuinliefhebbers gaan weer tuinieren en de watersportliefhebbers willen weer het
water op. Maar dan moet de boot wel in orde zijn. Vandaar dat Bjorn van Lammeren van Dynamic Polyester
Center het razend druk heeft. Zijn specialiteit is het onzichtbaar repareren van (onderwater)schade aan de
boot. En dat komt na die strenge vorstperiode nogal eens voor.
door piet van buul

Bjorn van Lammeren is als geboren
en getogen Vinkevener min of meer
opgegroeid op het water en tussen de
boten. Hij voelde zich in die wereld
zo thuis dat het eigenlijk wel voor
de hand lag, dat hij ook professioneel in de watersport en de boten
terecht zou komen. “Ik ben in 2005
een eigen bedrijf begonnen. Daar
ging ik mij toeleggen op de in- en
verkoop van boten. Daar kwam al
snel bij dat ik me ook met onderhoud
en reparatie van de polyester boten
bezig ging houden. Aanvankelijk had
ik geen echte werkplaats en moest
ik me behelpen met een schuurtje in
Vinkeveen. Begin 2006 kon ik in een
pand aan de Rendementsweg op het
industrieterrein in Mijdrecht terecht.
Hier hebben we de ruimte om
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te verrichten. En we beperken
ons ook niet alleen tot de boten. We
doen in feite alles was met polyester
te maken heeft. En het is ook niet
alleen reparatiewerk; we maken ook
compleet nieuwe producten. Zo heb
ik net een aanvraag binnen van een
bedrijf dat biljarttafels maakt. Ze
hebben een heel modern model tafel

foto patrick hesse

ontwikkeld waarvoor ik de poten ga
maken.”
In de werkplaats staat een glanzend
knaloranje gespoten auto, die Bjorn
heeft opgeknapt en waaraan nu de
laatste hand wordt gelegd. “We zijn
nu met de bumpers bezig. We doen
steeds meer met auto’s en ik werk
ook voor Trike Centrum Vinkeveen
aan hun fraaie trikes. We zijn een
klein bedrijf en dat biedt ons ook
de mogelijkheid om nieuwe dingen
te ontwikkelen. En wat we ontwikkelen maken we ook zelf. Het gaat
bij ons namelijk niet om massaproductie. Er is hier al gauw sprake van
massaproductie wanneer we van
een bepaald product zo’n twintig
stuks moeten maken. Juist die heel
specifieke dingen, zoals de opdracht
voor het ontwikkelen van poten onder
een modern biljart zijn voor ons de
leuke opdrachten. Laatst hebben
we de complete inrichting van een
nachtclub verzorgd. Het is dus heel
afwisselend.”

niet uitgepraat. Bjorn: “Meestal gaat
het zo dat een klant een bepaald idee
heeft. Dat gaan we dan uitwerken.
In goed overleg met de betrokken
klant ontwikkelen we samen dan
een compleet nieuw product. Onze
specialisatie in polyester biedt ons
veel mogelijkheden. Polyester is een
materiaal dat je voor oneindig veel
toepassingen kunt gebruiken. In de
racewereld zijn de meeste auto’s
compleet van polyester, maar ook bij
de gewone auto’s komen steeds meer
polyester onderdelen voor. We doen
de laatste tijd dan ook steeds meer
schadereparaties en spuitwerk. Vaak
gaat het daarbij om hele dure auto’s
zoals een Ferrari en ook krijgen we
oldtimers hier in de werkplaats. In
de ruim viereneenhalf jaar dat ik
nu bezig ben zijn we uitgegroeid tot
een bedrijf dat gespecialiseerd is in
reparaties en in custum polyester
bouw. Daarmee bedoel ik het bouwen
van dingen op speciale wensen van
de klant.”

Productontwikkeling
Wanneer het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten raakt Bjorn

Watersport
Het is voor Bjorn en zijn vaste medewerker flink aanpakken. “Bij grote

Bjorn van Lammeren: “Onze specialisatie in polyester biedt ons veel mogelijkheden. Polyester kun je voor oneindig veel toepassingen gebruiken.
klussen kan ik ook nog een beroep
doen op extra hulp, maar in principe
doen we het met z’n tweeën. Voor
de watersport reizen we het hele
land door. Reparaties aan boten doen
we vrijwel altijd op locatie. We zijn
gespecialiseerd in het onzichtbaar
repareren van schade. Een schade
werken we helemaal weg en spuiten
de reparatieplek weer in exact de
originele kleur. Als we klaar zijn is
ook voor de klant nauwelijks meer te
zien waar die schade gezeten heeft.”
De goede reputatie van DPC heeft
er ook toe geleid dat er afspraken
zijn gemaakt met verzekeringsmaatschappijen. In zo’n geval repareert
Bjorn niet alleen de schade aan de
boot, maar regelt hij voor de klant
ook de formaliteiten zoals het overleg
met de verzekeringsexpert en de
afhandeling van het papierwerk.
Doordat Bjorn al zo lang in de watersport actief is beschikt hij inmiddels
over een uitgebreid netwerk. “We
hebben klanten uit het hele land. Er

is zelfs iemand die vanuit Oostenrijk
naar hier komt om het onderhoud
aan zijn boot te laten doen. We doen
diverse werkzaamheden, we spuiten
boten over, we poetsen en polijsten,
we herstellen schades, kortom alles
wat nodig is om de boot in optimale
conditie te houden. En het maakt ons
niet uit of het gaat om een boot van
een paar honderd euro of om een
jacht van enkele tonnen. Op basis van
ons vakmanschap leveren we een
optimaal resultaat en we zorgen dat
we onze afspraken stipt nakomen. Ik
vind het heel belangrijk dat de klant
tevreden is over wat we voor hem
gedaan hebben.”
Dynamic Polyester Center is gevestigd aan de Rendementsweg 24H in
Mijdrecht. Tel. 0297 – 274288. Meer
informatie kan men vinden op

www.dpcpolyester.nl.

Voorbereiding AJOC Festival draait op volle toeren
door renée broggel

foto peter bakker

Hij houdt achter de schermen alles in de gaten, deelt de barblokken in, bestelt de drank, maar het
eerste wat hij doet als het AJOC
Festival begint is de bierleiding
openzetten. Bart de Lange staat
aan het hoofd van barcommissie.
De 25-jarige Vinkevener is al ruim
4 jaar actief bij AJOC en vindt
het ontzettend leuk om zich daarvoor in te zetten. “Maar niet elk
weekend hoor, dat zou slopend
zijn”, aldus Bart.

andere bezoekers in de weg, is de
afstand van de koeling naar de bar
niet te groot. “Wij proberen de bar
natuurlijk zo functioneel mogelijk
neer te zetten, daarbij werken wij
eraan dat bezoekers hooguit 1.30
minuut op hun drankje hoeven te
wachten. Dat geldt natuurlijk niet
voor de drukke punten, daar waar
nodig help ik een handje achter de
bar. Dan heb ik ook nog contact met
de bezoekers en dat is eigenlijk het
leukst.”

“Ik ging als bezoeker naar het
AJOC Festival en mijn huidige
vriendin kent de voorzitter, Jeroen
van Schie. Het leek mij leuk om bij
zo’n groot evenement te helpen. Ik
vroeg aan Jeroen of ik kon helpen
en toen ben ik een keer uitgenodigd
bij een vergadering. Zodoende ben
ik erin gerold. Het is onwijs leuk
aan zoiets groots mee te werken.
Het wordt ten slotte georganiseerd
door alleen maar vrijwilligers.”

Op zo’n festival wordt heel wat
bier gedronken. AJOC heeft op het
terrein een grote tank staan waar
al het bier in gekoeld wordt. Bart:
“Er gaan heel wat liters pils in zo’n
tank, maar je blijft je verbazen hoe
snel het soms op gaat.” Niet alleen

De eerste jaren hielp Bart bij de
bar en zat hij in de barcommissie.
“Dan help je niet echt bij de voorbereiding, maar meer op de dagen
zelf”. Later is hij voorzitter van de
barcommissie geworden en hij helpt
nu ook bij de sponsorcommissie van
het festival, maar zijn voornaamste
taak is de bar.
Bart: “Ontzettend leuk! Je moet er

Bart de Lange staat aan het hoofd van de barcommissie
voor zorgen dat iedereen wat kan
drinken natuurlijk.”
In aanloop naar het AJOC Festival
worden er veel regelingen getroffen
voor de bar. Zo wordt een half jaar
van te voren de contracten afgesloten met de drankleveranciers
en in februari zijn de barblokken
opgegeven. “Een barblok is niet de
bar zelf, maar een bardienst van
drie uur die door een vrijwilliger
ingevuld moet worden”, benadrukt
Bart meermaals. In ruil voor je
dienst krijg je een gratis kaartje
voor één van de avonden op het
AJOC Festival. “Al vereist de
voorbereiding de nodige inspanning,
begint op het festival zelf pas het

echte werk”, vertelt Bart.
Achter de bar, van soms wel 25
meter lang, staat een grote ploeg
medewerkers. Ieder heeft zijn
eigen taak: ‘inschenkers’, ‘tappers’,
‘uitgiftebar’, ‘bedieners’ en de ‘buitenbar’. “Ik houd alles een beetje
in de gaten, elke dag ben ik rond
12.00 uur aanwezig. Dan houd ik de
voorraad in de gaten of eventueel
bij besteld moet worden, maar ook
tijdens het festival moet alles goed
verlopen.”
De plek van de bar is niet zomaar
gekozen het moet aan een aantal
criteria voldoen. Kan je er makkelijk komen, staat de rij niet

bier, maar ook frisdrank. Vorig jaar
is er ongeveer 2.000 liter water
gedronken.
Bart ziet de vier dagen rond Pinksteren met plezier tegemoet. Een
week van te voren gaat iedereen
het feest opbouwen. “Het blijft
vrijwilligerswerk. Dus alles wat in
principe geld kost proberen wij te
besparen. Daarom bouwen wij ook
zelf het terrein op”. Maar alle hulp
is nog van harte welkom, wil je
bijvoorbeeld ook helpen bij de bar?
Geef je dan op via festivalbar@ajoc.
nl of bel naar 0297 – 241831. De
blokindeling staat op de website
van AJOC www.AJOC.nl. De Groene
Venen wenst AJOC een fantastisch
festival!

16		

Bibliotheek AVV heeft
nieuw beleidsplan
Onlangs heeft de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen haar
beleidsplan voor komende jaren gepresenteerd. De nieuwe directeur, Eric
de Haan die op 1 november in dienst
is getreden, heeft er de afgelopen
maanden hard aan gewerkt.
Een van de speerpunten in het nieuwe
beleidsplan is om de bibliotheek zowel
op fysiek als op digitaal gebied te moderniseren. Zo is onlangs gestart met
de uitleen van e-books en e-readers.
En binnenkort is het mogelijk om in de
bibliotheek te gamen.
Eric de Haan, zelf afkomstig uit Abcoude en dus goed bekend in de regio,
heeft de klant hoog in het vaandel
staan: “Wij zullen ons meer op de
klantwens gaan richten en nieuwe
diensten ontwikkelen. Door gericht
klantonderzoek en het oprichten van
klantenpanels zullen wij de wensen
inventariseren en aan de hand hiervan
onze dienstverlening uitbreiden”, aldus
De Haan.
Naast de modernisering en de klant
als middelpunt heeft de bibliotheek
nog drie speerpunten benoemd voor de
komende jaren:
De bibliotheek als een inspirerende
omgeving voor klanten en medewerkers;
De bibliotheek als samenwerkingspartner met ondermeer scholen, culturele
en maatschappelijke instellingen, de
middenstand;
De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie.

Er lekker tussenuit
met een dagtocht van
Zuwe Zorg
Veel mensen worden minder mobiel
als ze ouder worden. En zitten daardoor meer thuis, omdat ze bijvoorbeeld zelf geen auto meer kunnen
rijden. Zuwe Zorg vindt het belangrijk
dat ouderen er ook lekker tussenuit
kunnen en organiseert daarom vier
dagtochten. Ook in de zomer. Iedere
dagtocht wordt begeleid, waarbij professionele zorgbegeleiding ook mogelijk is. Met een luxe touringcar worden
de mooiste plekjes van Nederland
bezocht. Er is plek voor een beperkt
aantal rolstoelers. Bij iedere dagtocht
is een verzorgde lunch inbegrepen
en is er iets te smullen bij de koffie.
De dagtochten zijn betaalbaar voor
iedereen en met een Zuwe Servicepas
krijgen deelnemers korting.
Programma en aanmelding
• 10 juni Friesland, met o.a. een
bezoek aan het schilderachtige
Hindeloopen en authentieke
lekkernijen uit de streek.
• 6 juli Volendam, met o.a. een
rondleiding door het beroemde
vissersdorp en een bezoek aan een
kaasboerderij en klompenmakerij.
• 18 augustus Kagerplassen, heerlijk
varen en genieten van schitterende natuur, Oud Hollandse stadjes en molens in het Groene Hart.
• 20 oktober Den Bosch, ontdek de
indrukwekkende historische ambiance, de Sint-Janskathedraal en
vaar over de Binnendieze.
Zin in een lekker dagje uit? Meld u
aan bij de Zuwe Informatielijn of via
de website: T 0900 – 235 98 93

www.zuwezorg.nl/dagtochten
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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.
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...Miranda Overweter,
Eva en Nikki Jongerling
Titel: Het Achterhuis
Auteur: Anne Frank
Miranda, Eva en Nikki zijn het
helemaal eens: ze kopen ‘Het
Achterhuis’ van Anne Frank.
Nikki houdt veel van geschiedenis en zij is heel geinteresseerd
in de oorlog. Ze heeft er al veel
over gelezen en ook op school
een verslag gemaakt. Afgelopen
maandag nog had ze een spreekbeurt over de hongerwinter. Maar
ook Eva vindt het goed om te
lezen wat een meisje in de oorlog
heeft meegemaakt. Moeder
Miranda vindt het belangrijk dat
haar kinderen weten wat er in de
oorlog gebeurd is en dat zij zich
bewust worden van hoe goed we
het nu hebben. “Het lezen van
‘Het Achterhuis’ is eigenlijk een
stukje algemene ontwikkeling, dit
boek hoort in elke boekenkast te
staan.” Dat veel mensen het met
haar eens zijn, blijkt wel uit het
feit dat ‘Het Achterhuis’ een van
de meest gelezen boeken ter wereld is. Het is in meer dan dertig
landen verschenen en er zijn meer
dan zestien miljoen exemplaren
van verkocht. “ ‘Het Achterhuis’ is
voor ons hele gezin interessant,”
besluit Miranda, “dus de nieuwste
Simone van
der Vlugt
moet nog
heel even
wachten...”

Vogelvrij
Sytze van der Zee
Wie namen
tijdens de
Tweede Wereldoorlog in
Nederland
deel aan de
klopjacht
op Joodse
onderduikers? Wie
verraadde
hen eigenlijk? Sytze van der Zee
stelde zich deze vraag nadat hij
was benaderd door een man die
beweerde dat zijn vader Anne
Frank en haar familie bij de
Gestapo had aangebracht. Hij
hoorde het verhaal van deze Ton
Ahlers aan om vervolgens het archief van het Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie en het
Nationaal Archief in te duiken.
Daar trof hij tal van dossiers aan
waarin gewag werd gemaakt van
het verraad van Joodse onderduikers. Veel van deze dossiers bleken
zelden of nooit bestudeerd te zijn.
Dit boek is het resultaat van Van
der Zee’s zoektocht. Vogelvrij geeft
de verraders, de verklikkers en de
jodenjagers een gezicht. Ten slotte
keert Van der Zee terug naar de
vraag: wie heeft Anne Frank en de
andere mensen in het achterhuis
verraden?
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Het babyhuis
Liefke Knol
Kinderen en ouders door oorlog en
honger gescheiden.
Tijdens de hongerwinter overleden
in het westen van Nederland ruim
twintigduizend mensen aan de
gevolgen van honger en uitputting.
Angst en onzekerheid beheersten
in deze maanden het dagelijks
leven. Voor veel kinderen was
evacuatie naar het platteland de
enige kans om te overleven. Vaak
wisten hun ouders niet eens waar
ze precies terecht zouden komen.
De meeste kinderen werden tijde-

kamertemperatuur werd als regel ingevoerd toen die kamertemperatuur
nog ergens tussen de 16 en 18 graden schommelde. Wijn bij de huidige
kamertemperatuur van 21 graden
is bijna altijd te warm. Dus dat rode
flesje wijn dat nog vaak naast de
kachel staat? Niet doen hoor!

Glaasje rood a.u.b.
maar wel koud!
We hebben deze week weer een
goed voorproefje gehad van de
zomer! De witte en rosé wijnen
worden weer groot ingeslagen maar
de rode wijn blijft een beetje achter.
Reden? Rode wijn kan niet koud
gedronken worden, tenminste dat
is de gedachte die het grootste deel
van de mensen heeft. Rode wijn op

Gekoeld rood is heel lekker en kan
heel goed, maar er zijn wel wat
regeltjes die in de gaten gehouden
moeten worden. Als je wijn koelt,
versterk je het effect van de tannine.
Tannine veroorzaakt dat samentrekkende gevoel in de mond bij een
slok rode wijn. Vergelijk het maar
met een druivenpitje dat je kapot
bijt! Als je een rode wijn gekoeld
drinkt, wordt dat gevoel alleen maar
versterkt en krijgt rode wijn een zure
smaak. En nu denk je zeker, waarom
zegt ze dan dat je een rode wijn
prima koud kunt drinken? Het ligt

lijk opgenomen in gezinnen in het
noorden en oosten van het land.
Maar soms ging het anders. Vier
jonge vrouwen in de stad Groningen vingen (clandestien) dertien
baby’s op in hun Babyhuis Prinses
Margriet.
Liefke Knol stuitte in het archief
op een indrukwekkend fotoalbum
van dit babyhuis, raakte erdoor
geïntrigeerd en spoorde de baby’s
en de verzorgsters op. Er bleek
een schat aan informatie voorhanden: brieven van de ouders die
een indringend beeld geven van
het dagelijks leven in Amsterdam
tijdens de hongerwinter; over
zoektochten naar voedsel, gesjoemel met bonnen en de periode na
de bevrijding. In haar persoonlijke
gesprekken met de baby’s van toen
ontdekte Liefke Knol bovendien
dat de vroege scheiding tussen
de kinderen en hun ouders vaak
diepe sporen heeft nagelaten in de
betreffende families.
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Haar naam was Sarah
Tatiana de Rosnay
De tienjarige
Sarah wordt
samen met
haar ouders
opgepakt
en naar het
wielerstadion in Parijs
gebracht,
waar duizenden joden
worden verzameld voor deportatie.
Niemand heeft echter gezien dat
Sarah haar kleine broertje Michel
in een kledingkast opsloot, net
voordat de politie het appartement
binnendrong, en de sleutel bij zich
stak.
Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse journaliste
in Parijs, de opdracht een artikel
te schrijven over deze razzia. Ze
gaat op zoek in archieven en via
het dossier van Sarah ontdekt zij
het goed verborgen geheim van
haar schoonfamilie.
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door slachtoffers doorgaans gezwegen. In dit boek wordt dit taboe
doorbroken. Angst, schaamte,
trauma’s en fobieën werpen hun
schaduw op de jaren die volgen.
Berthe Meijer overleefde als kind
het concentratiekamp BergenBelsen en kijkt vijfenzestig jaar
later terug op een turbulent
bestaan in de naoorlogse jaren en
daarna. Ontroerend zijn haar herinneringen aan de familie Frank:
Anne en Margot en hun ouders. Ze
beschrijft haar leven in episodes
vol afwisseling en met een opmerkelijke lichte en heldere pen. Haar
relatie met Ischa Meijer en zijn
liefde voor haar worden belicht
in een nooit eerder gepubliceerd
dagboek, dat hij haar naliet. Jeugd
in een kindertehuis, zoektocht naar
identiteit, huwelijk, moederschap
en vriendschappen met onder meer
Gerard Reve tekenen het leven van
een krachtige persoonlijkheid.
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Liverpool Street
Anne Voorhoeve
Een aangrijpende jeugdroman
(15+) over de zoektocht naar
religieuze en nationale identiteit in
een Europa dat door oorlog wordt
verscheurd. 1939. Ziska Mangold
groeit op in een luthers-evangelisch
gezin als de Duitse autoriteiten
ontdekken dat ze joodse voorouders heeft. Helemaal alleen vlucht
ze naar Engeland met een van de
zogenaamde ‘kindertransporten’.
Hier vindt Ziska na enige angstige
weken een gezin dat haar liefdevol
opneemt. Tot haar verrassing zijn
deze mensen joods-orthodox: het
geloof waarvoor ze haar vaderland
moest ontvluchten maar waarvan
de gewoonten en gebruiken haar
volkomen vreemd zijn. Ziska raakt
gefascineerd door hun leefwijze en
bouwt een sterke band op met haar
gastmoeder. Ze wordt voor het eerst
verliefd, en maakt het bombardement op Londen mee. Ziska wordt
volwassen. In 1945 staat ze voor de
keuze: terugkeren naar Duitsland,
of blijven in haar nieuwe vaderland.
Want waar hoort ze eigenlijk thuis?

Leven na Anne Frank
Berthe Meijer
Over de oorlog is veel geschreven,
maar over het leven daarna wordt

aan het soort rode wijn dat je drinkt!
Een wijn met veel tannine mag niet
te veel gekoeld worden. De wijnen
voor in de koelkast zijn bij voorkeur
dus van het jonge, fruitige type.
Nu is het natuurlijk ook zo, dat de
omgeving waarin je bent de temperatuur van de wijn bepaalt. In een
bloedjeheet Middellandse Zeegebied is een glas rode gekoelde wijn
lekkerder om te drinken dan dat u
ergens op de skipiste zou zitten. Dan
is het weer fijner als dat glas op (kamer)temperatuur is. Als je ergens op
dat terrasje zit in Zuid-Frankrijk of
de Italiaanse Rivièra, moet je er niet
gek van staan te kijken als ze een
glas rood uit de koelkast schenken!
Een voorbeeld van een wijn die bijna
altijd gekoeld gedronken wordt,
is een Pinot Noir. Deze wijn is zo
mooi licht van kleur en fruitig dat de
smaak er het beste uit komt zodra

de wijn koeler van temperatuur is!
Of een jonge Italiaanse Bardolino
is licht gekoeld ook het lekkerst,
gewoon zo als aperitief of heerlijk bij
pittig eten. Even dat ene te grote pepertje afblussen! Probeer het eens!
En vindt u het toch niet helemaal
lekker? Dan mag het best een beetje
opwarmen naast de kachel, al hoop
ik dat die voorlopig niet aan hoeft!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Asperges uit Vinkeveen
door david hague en patrick hesse

D

eze week zijn we terug in Vinkeveen. André en Laura hebben me uitgenodigd de eerste asperges te komen steken. Achter hun omgebouwde boerderij/zomerhuisje aan het Donkereind hebben ze een langgerekt
stuk land dat zich zo’n 400 meter uitstrekt richting Wilnis. André, inmiddels
gepensioneerd, heeft zijn hele leven groenten en zacht fruit geteeld en zijn
kennis is encyclopedisch. Nu is zijn oogst alleen bestemd voor z’n familie.
Laura vergezeld ons tijdens onze wandeling over het terrein. Zij is verantwoordelijk voor het snoeiwerk en houdt van alles dat bloemen draagt.

Hoe?

Voor mij, en ik denk voor vele anderen, is dit het echte leven. Natuurlijk
kan niet iedereen zich een hectare land veroorloven, maar dat hoeft ook
niet. Er zijn genoeg mensen zoals André, die met hart en ziel het land in
onze regio bewerken om biologische producten te kweken, voor wie het
verschil kent. Waar het om gaat, is dat we ons bewust worden wat we
moeten kopen en waar. Dan heb je namelijk de meest verse en meest
voedzame producten zonder dat ze geïmporteerd hoeven te worden.
Vandaag draait het om de asperge. Laura en ik hebben elkaar regelmatig
gemaild sinds de start van deze rubriek over het juiste tijdstip en dus ben
ik precies op tijd voor de eerste oogst van het witte goud. Het moet gezegd
worden dat de vochtige bodem rondom Vinkeveen niet ideaal is voor de asperge, die zich beter thuis voelt in een meer waterdoorlatende bodemsoort.
André rolt de dikke laag zwart landbouwplastic terug. Daar zijn ze!
Uit de zwarte aarde steken de eerste witte uitlopers zo’n 3 tot 4 cm naar
boven. Met zijn handen haalt André de losse aarde weg en heb ik de eer
om met een scherp mes de eerste asperge te oogsten.

H

et is geen wonder dat deze culinaire delicatesse
zo duur is: het kost een boer drie jaar voordat
hij voor het eerst kan oogsten.
De aspergezaden worden in een
rij ca. 15 cm uit elkaar geplant.
De eerste twee jaar krijgen de
planten de kans om uit te groeien
tot een wilde bos, waarna ze in de
winters geheel afsterven. In het
derde jaar worden de slapende
wortels bedekt met aarde, in
de karakteristieke langgerekte
heuveltjes, die zo kenmerkend
zijn. Ze worden bedekt met zwart
plastic en in april van het derde
jaar is de asperge gereed om met
de hand geoogst te worden.
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De meest bekende wijze om asperges te bereiden is de stelen (niet het kopje!) te schillen
en te garen in gezout kokend water. Maar je kunt de geschilde asperges ook in een envelop
van bakpapier plaatsen, samen met een royale klont boter en wat zeezout. Omwikkel het
pakketje met aluminiumfolie en stop het geheel zo’n 20-25 minuten in de oven (200˚C). Op
deze manier blijft de smaak beter behouden, en op deze manier kun je de asperges ook op
de barbecue bereiden. Houd per portie ca. 250 gram per persoon aan en laat uw gasten hun
pakketje zelf openen.

?
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Heerlijk toetje: Rabarbercompote
Ook de eerste jonge stammen van de rabarber zijn nu rijp. Daar kun je een heerlijke compote
van maken, die je 2 weken in de koelkast kunt bewaren. Erg lekker op wentelteefjes of in de
yoghurt met muesli.
500g dungesneden rabarber, 4 eetlepels Vinkeveense Honing, het sap en schil (geraspt) van een sinaasappel.

André en Laura staan er op dat ik de eerste portie proef. Dat is ook
gebeurd en wat ik hier heb geproefd zal ik nooit vergeten, evenmin als de
aanblik van het zwarte plastic dat werd opgerold om de eerste Vinkeveense asperges te onthullen!

Was, droog en snijd de rabarber. Plaats de gesneden rabarber in een ovenschaal, groot genoeg zo dat er één
laag fruit ligt en geen hoop. Mix het sap en de geraspte sinaasappelschil met de honing en giet het vervolgens
over de rabarber. Dek het geheel af met aluminium folie en plaats het één uur in de oven op 150
graden. Laat het daarna afkoelen en bewaar de compote in een jampotje in de koelkast.

Wat is biologisch voedsel?
Biologisch voedsel wordt, in
tegenstelling tot niet-biologisch
geproduceerd voedsel (dit meer
dan 90% van het huidige aanbod uitmaakt) niet geproduceerd
met behulp van chemische
hulpmiddelen.
De hulpmiddelen die gebruikt
worden in de niet biologische
land en tuinbouw zijn o.a.:
chemische kunstmest, insectenschimmel en onkruidbestrijdingsmiddelen. Al deze handelingen
in de productie van voedsel
maken dat de producten zowel
aan de buiten zijde maar ook
in het product zelf deze stoffen
aanwezig kunnen zijn. Fruitbomen bijvoorbeeld, worden in het
groeiseizoen wel 30 tot 40 keer
met chemicaliën bespoten.
Ook het bewerken van nietbiologisch voedsel in een fabriek
is niet zonder gevaar. Tijdens de

bewerking komen er meerdere
toevoegingen bij het product zoals zouten, suikers, E-nummers,
emulgatoren en tal van andere
stoffen. Deze stoffen missen hun
uitwerking op ons lichaam niet.
Biologisch voedsel wordt geproduceerd zonder al deze stoffen
en bewerkingen.
Internationaal wordt voor
‘biologisch’ de term ‘organic’
gebruikt. Je ziet dan ook meer
en meer dat in Nederland de
term ‘Organisch’ voor ‘Biologisch’
in de plaats komt.
Voor de controle op de productie
en verhandeling van biologisch/
organisch voedsel is er door de
overheid de organisatie ‘SKAL’
opgericht die toeziet op de het
productie proces bij boer, tuinder
en industrie. Hiermede is er een
garantie dat het biologische/

organische voedsel te allen tijde
gegarandeerd zuiver en onbewerkt is.
Alle westerse landen hebben
een gelijksoortige controleorganisatie, die binnen Europa
gecontroleerd worden door de
EU. Overtredingen en fraude
worden zeer streng gestraft met
eventueel uitsluiting als gevolg.
Bewerkte biologische/organische
producten, zoals bijvoorbeeld
jam zijn altijd zonder toevoegingen en conserveermiddelen.
Daardoor zijn deze producten
minder lang houdbaar dan nietbiologische/niet-organische
producten.
Tenslotte, alle biologische/organische producten hebben een
herkenningsnummer, zodat de
herkomst te alle tijden traceerbaar is.
door wim koolhaas

Bezoek alleen mogelijk op afspraak, stuur een mail naar:
metjeneusindeboter@degroenevenen.nl
De producten zijn verkrijgbaar bij
de organische kraam op de donderdagmarkt in Mijdrecht.
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Veenig.nl is online!
Deze week is de website www.veenig.nl in de lucht. Dé website voor jongeren uit De Ronde Venen! Je vindt
hier van alles, hulp met het zoeken naar een baan, woonruimte of een hobby. Ook informatie over alcohol,
drugs, seks en studie. We proberen de informatie zo up to date mogelijk te houden zodat je hier altijd terecht kan voor al je vragen en problemen.
Maar deze website heeft niet alleen
een serieuze, informatieve kant,
maar ook een kant met diverse
media, reports en een event agenda.
Als je boven in de balk op media
klikt vind je foto reportages en video
items. Die gaan over van alles uit
De Ronde Venen. Heb je zelf iets
waarvan jij vindt dat ook thuishoort
op deze pagina? Neem dan even
contact op via het contactformulier
op deze website.

Neem gerust een kijkje op de website, en kom ook eens kijken op het
forum, hier kun je van alles bespreken, afspreken of verkopen misschien. Veel plezier op de website!

zou deze website er niet zijn! De
sponsoren zijn:
· A-side media
· Rabobank Rijn en Veenstromen
· SC Johnson
· Stichting Pop & Podium
· Stichting De Baat.

www.veenig.nl

Deelnemers Spel en Sport 55+
leggen UKK wandeltest af
Zoals ook vorig jaar hebben de
deelnemers sportief wandelen van
de stichting Spel en Sport 55 Plus
de eerste test van dit seizoen weer
afgelegd; 2 km wandelen in een zo
snel mogelijke tijd.
Om te kijken of de conditie gelijk of
nog liever is verbeterd, wordt deze
test in juli en oktober herhaald.
Om dit doel te bereiken wordt er
wekelijks getraind o.l.v. twee gediplomeerde docenten, Lydia en Joke.

De training bestaat uit een warmingup (zodat er geen blessures ontstaan),
en een grote afwisseling aan looptechniek, versterkende oefeningen en
het verbeteren van uithoudingsvermogen. Tot slot een cooling down. Dit
alles vindt plaats in de parken rond
de Willisstee.
Tussen alle oefenvormen door is
er nog genoeg gelegenheid om al
wandelend met elkaar te praten. Dus
ook het sociale gedeelte krijgt alle
ruimte. Zo is er al een gezellige sfeer
ontstaan in de loopgroep.
Nieuwe deelnemers zijn uiteraard
van harte welkom om 1x gratis mee
te wandelen. Als deze manier van
sporten u bevalt kunt u lid worden
van onze stichting.
De start is iedere dinsdagavond
19.00uur. bij de Willisstee, P. Joostenlaan 24 te Wilnis.
Voor meer informatie kunt u ook bellen naar Joke van Diemen,
0297-284093

Bij reports willen wij reportages
gaan maken van allerlei zaken uit
De Ronde Venen, dit kan zijn een
evenement in de gemeente, maar
ook andere zaken die belangrijk
kunnen zijn. Wij zijn hiervoor nog op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die het leuk vinden om een foto /
video reportage te maken. Lijkt het
je wat om voor, of juist achter de
camera te staan? Stuur dan even
een mailje met je gegevens.

Inbreker gepakt door Burgernet

Graag willen wij onze sponsoren
ontzettend bedanken, zonder hun

Maandagochtend 26 april kreeg de politie een melding dat er iemand
door een raam van een bedrijf aan de Ondernemingsweg in Mijdrecht
kroop.

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

Een beveiligingsbeambte meldde dat hij iemand weg zag rennen. Agenten
gingen erheen en zetten de omgeving af. De centralist van de meldkamer
startte een Burgernetactie. Geen van de Burgernetdeelnemers kon iets melden richting de politie. Inmiddels troffen agenten een open deur aan bij een
bedrijf op de Nijverheidsweg. Met hulp van een politiehond kon een 23-jarige
man uit Wilnis aangehouden worden op verdenking van de inbraak. Op het
terrein werd de tas van de verdachte aangetroffen, met daarin gestolen spullen van de inbraak. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.
Heeft u vragen over deze Burgernetactie of over Burgernet in het algemeen,
neemt u dan contact op met burgernet@derondevenen.nl

.

• F.A.Ruizendaal & Zonen •

EN ONLINE OP WWW.DE GROENE VENEN.NL

Atalante zoekt trainers en spelers
Atalante is op zoek naar een nieuwe herentrainer omdat trainer/coach
Erik Raket na 6 seizoenen de club gaat verlaten. Ook dames trainer/
coach Sjaak Immerzeel stopt, hij zal zich verder gaan richten op de jeugd
van Atalante. Geïnteresseerde trainers kunnen contact opnemen met TC
coördinator Frans Roos via mail: TC@vv-atalante.nl. Ook als je interesse
hebt om te komen spelen, laat het weten. Je kunt drie keer gratis meetrainen om te zien of het bevalt. Vanaf dinsdag 18 mei starten de befaamde
2-2 toernooien in De Boei en op zondag 30 mei is voor de 22ste keer het
gezellige Assuline Turfstekertoernooi, beiden leuke evenementen om met
de club kennis te maken. Meer info vind je op de site: www.vv-atalante.nl.

Workshop houden? Mail naar info@vankraaltotketting.nl

Deze week op Midpoint FM & TV
Advertentie50x127.indd 1

Zaterdag 		
Zondag		
Maandag
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix 00:00 - 08:00 uur Non Stop Hit Mix
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur Kerkenuitzending 08:00 - 10:00 uur 2 The Point
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
Peter Bakker		
(herhaling)
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur Nederpop Nonstop 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
met Nico van			
Jim Clarke
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur 2The Sport met
14:00 - 20:00 uur Non Stop Hit Mix
(actualiteiten)		
Tim de Bruin
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur Oostrom On Air
Non Stop 80’s Hits		
(herhaling)		
met Peter & Marcel
20:00 - 22.00

WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma		
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits		
			
Radio: 105.6 FM
		
22:00 - 24:00 uur
			
Kabel: 101.9 FM
			

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

Black is beautiful 22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
met Harry Beijer		
& Rock Songs
Eindeloos met
Jim Clarke
en Peter Bakker
Alltime Pop
& Rock Songs

22-7-09 19:14

Dinsdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Woensdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Donderdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Vrijdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics
Goedemiddag met Non Stop Hit Mix
Jim Clarke		

Goedemiddag met Goedemiddag met		
Peter Bakker
Peter Bakker

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Alive met Roel
en Anne

De Weekbreak met De Kelder
Patrick & Maarten met Tim & Nisha

Nederlink met
Jan Voortwist

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Non Stop Hit Mix

In een nieuwe aflevering van
jongerenprogramma Wzzp:
interviewt Nadine leraar van
het VLC dhr. Kopaszewski, komt
Quincy er achter wat voor plannen McDonald’s met Mijdrecht
heeft, onderzoekt Alexandra
of ijs warm kan zijn in Maniac,
checken we La Paix één nacht
voor het 100-dagenfeest en ziet
Anne diezelfde nacht dat bewaking en politie overhoop liggen
met jongeren rondom het VLC in
Mijdrecht.
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De Club van… Corry en Henk Koop
Een hond is een individu met een eigen karakter
Toen Henk en Corry zo’n zeventien jaar geleden met hun pas aangeschafte hond naar de hondentraining gingen hadden ze er nog geen
idee van dat hondenclub De Roedel hun leven indringend zou gaan veranderen. Wat begon als een hobby groeide op enig moment uit tot een
halve dagtaak. Het begon allemaal met een reddingsoperatie.
door piet van buul

Hondenclub De Roedel was indertijd
gehuisvest in Uithoorn. “Toen ik daar
met mijn hond naar de les ging was
het een kleine vereniging met gemiddeld zo’n dertig honden”, vertelt
Henk. “Er werd les gegeven op een
terreintje bij het oude busstation. Na
een tijdje bleek dat ik er wel feeling
voor had om met honden om te gaan.
Men vroeg mij toen om als stagiaire
bij de trainingen te helpen. Ik vond
het wel erg leuk en ben vervolgens de
officiële opleiding tot hondentrainer
gaan volgen.”
Toen er bij het oude busstation
gebouwd ging worden moest de
hondenclub daar weg. Na een tijdelijk
verblijf in het Libellebos, belandde
de club op een parkeerterrein. Ook
dat was niet erg geschikt. Toen het
bestuur aankondigde dat men voornemens was om de club op te heffen
staken Henk en een paar andere vrijwilligers de koppen bij elkaar. “We
vonden het doodzonde om te stoppen.
We hebben dan ook met elkaar een
nieuw stichtingsbestuur geformeerd.”
Corry Koop werd voorzitter en Henk
werd trainingscoördinator. “Al snel
werd duidelijk dat we naar een goede
locatie moesten uitzien,” vertelt
Corry. “We gaven alleen op zondag
les op dat parkeerterrein. Het was

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...

Steen voor steen
naar een nieuw
clubhuis voor
HVM

- foto patrick hesse
een heel gedoe maar het was ook
wel ontzettend leuk. Op een gegeven
moment kregen we een tip dat er een
wellicht een stukje grond aan de Middenweg tussen Amstelhoek en Mijdrecht beschikbaar was. Aanvankelijk
had de eigenaar er geen zin in om het
terrein aan ons te verhuren. Maar na
een tijdje wilde hij ons wel ter wille
zijn. Het was een flinke lap grond en
er was een schuur bij die we als een
soort kantine konden inrichten zodat
we niet langer gebruik hoefden te
maken van de kleine caravan die we
elke zondag naar het parkeerterrein
moesten rijden. Maar er was nog wel
een probleem. De eigenaar wilde dat
wij het terrein zouden omrasteren
zodat de honden niet op de andere
weide konden komen. Maar het punt
was dat we geen geld hadden om
een nieuwe afrastering aan te kopen.
We waren een kleine club met dertig
honden. We wilden de drempel voor
de hondenbezitters zo laag mogelijk
houden, dus het lesgeld was net
genoeg om de zaak draaiende te
houden. We gaven een ledenblad uit
dat gemaakt kon worden dankzij een
paar welwillende adverteerders.”
Risico nemen
Corry en Henk en hun medebestuurders zaten in een lastig parket. Voor
de toekomst van de vereniging was
het terrein aan de Middenweg zeer
geschikt. Maar er was eigenlijk geen
geld voor. “In het belang van de
vereniging hebben we het risico toch
genomen en zijn we daar in 1999
begonnen”, zegt Henk. “En dan blijkt
dat je ook wel eens een meevallertje
hebt. Een van onze vrijwilligers was
lid van de voetbalclub. Die ging naar
een nieuw sportpark en wij mochten
de omheining van het oude veld hebben. Die hebben we met een aantal
mensen helemaal afgebroken en aan
de Middenweg weer geplaatst. Zo
hebben we de zaak met zijn allen
feitelijk van de grond af opgebouwd.”
Inmiddels kan vastgesteld worden
dat de pioniers van toen gelijk
hebben gehad door hun nek uit te
steken. Hondenclub De Roedel is een
florerende vereniging; Corry: “We
hebben momenteel een trainersstaf
met een paar stagiaires van in totaal

Hockeyvereniging Mijdrecht
heeft een ludieke actie bedacht
om het bedrijfsleven een steentje te laten bijdragen aan de
bouw van een nieuw clubhuis.

Corry en Henk Koop trainen elke drie maanden 250 honden en hun baasjes.
35 mensen. Voeg daar de vrijwilligers
voor de kantinedienst, de maaidienst,
het terreinonderhoud, het clubblad
‘RoedelRoddels’ en de website aan
toe dan komen we op een totaal
van zo’n 50 vrijwilligers.” Corrie en
Henk zeggen dat ze het nu wel wat
rustiger aan willen gaan doen. Maar
wat ze daaronder verstaan wordt niet
helemaal duidelijk Corry zit nog in
het bestuur, verzorgd de administratie
en blijft toch een soort spin in het
web. Henk is elke trainingsdag aanwezig, geeft zelf puppytrainingen en
regelt de zaken die geregeld moeten
worden. Twee vrijwilligers, vergroeid
met hun club, die hun ‘uit de hand gelopen hobby’ met veel plezier blijven
uitoefenen.
De hond is een individu
Bij hondenclub De Roedel zijn
gemiddeld elke drie maanden 250
honden en hun baasjes in training. Op
woensdagavond is er gehoorzaamheidstraining. Op zaterdag behendigheid en spel en op zondagmorgen ook
weer gehoorzaamheidstraining. Een
cursusblok bestaat uit 12 lessen. Voor
de gehoorzaamheidstraining moet
men drie blokken volgen. Daarna
kan men door naar behendigheid
en spel, waar twee blokken van 12
lessen voor zijn gereserveerd. Corry
en Henk vinden het belangrijk dat
mensen met hun nieuw aangeschafte
hond naar de training komen. “Een
goed opgevoede en gesocialiseerde
hond zal zelden overlast veroorzaken.
Elke puppy zou bij ons een half jaar
moeten komen voor socialisatie. Dat
is een goede basis om de opvoeding
verder te vervolgen. We kennen na
de puppy training de cursus Jonge
Honden I en Jonge Honden II dan
heb je elementaire gehoorzaamheid
A, B1 en B2. Dan kun je door met
gedrag, behendigheid en spel. In feite
kun je met een hond altijd blijven

trainen totdat de hond van ouderdom
dood gaat,” stelt Henk. Corry wijst er
op dat de hond een individu is en dat
elke hond dus ook anders is. “Bovendien moet je de hond altijd zien in
relatie tot zijn baasje. Wij letten dan
ook niet alleen op het gedrag van de
hond maar ook hoe de eigenaar van
de hond er mee om gaat. Consequent
gedrag is bijvoorbeeld heel erg
belangrijk. Een hond moet weten
waar hij aan toe is. Wanneer je de
ene keer iets niet goed vind en de
andere keer wel dan weet zo’n beest
absoluut niet wat hem overkomt. Een
hond reageert ook altijd heel snel
op de gemoedstoestand van de baas.
Ben je verdrietig of heb je stress dan
merkt zo’n hond dat ook en reageert
dan anders. Bij onze lessen besteden
we ook aandacht aan dit soort zaken.
We hopen altijd dat mensen om te
beginnen heel goed nadenken waar
ze aan beginnen voor ze een hond
aanschaffen. En is de hond er, laat
ze dan zo snel mogelijk bij ons op les
komen. Daar heeft men jaren plezier
van. En het gaat er toch om dat een
hond een plezierige huisgenoot is en
geen last voor het gezin.”
Mensen die meer over de hondentraining en de vereniging willen weten
kunnen terecht op www.hcderoedel.
nl. Henk en Corry benadrukken dat
iedereen welkom is om een keer
naar de training te komen kijken. De
vereniging heeft ook nog plaats voor
stagiaires die tot trainer willen worden opgeleid en uiteraard zijn ook
sponsors van harte welkom. Er kan
ook een bord van de sponsor langs
het trainingsveld worden geplaatst.
“Mede dankzij giften en sponsoring
kunnen we de cursusprijs laag houden, zodat het voor iedereen mogelijk
is met de hond op les te komen.”

De 5.000 stenen die nodig zijn
voor de bouw worden verkocht
voor 10 euro per stuk. Wie voor
100 euro stenen 'koopt' (het
minimumbedrag, anders schiet het
niet op) krijgt uiteraard naamsvermelding op de club. Voor 250
euro krijgt een bedrijf vermelding
van naam plus logo. Sponsors die
voor 500 euro meedoen worden
‘steunpilaar’; hun naam en logo
worden vermeld op één van de
pilaren in de nieuwe kantine.
Voor 750 euro wordt men niet
alleen steunpilaar, maar krijgt
men bovendien een jaar lang de
mogelijkheid te adverteren op een
intern tv-kanaal dat in het nieuwe
clubhuis beschikbaar komt.
Elke 14 dagen brengt De Groene
Venen de stand in beeld. Tijdens
de actieperiode, die loopt t/m 15
juni a.s. zullen steeds meer grijze
steentjes verkleuren in rode stenen,
om aan te geven hoever men al is.
Naast de bedrijven die zich aanmeldden als steunpilaar (te weten
Strix Lease Service, Schadenet
Kranenburg, Van Bergen Sports
International, Adviesgroep '88 en
Autoschadecentrum Hilversum)
konden de afgelopen week weer
een paar nieuwe namen worden
toegevoegd:
1. Weerberg Vastgoed beheer b.v.
2. 1op1 Communicatie van Nol Vos
3. Bugaboo (tribune sponsor)
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Test Aprilia Rally Raid Roké Motors

Camel Trophy op twee wielen
door het Groene Hart
Deze week test Patrick Hesse een occasion Aprilia Rally Raid bij Roké
Motors uit Mijdrecht.
Laat ik meteen met de deur in huis
vallen: ik vind de kleur niet echt
mooi. Die deed mij wel meteen
denken aan de legendarische Camel
Trophy, waar de Land Rovers ook
in deze kaki kleur gespoten waren,
klaar om ergens midden in de jungle
van Bolivia gedropt te worden en de
bush te trotseren.
Wat dat betreft heeft deze Aprilia
wel degelijk de juiste kleur, want
zoals hij daar staat met zijn aluminium waterbestendige koffers, is hij
helemaal klaar voor het avontuur.
En zoals de Engelsen altijd haarfijn
kunnen zeggen: ‘Never judge a book
by its cover’, besluit ik om gewoon op
te stappen en me te laten verrassen
met wat deze dikke Italiaan voor mij
in petto heeft. Twee weken geleden
reed ik de Moto Guzzi variant van
een Allround motor en nu kan ik mooi
is vergelijken hoe deze Aprilia het
ervan af brengt. Ik word meteen al
vrolijk van de muziek die deze Rally
Raid maakt want mede dankzij de
mooie open Remus einddempers
brengt de Rally Raid een prachtig

sonoor gebulder teweeg, dat ieder
motorhart sneller moet doen kloppen: 1-0 voor de Aprilia. De 1000cc 2
cilinder stamt uit 2004 en gezien de
kilometerstand heeft de vorige eigenaar het avontuur vooral dicht bij huis
gezocht, want met 23.000 kilometer
in 6 jaar tijd kunnen we hier toch niet
echt van een globetrotter spreken.
Het voordeel daarvan is dat de Rally
Raid er nog piekfijn uitziet en vooral
de binnenkant van de schuur heeft
gezien. De volledige onderhoudshistorie is aanwezig en ook het instructieboekje zit in een van de koffers. Dat
zie ik graag, want ik vraag me altijd
af als je iets tweedehands koopt, hoe
het toch mogelijk is dat mensen dit
soort belangrijke dingen kwijtraken
of gewoon niet inleveren bij de motor.
Inmiddels rij ik heerlijk door ons
landelijke groene hart en voel me
meteen ontspannen. Iedere gestreste
manager zou eens lekker een motorritje moeten maken dan zou het in
de wereld een stuk relaxter aan toe
gaan, maar dat is mij bescheiden
mening. Net zoals de Guzzi zit je ook

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

riant op deze Aprilia, alleen is hij nog
net een stukje hoger dus niet echt
een motor voor de kleinere mens.
Wel is de Aprilia meer een enduro
motor en in mijn ogen meer geschikt
voor onbegaanbare wegen. De hele
motor heeft een robuuste en stoere
uitstraling.
Als je de Rally Raid rustig laat
draaien hoor je hem bijna niet,
maar als het gas erop gaat komt het
uitlaatgeluid geweldig los. Ideaal
voor als je bevriend wilt blijven met
je buren. De Aprilia doet alles verder
naar behoren. Het riante dashboard
met de centrale
toerenteller is
van alle infor-

matie voorzien en het kleine windscherm doet uitstekend zijn werk.
Ook de remmen zijn, net als bij alle
Aprilia’s, weer dik in orde; deze rally
raid is uitgevoerd met het inmiddels
bijna onmisbare ABS-systeem. Met
98 pk heeft hij voldoende vermogen
in huis om eens lekker het avontuur
op te zoeken. Ik zou zeggen koop er
bij Roké motors meteen een Garmin
navigatiesysteem bij, laad de drie koffers vol en ga op expeditie, want de
Aprilia Rally Raid wil graag optimaal
aangesproken worden. Tenslotte is
hij met die bedoeling gemaakt. En

de kleur? Daar zie je weinig van als
je uitzicht bijvoorbeeld de Zwitserse
Alpen zijn. Roké Motors vraagt voor
de zeer compleet uitgevoerde Aprilia
Caponord Rally Raid €6990,00 inclusief garantie een betere uitgave van
je vakantiegeld en spaargeld kun je
bijna niet bedenken. Je leeft tenslotte
maar één keer!
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Email: mijdrecht@roke.nl

www.roke.nl
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AUTO&MOTOR
Autonieuws
Spreekbeurt over
Porsche

En Route met Reuling

Rijtest Mazda6

Zakelijk zonder poespas

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.

Zakenauto’s; ze zijn er in vele soorten en maten. Opvallend en minder opvallend. Één van de modellen die minder opvalt is de Mazda6. Deze betrad de
markt in 2007 en is onlangs opgefrist. Tijd voor een proefrit.
door michael reuling foto’s patrick hesse

Je bent op zoek naar een grote auto
om met het hele gezin op reis te
kunnen, of je mag een auto uitzoeken
voor de zaak. Dan kun je natuurlijk
kiezen voor de gebaande wegen.
Een Volkswagen Passat, een Ford
Mondeo, een Opel Insignia, een
Toyota Avensis of een Audi A4. Maar
er zijn andere nette alternatieven op
de markt, waar iedereen niet meteen
aan denkt. Wat te denken van de Alfa
Romeo 159, Skoda Octavia of de
Mazda6. En die laatste heeft recent
een facelift gekregen om er weer
flink tegenaan te kunnen.
De auto had niet echt een facelift
nodig, maar blijkbaar dacht het merk
daar anders over. Sinds de lancering
van de 6 zie je de auto links en rechts
nog wel eens voorbij komen. Minder
vaak dan een Passat, maar daardoor heb je als eigenaar van zo’n 6
toch het gevoel iets aparts te rijden.
Tijdens een korte tussenstop bij Roké
Motors werd enthousiast gereageerd
op de looks van de auto. En ze hebben gelijk: de 6 ziet er niet verkeerd
uit. Je moet er van houden, maar de
strakke lijnen zorgen ervoor dat de
Japanner er modern doch tijdloos
uitziet. In het ontwerp kom je elementen tegen van de RX8 sportwagen, die je jammer genoeg bijna nooit
tegen komt. En het is overduidelijk
dat de designelementen in de hele
reeks van Mazda terug komen. Iets

wat zeker niet verkeerd is.
Ook van binnen ziet de Mazda er
zeer verzorgd uit; zakelijk en zonder
poespas. Dit model was voorzien van
beige lederen bekleding, zeker een
aanrader. Als extra was deze 6 ook
nog eens voorzien van stoelverwarming. Fijn voor in de winter, leuk als
pesterijtje in de zomer. Verder vinden
we een behoorlijk aantal knoppen
op het stuur, waarmee je onder meer
de audio en cruisecontrol mee kunt
beheren. Alles is zeer net afgewerkt
en voelt degelijk en solide aan. De
klokken worden ’s nachts verlicht
met een combinatie van blauw en
rood licht en geven daardoor een
sportief tintje mee. De 6 is voorzien
van de meeste standaard snufjes die
je op elke behoorlijke middenklasser vindt. Denk daarbij aan zaken
als ABS (antiblokkeer remsysteem),
EBD (elektronische remkrachtverdeling), TCS (tractiecontrole) en DSC
(Dynamic Stability Control). De TS
heeft daarnaast standaard nog een
paar extra snufjes: cruise control, 17
inch lichtmetaal, audio-systeem met
zes speakers en CD/MP3 functie, verwarmde buitenspiegels en Hill Hold,
een automatische remfunctie tegen
het wegrollen op een heuvel. Als je de
TS aan het samenstellen bent kun je
kiezen voor een aantal andere opties
die je toch wel graag wilt hebben.

Bij Mazda maken ze het simpel
voor je. Kies voor het ‘safety pack’;
parkeersensoren voor en achter (die
zijn nooit weg), bandenspanningswaarschuwingssysteem (leuk voor
scrabble, maar bovenal handig voor
mensen die veel op de weg zitten),
bluetooth handsfree systeem en Rear
Vehicle Monitoring (systeem dat
detecteert of er voertuigen rijden in
de dode hoek van de Mazda).
De Mazda6 is niet bedoeld als
rijdersauto, maar stuurt wel comfortabel en direct door alle bochten. De
2.0 liter benzinemotor levert 155 pk.
De gereden versie beschikte over een
handgeschakelde versnellingsbak met
6 verzetten, maar is ook leverbaar
in combinatie met een vijftraps
automaat. Met de handbak bereikt de
Mazda na 10 seconden acceleratie
100 km/u en kan vervolgens doorgaan tot 212 km/u. Het is mogelijk
om voor een 2.5 liter benzinemotor
te kiezen met 170 pk. Je krijgt dan
de sportversie, de GT-M. Zeker een
aanrader, mede vanwege de extra
stoere looks op dat model en de nog
betere rij-eigenschappen. Dat mag
ook wel, want je betaalt er zo’n €
5.000,- meer voor dan voor de 2.0
uitvoering. En daardoor is de 2.0 liter
motor met handbak een goede combinatie voor de 6. Niet alleen is deze
motor redelijk zuinig (gemiddeld

verbruik van 1 liter brandstof op 14
kilometer), hij is vooral erg stil. En
dat is een groot pluspunt als je veel
vertoeft op snelwegen of in files.
De testauto was een hatchback en
biedt meer dan voldoende bagageruimte achterin en kan daardoor
goed functioneren als comfortabele
reisauto. Naast de gereden hatchback
is de 6 ook leverbaar als sedan en
station. En het moet gezegd: alle drie
de versies zien er goed uit. Niet ieder
merk kan zijn ‘huisstijl’ goed doorvoeren in de gehele linie, maar de 6
heeft écht een eigen smoelwerk en
heeft dat goed weten te verwerken.
Met de Mazda6 biedt het Japanse
een zeer net model aan, dat met
name bij het leasepubliek gewild zal
zijn. Het is een auto waar weinig op
aan te merken valt. Veel ruimte, een
goede wegligging, net verbruik; alle
factoren zijn dik in orde. Er is weinig
aan te merken op dit model.

Speciaal voor kinderen die op de
basisschool hun spreekbeurt willen houden over Porsche, heeft
het merk een spreekbeurtpakket
samengesteld. In dit pakket zit
een dvd over de geschiedenis van
het sportwagenmerk, evenals
presentatiemateriaal en 30 stickervellen waarmee computermuizen een echte Porsche-look
krijgen, die na de presentatie
uitgedeeld kunnen worden aan
klasgenootjes. Het pakket is aan
te vragen via info@porsche.nl.
Aanvragen moeten goed onderbouwd zijn.

Trekauto van het jaar

Skoda Yeti is verkozen door het
ANWB magazine Kampeer &
Caravan Kampioen uitgeroepen
tot Trekauto van het Jaar 2010.
De jury was na een aantal tests
zeer te spreken over de Yeti met
1.2 TSI. De Yeti heeft gewoon
in de kleinste klasse (A), de grotere Superb Combi 1.8 TSI heeft
gewonnen in de D-klasse.

Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Auto Berkelaar Amstelveen
Bouwerij 75
1185 XH Amstelveen
Telefoon: 020-6401199

www.berkelaar.nl

Mazda6
Gereden versie: Mazda6 2.0 TS
Vermogen: 155 pk
0-100: 10,2 s
Top: 233 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 14,2
Prijs gereden versie:
€ 29.990,Alternatieven:
Alfa Romeo 159, Audi A4, BMW
3-serie, Citroën C5, Ford Mondeo,
Opel Insignia, Skoda Octavia,
Toyota Avensis

22		

DE GROENE VENEN

Regio Agenda
Theater

na het begin van WOII op het
podium brengen, met in de hoofdrollen Anna Pool als Antonietta
en Fred Rosenhart als Gabriele,
regisseur Marcel Kragt.
‘Een bijzondere dag’: 8 mei 1939.
Hitler is op bezoek in Rome om
een bondgenootschap met de
Italiaanse dictator Mussolini te
sluiten. De Romeinse huisvrouw
Antonietta heeft geen tijd om
met haar man en kinderen mee
te gaan om de Führer en de Duce
toe te juichen. Ze blijkt niet de
enige te zijn die is achtergebleven
in de huurkazerne: de concierge
laat haar radio luid het verslag
van de historische gebeurtenis
rondtetteren. En Gabriele is thuis,
een radiomedewerker die net is
ontslagen omdat hij homoseksueel
is en die afwacht of ze hem zullen komen halen. ‘Una Giornata
Particolare’ is een hoogtepunt uit
de Italiaanse filmgeschiedenis.
Entree 15 euro.

D.O.M theatersport
Zaterdag 1 mei 20.30
Schiller Theater Place Royale
Een spetterende voorstelling
staat gepland door de spelers van D.O.M Theatersport.
Prachtige verhalen en doldwaze spelelementen. Uitdagend!
Theatersportgroep D.O.M is een
energieke vereniging met dertien
enthousiaste improvisatoren. Met
de oprichting in 1994 is D.O.M
één van de oudste theatersportverenigingen in de stad Utrecht.
Met hun tegenstanders gaan zij
er helemaal voor om zo leuk,
grappig, spannend en/of romantisch mogelijke scènes te spelen.
Hiervoor is het publiek belangrijk,
die levert de suggesties voor het
spel aan. Roept u maar. U vraagt.
Wij draaien. U looft. Wij bieden.
U geeft de tekst, wij de uitleg. U
doet de noten, wij de zang!

www.unagiornataparticolare.nl

www.schillertheater.nl

Film

Theater

Los viajes del viento

Una giornata particolare

gereisd, om overal en nergens zijn
muziek te vertolken. Wat ouder
geworden, besluit hij te trouwen
en zijn rondtrekkend bestaan op
te geven. Dan sterft plotseling zijn
vrouw. Hij besluit nog één reis te
ondernemen om de accordeon,
een instrument van de duivel,
zo wil de overlevering, terug te
geven aan zijn oude leermeester.
Onderweg ontmoet hij de jonge
Fermín, die besloten heeft een
nomadisch muzikantenbestaan te
gaan leiden. Ignacio probeert hem
dit uit het hoofd te praten, maar
neemt hem toch mee op zijn reis.
Telefoon (kassa) 020 – 589 14 00
Openingstijden
Open: kassa en museumwinkel
ma t/m vr 9.00-22.00 uur, za,
zo vanaf één uur voor de eerste
voorstelling tot 22.15 uur.

www.eyefilm.nl

Muziek

Frank Boeijen in
concert

Vrijdag 7 mei
Schouwburg Amstelveen

Zaterdag 1 mei
EYE Film instituut Nederland
(voorheen Filmmuseum)

Zondag 2 mei 20.30
Rosenstock Huessy Huis,
Hagestraat 10, Haarlem

Muzikale roadmovie, die op meer
dan 80 locaties is geschoten
in het Colombiaans Caribisch
gebied. Accordeonist Ignacio
Carrillo heeft zijn leven lang door
het noordwesten van Colombia

Project Fors Theatermakers, een
Haarlems theaterinitiatief met
verrassende voorstellingen, zal
Una Giornata Particolare 70 jaar

Frank Boeijen is al 30 jaar een
vaste waarde in de Nederlandstalige muziek. De Nijmeegse
zanger/liedjesschrijver heeft het
patent op prachtige songs over de
grote vragen en kleine dingen des
levens. In zijn liedjes koppelt Boeijen teksten met een verbluffende
zeggingskracht aan wonderlijke
melodieën. Zijn songs nestelen
zich, gedragen door de warmte
van zijn stem, moeiteloos in het
hoofd en hart. Het omvangrijke
oeuvre van Boeijen omvat tal van
klassiekers, zoals ‘De Verzoening’, ‘Zeg me dat het niet zo is’,
‘Kronenburg Park’, ‘Vaderland’ en
‘Donkerblauw’. Het talent en het
vakmanschap van de Nijmeegse
liedjesschrijver werden al meerdere malen bekroond, onder meer
met een Edison Award en een
Gouden Harp.
Frank Boeijen laat zich op het
podium bijstaan door getalenteerde en gedreven muzikanten.
Voortdurend op zoek naar verrassende muzikale invalshoeken,
brengt Boeijen live een uitgebalanceerde variatie van klankkleuren en composities. Bekende
liedjes, voorzien van nieuwe, avontuurlijke arrangementen, vormen
in de voorstelling een ideale
bedding voor gloednieuwe songs.
Zo wordt het publiek getrakteerd
op pakkende ballads, breekbare
luisterliedjes, swingende folk- en
popsongs en zwoele symfonieën.
Frank Boeijen in het theater, dat
is muzikale schoonheid die je

raakt en ontroert, die je beleeft
met hart en ziel.
1e rang: € 30,50
2e rang: € 29,50
1e rang met korting CJP/Amstelveenpas: € 28,50
2e rang met korting CJP/Amstelveenpas: € 27,50

www.frankboeijen.nl.

Tentoonstelling

World press Photo
Zondag 2 mei
Oude kerk Amsterdam
De beste foto’s van afgelopen jaar
zijn vanaf 23 april bijna twee
maanden lang te zien in de Oude
Kerk. World Press Photo toont de
vaak verbijsterende veelzijdigheid
van onze planeet, vastgelegd door
internationale topfotografen.
De missie van World Press Photo
is om de lat van professioneel
fotojournalistiek hoger te leggen.
World press wilt professionele
persfotografie op een wijde internationale schaal steunen. De
internationale jury van de 53e
World Press Photo wedstrijd
heeft voor 2009 een foto van de
Italiaan Pietro Masturzo als winnende foto gekozen. In de foto zie
je een vrouw schreeuwen vanaf
een dak in Tehran op 24 juni.

www.worldpressphoto.org

Zweedse puzzel

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkg
balk. Daar verschijnt dan de opl

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.
De redactie wenst u veel puzzelplezier!

Kruiswoordpuzzel week 17

Kruiswoordraadsel

naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
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ker type onderut 32 uitgave
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uur 63 rechts73 gekrijs.
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Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

horizontaal: 1 foyer 5 spoed 8 deel van een
kaars 11 zoon van Adam en Eva 12 zat 13 ongewerveld dier 14 bazige vrouw 16 Russisch
gebergte 17 lichtblauw 18 kleine wig 20 roofdier
22 hoge hoed 24 boerderijdier 26 zeker type
onder-wijs 28 Duitse naamloze vennootschap
29 iedere dag 31 pit, fut 32 uitgave 33 ZuidAfrikaanse partij (afk.) 34 vordering 36 kleding
37 carnavalsgroet 39 jongmens 41 gepelde
gerst 43 wijfjesschaap 45 olm 46 luitenant
47 roem 49 Italiaanse basilicumsaus 50 dat
is 51 maanstand 52 gesteente 54 vertaler 55
fotografische term 57 stevig 60 familielid 62
aanbeden figuur 63 rechtsterm 66 rij 68 kraan
69 niet voltooid 71 oostnoordoost 72 buit 73
gekrijs.
verticaal: 1 laboratorium 2 rivier in Rusland 3
uiting van ontevredenheid 4 mat, flauw 5 hoffelijk 6 scheikundig element (afk.) 7 prik 8 balspel 9 ingenieur 10 televisiestation 12 uitroep
van afkeer 13 golfbeweging 15 thans 16 onzes
inziens 17 stuk papier 19 schildknaap 21 winters
voertuig 23 drank 25 Open Universiteit 27
voegwoord 29 erfelijk materiaal 30 beteuterd
31 ribbenstoot 32 hemelgeest 33 zangstem
35 muziekstuk 36 gepensioneerd (afk.) 37
oppervlaktemaat 38 los zuigspeentje 40
Indische vogel 42 zwaardwalvis 44 een beetje
46 lichtpaars 48 uitroep 50 het toedienen van
stimulerende middelen 52 schuifbak in een kast
53 elpenbeen 54 verbod 56 graanpakhuis 58
reeds 59 moeilijk breekbaar 60 Griekse letter
61 buitenaards verschijnsel 64 soort grammofoonplaat 65 aflevering (afk.) 67 voorzetsel
68 tegenover 70 tussentijds.

verdere
opleiding

mesthoop

tuinkamer

vrouw. hotelbediende

neon

kant van
een zaak

vakantie

Sudoku
week 17
Sudoku

onfris

pers. vn

5

groot mens
bijbelver-

per uur

klaarder
Alle
cijfers van 1 t/msoort
9 moeten één keer voorvliegtuig
komen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
de negen vierkantjes van 3x3 vakjes.
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8
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9
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2
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4
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9
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3
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5
8 7
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Creative DTP’ers/vormgevers
Organisatie: Switch Marketing
Plaats: Mijdrecht
Functie: Vestigingsmanager Amsterdam
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker crediteurenbeheer
Organisatie: Antenna
Plaats: Alphen aan den Rijn
Functie: Medewerker debiteurenbewaking
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Werkvoorbereider / Calculator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: medewerker binnendienst luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Coördinator Flexpool 15 uur per week
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf 3
dagen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Junior .NET Ontwikkelaars / Programmeurs
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Customer service medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Voorschoolse Opvang maandag
en/of donderdag
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Pattern- en fit coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Teamleider accountancy
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: PHP specialist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Informatiemedewerker VVV Vinkeveen
Organisatie: VVV Hollands Midden
Plaats: Naarden
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Vinkeveen

Mijdrecht

Loenen aan de Vecht

De Ronde Venen

Blik op de wei

Tante Koosje

De meeste polders in het Groene Hart
hebben een rechthoekige vorm met
rechte dijken, sloten en wegen. De Ronde
Venen zijn daar een uitzondering op.
De buitengrens van deze ‘waaier’ van
polders wordt gevormd door slingerende
veenriviertjes als de Kromme Mijdrecht
en Oude Waver. Ontdek dit mooie stukje
Groene Hart tijdens de Ronde Venen Route.
Kijk op www.groenehart.nl

Wil je iets origineels doen? Ga eens steppen
door het Groene Hart! Dit is een sportieve
en gezellige manier om de omgeving te
verkennen en te genieten van de natuur en
de buitenlucht. Dit kun je bij “Blik op de Wei”
ook combineren met kanoën, familiefietsen,
boerengolf of ijs maken. Trek je sportieve
schoenen aan en step erop los!
Kijk op www.groenehart.nl

Mijdrecht

Restaurant
Meesters
Eindelijk is het lente! De winterjas kan
de kast weer in. Trek er een dagje
eens lekker op uit in het Groene
Hart. Geniet met je vrienden, familie
of lief van bijzondere activiteiten en
evenementen, lekker dichtbij jou.
Beleef de leukste uitjes, die bijna 500
ondernemers en organisaties uit het
Groene Hart speciaal voor jou op een
rij hebben gezet! Bewaar dit overzicht en
je weet altijd precies waar en wanneer de
leukste uitjes zijn.
Kijk voor meer informatie en
evenementen op www.groenehart.nl

Nieuwkoop

Rondje Polder

Geniet van een heerlijke avond sjiek
tussen het groen. Bij restaurant Meesters
kun je lekkere gerechten eten met
pure ingrediënten. Zet je tanden in een
sappige kalfs rib-eye, een hertenrugfilet of
kabeljauw. Natuurlijk kan hierbij een goed
glas wijn niet ontbreken!
Kijk op www.groenehart.nl

TOP

Toeristisch
Overstap Punt

Wandel in de meivakantie door
Nieuwkoop aan de hand van het
wandelboekje ‘Rondje Polder’. Loek
Heskes beschrijft op een aanstekelijke
manier de ontstaansgeschiedenis van
de polder. Ook geeft hij tips voor leuke
overnachtingsplekken, restaurants en
bezienswaardigheden. Irene Heskes maakte
daarbij prachtige foto’s van de omgeving.
Kijk op www.groenehart.nl
Kijk op groenehart.nl en laat je inspireren voor
een lekker dagje uit in de meivakantie

Een TOP, Toeristisch Overstap Punt, zie je al
van verre, aan de groene stalen riethalm van
5,5 meter hoog. Je kunt er de auto gratis
parkeren en vindt informatieborden waarop
de fiets- en wandelroutes in de omgeving
zijn aangegeven. Zoals TOP in Nieuwkoop
en Roelofarendsveen. Bovendien ligt elke
TOP in de buurt van horeca, zodat je na je
tocht even kunt uitpuffen met een lekker
drankje.
Kijk voor TOP’s bij jou in de buurt
op www.topgroenehart.nl

Wilnis

Ontdek en beleef
de natuur

In alle activiteiten van het Natuur, Milieu
en Educatie Centrum staat ontdekken en
beleven centraal. De bezoeker kan helpen
bij het verzorgen van de dieren, maar
ook de tentoonstelling bezoeken. Eens in
de 6 weken is er een themamiddag voor
kinderen.
Kijk op www.groenehart.nl
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In het hart van het pittoreske dorpje
Loenen aan de Vecht, in de schaduw van
de kerk, ligt een bijzonder restaurant met
een bijzondere naam: Tante Koosje. Geniet
van de nostalgische sfeer, de uitstekende
keuken en de vriendelijke prijzen. Tante
Koosje is ook beroemd vanwege de
uitgebreide wijnkaart.
Kijk op www.groenehart.nl

Waverveen

Op bezoek bij de
familie Ruizendaal

Aan de Poeldijk Waverveen runt de familie
Ruizendaal een prachtige landwinkel waar je
de heerlijkste streekgerechten kunt proeven.
Probeer de eigen geteelde appels, peren
en pruimen en geniet van de verschillende
sappen, appelmoes, ambachtelijk gemaakte
jams en vele andere producten.
Kijk op www.groenehart.nl

Vinkeveen

Outdoor in het
Groene Hart

Outdoor-events.nl biedt in het Groene Hart
diverse actieve en interactieve GPS en
GPRS activiteiten aan. Deze spannende
speurtochten kunnen plaatsvinden op het
water, in de natuur of in de bebouwde
kom. Schrijf je in voor deze actieve mix
van een traditionele speurtocht met
moderne techniek!
Kijk op www.groenehart.nl

Kamerik

In de
Hooiberghut

Op de Beekhoeve overnacht je in een echte
hooiberghut met uitzicht op de weilanden.
Met gezelschap van de koeien, kippen,
vogels, kikkers en misschien een haas: je
kijkt je ogen uit! Wakker worden met een
vers biologisch ontbijtje. Zo kun je deze
meivakantie echt het platteland beleven.
Kijk op www.groenehart.nl

