DE

va w
n ee
De ke
Ro nd
ndekr
a
Ve nt
ne
n

DE GROENE VENEN 		

DE GROENE
VENEN

1

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS • VINKEVEEN • WAVERVEEN • DE HOEF • AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

De Groene Venen
Rendementsweg 24, 3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen
Verschijnt wekelijks
0plage 18.200 exemplaren
Lezersbereik 45.000 inwoners
Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 16 – Nummer 22 – 3 juni 2011

Agenda Kort

De activiteitenkalender voor dit weekend vindt u deze week op pag. 3

Agenda Kort

Rondeveense Deli en Quincy morgen naar Holland's Got Talent
Bij honderden gezinnen in De Ronde Venen stond het afgelopen weekend in het teken van de jaarlijkse show van dansschool
Nicole in Mijdrecht. In twee wervelende shows toonden de ruim 550 leerlingen in schitterende kostuums wat zij het afgelopen seizoen hebben geleerd. Voor twee van de kids, de 13-jarige Deli (links op de foto) en de 14-jarige Quincy zit het er nog
niet op. Integendeel. Morgen, zaterdag 4 juni, doen ze mee aan opnamen van Holland's Got Talent! Ondanks hun jonge leeftijd
dansen de twee al zeven jaar samen en anderhalf jaar geleden eindigden ze bij een talentenjacht op het Veenlanden College
op de tweede plaats. Het filmpje van dat optreden stuurden ze naar Holland's Got Talent. Die zagen wel wat in hun talent,
want inmiddels zijn ze al door twee voorronden heen. Morgen vertonen ze hun danskunsten aan de jury. Die opnamen worden
in de loop van augustus uitgezonden. Voor nu wensen we hen in elk geval heel veel succes!

Aanmelden voor Juni Beweegt nog mogelijk
Wethouder sport Ingrid Lambregts geeft aanstaande maandag 6 juni het startsein voor Juni Beweegt. Dat gebeurt
om 10.00 uur in de culturele zaal van sporthal de Willisstee in Wilnis. Veel sportaanbieders openen vanaf deze
week hun deuren voor deelnemers van Juni Beweegt. Tijdens deze maand kunnen 55-plussers uit De Ronde Venen
kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten. Vooruitlopend op Juni Beweegt heeft een groep
fietsers de tocht ‘Fiets en Geniet’ gereden. Op 7 en 21 juni zijn de volgende twee tochten.
Alle informatie over Juni Beweegt is te vinden op www.sportinderondevenen.nl. Zie ook pagina 4.

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Feestjes worden
feestelijker
op de mooiste
locatie in de
omgeving!
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl
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kameryck klassiek

zomer
avond
concerten

25 t/m 28 augustus 2011
Presentatie Bram van der Vlugt

www.kameryckklassiek.nl
of bel (0348) 400771
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Mooi weekend
Een hogedrukgebied vestigt zich
boven Engeland en de Noordzee
en gaat bij ons een luchtstroming
brengen uit noordoostelijke
richting. Dat geeft weer meer zon
bij ons. Zaterdag staat er wel een
stevige wind en op zondag gaan
we in de loop van de dag wel
meer kans krijgen op een buitje.
Zaterdag is het licht bewolkt. De
temperatuur zal overdag rond de
22 graden zijn en in de nacht ligt
het rond de 10 graden. Jammer
genoeg staat er een matige tot
krachtige noordoosten wind, die
in de schaduw best fris aanvoelt.
Zondag is het licht bewolkt en
gaan we in de loop van de dag
meer kans krijgen op een buitje.
De temperatuur zal overdag zo
rond de 21 graden zijn en in de
nacht ligt het rond de 10 graden.
De matige wind komt uit noordoostelijke richting en gaat later
draaien naar westelijke richting.
Maandag wordt een bewolkte dag,
al komt de zon er nog wel tussendoor; de temperatuur zal overdag
zo rond de 18 graden zijn. En dat
bij een matige noordoosten wind.
De rest van de week ziet er weer
wisselvallig uit. Na het weekend
trekt het hogedrukgebied zich terug en komen wij in een zuidwestelijke stroming die meer wolken
en buien kansen gaan geven.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 4 juni 2011
• Feel Good Event, Anna Haen,
Abcoude
• Veiling, HSV-terrein, De Hoef
• Sterkste Man 2011, Beuvingsport, Mijdrecht
• Jongdierenkeuring Onze
Langoren, D. A. M. Hoogeveen,
Nieuwveen

Zondag 5 juni 2011
• Feel Good Event, Anna Haen,
Abcoude
• Dorpentocht, start o.a.
Mijdrecht en Wilnis
• IVN Slootsafari, Wickelhofpark, Mijdrecht
• Amstellanddag, Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht,
Amstelveen

Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
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Raad stemt in met samenwerkingsovereenkomst

Groen licht voor Plan Molenhof
De gemeente De Ronde Venen is eind 2008 gestart met een proces dat moet leiden tot een complete vernieuwing van het dorpscentrum in Mijdrecht. Daarbij gaat het om een complete herbouw van de winkelcentra Molenhof en De Lindeboom en het gebied daaromheen, inclusief het parkeerterrein. Op 1 juli vorig jaar
heeft de raad ingestemd met het Masterplan Haitsmahof/Molenhof. Bij de uitwerking van het masterplan
zijn, naast de gemeente, drie partijen betrokken, die elk een deel van het gebied in eigendom hebben. Tijdens de raadsvergadering op 26 mei j.l. werd de raad gevraagd in te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Hoogvliet Beheer b.v. voor de verdere uitwerking van het plan Molenhof.
door piet van buul

Met de realisatie van het plan Molenhof wordt een eerste stap gezet in
het omvangrijke proces tot algehele
vernieuwing van het noordelijk deel
van het dorpscentrum van Mijdrecht.
De firma Hoogvliet Beheer heeft
een plan ontwikkeld voor dit gebied,
waarin voorzien wordt in een supermarkt met daarnaast nog een aantal
winkels. Verder komen er 40 levensloopbestendige woningen, waarvan er
enkele in de wat lagere prijsklasse.
En onder het hele complex komt een
parkeergarage. De kosten van dit
miljoenenproject komen geheel voor
rekening van Hoogvliet Beheer.
Aantrekkelijk plan
Het lijkt een aantrekkelijke optie:
een totaal verouderd en onrendabel
deel van het dorpscentrum wordt
op de schop genomen. Er komt een
modern woon- en winkelgebied voor
terug, zonder dat het de gemeente
geld kost. ‘Waar vind je in een
economische moeilijke tijd nog een
ondernemer die zoveel geld in een
dergelijk project wil steken,” vroeg
wethouder Pieter Palm zich af. “Deze
samenwerkingsovereenkomst is een
stap in een proces. We hebben vorig
jaar ja gezegd tegen het Masterplan
en dan moeten we ons nu ook aan de
afspraken houden. Zo’n overeenkomst
is een kwestie van onderling vertrouwen. En ik heb het volste vertrouwen
in deze investeerder,” aldus de wethouder.
Aarzeling bij de raad
Tijdens de behandeling van het
voorstel bleek dat de meeste fracties
op een ingehouden manier blij waren
met de voorstellen. Men realiseerde
zich kennelijk, dat hier een unieke
kans ligt om een start te maken met
de eerste fase van het masterplan.
Maar daar zat voor een paar fracties
ook meteen de pijn. Wat gebeurt er
met het hele masterplan wanneer er
nu een deel uitgelicht wordt? En wat
vinden die andere twee deelnemers
aan het Masterplan daarvan?
Hoogvliet wil in Molenhof een supermarkt realiseren. Sommige fracties
vrezen dat er hierdoor een overmaat

aan supermarkten in Mijdrecht zal
ontstaan. Anco Goldhoorn van RVB
had al uitgerekend dat zich, met de
komst van de Jumbo en de AH in
Vinkeveen toch al een consumentenstroom richting Vinkeveen aan
het ontwikkelen was. Dat maakte
een zesde supermarkt in Mijdrecht
helemaal onverantwoord, vond hij.
Goldhoorn stelde vast dat de omzet
in de non-foodsector in Mijdrecht
de laatste maanden al drastisch is
afgenomen.
Ook de parkeergarage leverde de
nodige discussie op. Het is de bedoeling dat in- en uitgang aan de Kerkvaart komt. Men vreesde een onverantwoorde toename van de verkeersdruk op Hofland en de Dorpsstraat.
Het komt allemaal goed
Wethouder Pieter Palm heeft in de
korte periode dat hij nu wethouder is,
het vermogen ontwikkeld om moeilijke problemen tot overzichtelijke
proporties terug te brengen. Met een
vertrouwenwekkend optimisme weet

hij de raadsleden er dan vervolgens
van te overtuigen dat het allemaal
wel goed komt. Hij vertelde, dat er
hard gewerkt wordt aan de rest van
het Masterplan. De intenties zijn
goed, maar garanties zijn niet te geven. Dat geldt overigens voor alle drie
de deelplannen uit het Masterplan.
Het zijn nu eenmaal moeilijke tijden.
Die supermarkt zal het wel gaan redden en ook de overige middenstand
ziet hier geen probleem. Met de extra verkeersdrukte op Hofland zal het
ook wel meevallen. “Met 2.700 verkeersbewegingen per dag zitten we
nog ver onder de norm. En wanneer
de parkeergarage onder Haitsmahof
klaar is, zakt dat weer naar 2.400,”
aldus de wethouder. Met de toezegging dat hij nog zal proberen om in
het plan Molenhof meer goedkopere
woningen te realiseren, haalde hij de
raad over de streep.
Met uitzondering van Ronde Venen
Belang stemde de raad in met de
samenwerkingsovereenkomst.

Jeugdsportsubsidie tot 2013 op zelfde leest geschoeid
De regelingen voor jeugdsportsubsidie zoals die bestonden in de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen, blijven ook voor 2011
en 2012 gelden, zo heeft het college van B en W dinsdag jl. besloten.
De voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen kenden ieder een
aparte regeling voor jeugdsportsubsidie. Besloten is de aanpak van Abcoude
tot 2013 te laten gelden voor clubs op het grondgebied van de voormalige
gemeente Abcoude en de Rondeveense methode voor verenigingen die op
het grondgebied van die voormalige gemeente zijn gevestigd.
Verenigingen in Abcoude hebben eind vorig jaar al de beschikking ontvangen
dat ze dit jaar het subsidiebedrag krijgen zoals ze dat in Abcoude gewend
waren. 2012 geldt als overgangsjaar, waarbij de subsidie in ieder geval vijf
procent wordt gekort, net zoals dat ook bij andere maatschappelijke
instellingen gebeurt.
Verenigingen op het gebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen
kunnen subsidie aanvragen voor jeugdsportactiviteiten die in het teken staan
van het thema: ‘Binden en Verbinden’. De subsidieaanvraag dient voor
1 oktober 2011 te worden ingediend en gericht te zijn op het binden en
verbinden van jeugdleden aan de sportvereniging, bijvoorbeeld door middel
van een project om middelbare schooljeugd te verbinden aan een club.
Er worden minimaal vijf projecten gehonoreerd met een subsidie van
maximaal € 3.000. Als verenigingen achteraf kunnen aantonen dat de beoogde doelstellingen zijn bereikt, kunnen zij aanspraak maken op een
bonus van € 1.000, die vrij besteed mag worden aan de stimulering van
jeugdsport in De Ronde Venen.
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Luistervink
Profielschets

Moeder Truus is maar wat blij met
haar zes spruiten die ze dagelijks
onder haar vleugels heeft. Af en
toe een vermanende tik, een aai
over de bollen en de zorg voor
haar kroost doet haar goed. De
een heeft meer met moeders
dan de ander, daar is ook wel
een reden voor, de een is immers gezeglijker, of qua karakter
anders dan de ander. Nadat er
een zevende spruit in huize Truus
is geboren, wordt de zaak ineens
anders. Her en der bemoeit
iedereen zich ineens met het goed
florerende gezin en ineens rijst de
vraag of Truus wel in staat moet
worden geacht zeven in plaats
van zes kinderen naar een goed
en welbesteed leven te leiden. Er
wordt, geheel naar vaderlands
gewoonte, een profielschets opgesteld en de vraag is maar of Truus
haar gezin mag blijven verzorgen.
Misschien solliciteert er wel een
ander naar de functie van Truus.
Gekakel alom, dat de gemoederen
danig bezig houdt.
Flauwe kul, zult u zeggen, maar
op gemeentelijk niveau gebeurt
dit zeker wel. Je zou mogen veronderstellen dat een burgemeester, die toch al ruim negen jaar
haar dorpen onder haar vleugels
heeft, bewezen heeft haar vrouwtje te staan. Nadat Abcoude en
Baambrugge tot haar gezin zijn
gaan behoren, is er echter wel een
heuse procedure in gang gezet die
tot de conclusie moet gaan leiden
of zij in staat mag worden geacht
de belangen van het nieuwe gezin
naar behoren te kunnen behartigen. Een commissie van wijze
mannen en vrouwen bemoeit zich
er mee en zelfs de gemeenteraad
kakelt volop mee.
Onlangs werd er een speciale
raadvergadering aan het onderwerp gewijd, waarbij zelfs de
commissaris van de Koningin
aanwezig was. Deze bijeenkomst
volgde op de eerdere vergadering van de raad, waarin tijdens
heftige debatten de bezuinigingen
voor de komende jaren moesten
worden vastgesteld. Minder
ambtenaren, minder subsidies
voor cultuur en andere diep in
het vlees snijdende zaken staan
op stapel. De raad vergat echter
een belangrijk item dat een forse
besparing zou kunnen opleveren.
Het mogelijk vervangen van een
goed functionerende burgemeester kost de gemeente zeker een
ton, waarna het rijk de wachtgeldregeling –die kan zo maar zes
honderdduizend euro zijn– verder
voor haar rekening neemt.
Ik hoop oprecht dat dit niet gaat
gebeuren. Welk raadslid of lid van
de vertrouwenscommissie zou,
zonder dat er een aantoonbare
reden voor is, verantwoordelijk
willen zijn voor een kostenpost
van die omvang? Anders lijkt het
mij dat de commissaris van de
Koningin wel zo verstandig is de
bestaande situatie maar eens even
voort te laten duren.
		
Luistervink
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Kort Nieuws

Acrogymfeest in Beverwijk

Wilnis

Afgelopen weekend was de leukste
wedstrijd van het jaar voor de acrogym afdeling van GVM’79. De teams
reisden af naar Beverwijk om deel
te nemen aan het Open Kampioenschap West Nederland. Een ontspannen wedstrijd waar alle teams uit
Nederland en België mogen inschrijven. Op zaterdagavond is ook altijd
nog de Gala-avond, waarbij de groep
van GVM ook een mooie demo heeft
gegeven. Het thema van dit jaar
was ballet versus hip hop, waarbij
de kleding prachtig aansloot op het
thema. Fleur Janmaat had er weer
een heel spektakel van gemaakt en
de acrobaten voerden de demo goed
uit. De jury beoordeelde de demo

Maandag: Kick-off
Juni Beweegt
In het bijzijn van wethouder sport
Ingrid Lambregts wordt maandag
het officiële startsein gegeven.
Belangstellenden in het project
kunnen om 10.00 uur in de culturele zaal van sporthal de Willisstee
starten met een gezamenlijke
warming-up. Hierna doen zij mee
aan de activiteiten swing en sport,
sportief wandelen of spel- en
sportcircuit.
Fiets en Geniet
De eerste fietstocht was in het
kader van ‘Meimaand Fietsmaand’.
Voor de komende twee tochten
kunnen belangstellenden zich nog
aanmelden. De tochten beginnen op het Driehuisplein. Onder
begeleiding van ervaren fietsers
wordt in een rustig tempo ongeveer
30 km afgelegd. Onderweg wordt
gestopt voor een kopje koffie.
Voor iedereen
Tijdens Juni Beweegt worden veertig instuifactiviteiten aangeboden
die meerdere keren plaatsvinden.
Deze zijn in Abcoude, Baambrugge,
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
Hierdoor is er voor iedereen wel
een activiteit in de buurt en op een
geschikt tijdstip. Het niveau wordt
aangepast aan de deelnemers.
Meer informatie
Voor de meeste activiteiten is aanmelden niet verplicht, maar wordt
aangeraden dit wel te doen om
zeker te zijn van een plek. Deelnemers betalen 3,50 euro contant
per keer. Aanmelden kan op
www.sportinderondevenen.nl. Het
programma en aanmeldformulier
zijn ook af te halen op het gemeentehuis, bij de Servicepunten,
biblio-theken en sporthallen. Wie
vragen heeft of persoonlijk advies
wil, kan contact opnemen met
sportconsulent Erik Leus, telefoon:
06–43093929 of e-mail:
info@sportinderondevenen.nl.

met goede punten, maar helaas net
te weinig om op het podium te komen. Maar omdat iedereen een prijs
verdient, kreeg elke deelnemende
vereniging een mooie beker mee
naar huis. De demo van GVM was
gesponsord door de bedrijven Warrels en van der Meer betonvlechten
én Janmaat en Mollers Heiwerken.
Daarnaast hadden vele moeders
weer de nodige uurtjes in het maken
van de kleding gestoken. Iedereen
wordt bedankt voor het geleverde
werk en het mooie resultaat. Wilt u
ook een keer genieten van de demo?
GVM zal hem ook tijdens het Straattheaterfestival in Mijdrecht 18 juni
a.s. uitvoeren.

Kom happen voor het goede doel

Hollandse Nieuwe Haring in Mijdrecht
Op donderdag 9 juni wordt voor het
negende achtereenvolgende jaar de
jaarlijkse Haringparty gehouden.
In de week dat de eerste Hollandse
Nieuwe in Scheveningen wordt
aangevoerd, wordt ook in Mijdrecht
de Haringparty georganiseerd.
Deze door de Lions MijdrechtWilnis georganiseerde haringparty
vindt plaats op donderdag 9 juni van
18.00 - 20.00 uur bij restaurant
Rendez-Vous aan het Raadhuisplein in Mijdrecht. De muzikale
omlijsting van het evenement zal
worden gezorgd door “De Reizende
Sterren”. Het eerste vaatje Ronde
Veense haring wordt openbaar
geveild door een bekende veiling-

Winnaars Clubkampioenschappen Strokeplay
op Golfclub Veldzijde

Afgelopen weekend werd werden de
clubkampioenschappen strokeplay op
Veldzijde gehouden. Hier meten zich
de beste spelers (laagste handicappers) van de club zich met elkaar. Er
werd over drie rondes van 18 holes
gespeeld en de winnaar is diegene
die na drie rondes het minste aantal
slagen heeft gehaald. Dit jaar een
geheel nieuwe wedstrijd, want deze
vond plaats op de nieuwe 18 holes
baan. Dat is toch een groot verschil
met de oude 9 holes baan. Bijna
50 dames en heren streden om de
eeuwige roem op het winnaars bord
in het clubhuis. Kim Versleijen toonde
aan dat zij niet voor niets al een paar
maal kampioene is geweest en trok
de winst probleemloos naar zicht toe
met een voorsprong van 7 slagen. Bij

de Heren was de strijd aanvankelijk
heel spannend, want de verschillen
waren bij de start maar een paar
slagen tussen de eerste 5 spelers.
Uiteindelijk liet Mark Weitjens zien
dat hij echt de beste was; hij speelde
een fantastische ronde met slechts
73 slagen en wist daardoor de rest
ruim achter zich te laten. Hij werd
de kersverse clubkampioen 2011
met een voorsprong van maar liefst
15 slagen op nummer 2! De ronde
van 73 slagen was tevens goed voor
het eerste officiële baanrecord op
de nieuwe 18 holes baan. En Mark
maakte hiermee dus een dubbelslag,
kampioen en baanrecordhouder!

Foto: winnaars Mark Weitjens en Kim
Versleijen

meester uit Mijdrecht. De Haringparty is voor iedereen vrij toegankelijk. Het kost alleen een bonnetje
voor de haring en de drank.
Haring happen voor een goed doel
Hollandse Nieuwe is niet alleen
een genot om te eten, maar met uw
aanwezigheid steunt u bovendien
een goed doel, namelijk Stichting
Handjehelpen. De Stichting biedt
praktische hulp aan kinderen en
volwassenen met een handicap of
chronische ziekte en hun mantelzorgers. Verder kunnen ook kinderen,
die vanwege hun gedrag extra zorg
en aandacht verdienen, bij Handjehelpen terecht.

Sint Jozefschool liep de Avondvierdaagse

Robert Godfroid wint Baambrugse tijdrit

Afgelopen week heeft de Sint Jozefschool deelgenomen aan de Jumbo
Avondvierdaagse in Vinkeveen. Het was een leuke week waar vele leerlingen aan deelnamen. Het weer werkte goed mee om dit evenement te
laten slagen. Iedere avond gingen de kinderen weer vol goede moed van
start. Het was spannend welke groep de sportiviteitprijs zou winnen. Groep
3a van de Jozefschool bleek de meeste inschrijvers te hebben gehaald en
heeft deze prijs gewonnen. De school wil de ijsclub VIOS bedanken voor de
goede organisatie van deze tocht. We hopen dat we volgend jaar weer een
vierdaagse mogen lopen!

Vrijdagavond jl. is de jaarlijks
fietstijdrit van IJsclub Baambrugge
over 13,5 kilometer langs het
Amsterdam-Rijnkanaal verreden.
Aan het vertrek 109 deelnemers uit
de regio. Met een tijd van 18 minuten en 31 seconden was veteraan
Robert Godfroid, slechts drie tellen
sneller dan de senior Mark Touwen
uit Amstelveen. Bij de dames eiste
Marti Valks uit Hilversum de totale
winst op. Zij bleef junior Riejanne
Marcus uit de Zwarte Kat (nabij
Nes a/d Amstel) twee seconden
voor.
De tijdrit werd onder koude, maar
toch zonnige weersomstandigheden verreden. Er stond een straffe
wind uit het westen haaks op het
Amsterdam-Rijnkanaal. Nergens
hadden de renners dan ook echt de
wind mee langs het extreem rechte
parcours. Veel deelnemers vertelden na afloop dat het moeilijk was
de juiste cadans te vinden. Na de rit
werden in het clubgebouw van de

foto: Wielrenner annex schaatser Robert Godfroid aan de start.
Baambrugse IJsclub naast de skeeler- annex landijsbaan de winnaars
in de diverse categorieën gehuldigd.
Daarbij was er voor alle winnaars
een warm applaus. Er was ook dank
voor het Rode Kruis en de vrijwil-

ligers van IJsclub Baambrugge.
Volgend jaar hoopt IJsclub de 19e
editie van deze zomerse tijdrit te
organiseren. De mogelijke datum is
1 juni 2012.
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HVM meisjes C4 kampioen
Na een spannende ontknoping is
meisjes C4 van Hockey Vereniging
Mijdrecht kampioen geworden.
De opdracht was niet eenvoudig,
want de laatste wedstrijd moest
winnend worden afgesloten. Op
Kraaien in Wijde Wormer kreeg het
team het niet cadeau. Aanval na
aanval werd door de keepster van
de tegenstanders afgeweerd. De
bal wilde er gewoon niet in. Toch
gaf HVM niet op. Tien minuten
voor tijd scoorde Celine Lauffer het
bevrijdende doelpunt. In de laatste

Imponerend optreden van Gospelkoor Rejoice

fase kreeg Kraaien nog een aantal
strafcorners, maar gelukkig wist de
sterke verdediging stand te houden.
Toen het eindsignaal klonk, vlogen
de meiden elkaar en coach Thom in
de armen, ontkurkten de champagneflessen en namen de bloemen in
ontvangst. Jonge meegereisde supporters hadden een mooi spandoek
gemaakt, waarmee de meiden een
ererondje over het veld liepen. Een
mooiere afsluiting van het seizoen
was voor het enthousiaste team niet
denkbaar.

OBS De Trekvogel plaatst zich
voor districtsfinale

Regio

Jongdierenkeuring
Onze Langoren

Een daverend applaus viel Gospelkoor Rejoice afgelopen zaterdagavond 28 mei ten deel na afloop
van het themaconcert TORENS in
de parochiekerk van de H. Johannes de Doper aan het Driehuisplein.
Het concert vond plaats op uitnodiging van het Interkerklijk Overleg
(IKO) De Ronde Venen en was
ook bedoeld als ‘opmaat’ voor het
naderende Pinksterfeest. Immers:
met Pinksteren wordt de spraakverwarring van Babel als het ware
weer ongedaan gemaakt. Rejoice
trad in Mijdrecht eerder op in 2009
met een soortgelijke productie over
de bijbelse figuur van Johannes de
Doper. Dat succesvol verlopen concert vormde toen een onderdeel van
een uitgebreid jubileumprogramma
vanwege het 150-jarig bestaan van
de Janskerk in Mijdrecht.
Nu kwam Rejoice terug naar De
Ronde Venen met een even verbluffende show rond het bijbelverhaal
van de Toren van Babel. Evenals in
februari 2009 werden ook ditmaal

ogen en oren van alle aanwezigen
volop geprikkeld met een totaalervaring van sprankelende muziek
en enthousiaste zang, van bevlogen
acteerwerk en bijpassende filmbeelden. Alles in een uitgekiende
belichting, zéér gestroomlijnd
en nagenoeg perfect op elkaar
afgestemd. Gospelkoor Rejoice uit
Zuidhorn onder de bezielende leiding van dirigent en ‘creatief brein’
Willem de Wit is een koor met een
duidelijk ‘missionaire drive’. Het
kan geen enkele concertbezoeker
ontgaan zijn waar ze zo vol van zijn
en waar ze ook zo onbevangen van
getuigen. Alles vloeit voort uit het
geloof in Gods oneindige liefde als
een drijvende kracht. Juist het feit
dat dit gebeurde met een enorme
dosis gedrevenheid en met groot
enthousiasme maakte ook nu weer
erg veel indruk op alle aanwezigen.
Rejoice oogstte daarom bij allen
in de vorm van een staande ovatie
veel lof met de prestatie die zij in
De Ronde Venen neergezet hebben.
foto wim hoogterp

‘Bakkertjes’ liepen voor Samenloop voor Hoop

De jongens van groep 5/6 van
OBS De Trekvogel hebben zich op
overtuigende wijze geplaatst voor
de districtsfinale van het schoolvoetbal van District West 1. Tijdens
de wedstrijden waren de jongens de
beste van acht scholen, die allemaal
de voorronde gewonnen hadden in
hun eigen gemeente. Een prachtige
beker en een finaleplaats morgen,
zaterdag 4 juni bij IJsselmeervogels
in Spakenburg was de beloning
van een geweldige voetbalmiddag.

Van harte gefeliciteerd Niels de
Vries, Jimmy Kok, Niels Oliemans,
Jordy Zwaneveld, Dion Persoon,
Jordy van Eijk, Tobias van Egmond,
Ryan Beliën en Teun Stevens. Ook
de meisjes van groep 5/6 speelden
deze middag voor een plaats in de
finale. Zij waren niet zo succesvol
als de jongens, maar hun vierde
plaats was er wel een om trots op
te zijn. Op de foto zowel de jongens
als de meisjes van groep 5/6 van
OBS De Trekvogel.

Jongens C1 Abcoude kampioen
Afgelopen zaterdag speelden Jongens C1 van hockeyvereniging Abcoude
hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Purmerend. Na de winst
van vorige week, en het puntverlies van de nummer twee Saxenburg C1,
kon het kampioenschap het team niet meer ontgaan. Vanuit deze mooie uitgangspositie konden de jongens aan de wedstrijd beginnen, waar een groot
aantal supporters zich langs de lijn verzameld had. Met een 4-2 eindstand
op het scorebord werden de jongens de welverdiende kampioen.

Boven v.l.n.r.: Martijn
Kabalt, Laurens Cnossen,
Domenico Maktouf, Phil
de Wit, Lex Jansen, Floris
Stigter, Marlijn Vermeulen,
Niels Denekamp en Tijmen
Janssen. Onder v.l.n.r.:
Jasper Duisens, Bart Vonk,
Izah Adamou, Thijmen Bolle,
Thom Brinkhof en Floris
Viëtor.

Kort Nieuws

Afgelopen weekend is in Amstelveen
de Samenloop voor Hoop gehouden,
een wandelevenement ten bate van
KWF kankerbestrijding. Het doel
van dit bijzondere evenement is het
leven te vieren, (ex) kanker patiënten
in het zonnetje te zetten, de overledenen de herdenken en geld in
te zamelen voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. Als symbool voor
de voortdurende strijd tegen kanker
heeft een team, De Bakkertjes, uit
De Ronde Venen afwisselend 24 uur
lang gewandeld. De teamleden die
niet wandelden konden genieten van
optredens van lokale artiesten en
kraampjes, waar activiteiten werden
georganiseerd ten bate van het KWF.
De twintig leden van het Bakkertjesteam hadden in de weken voorafgaand aan de Samenloop voor Hoop
al tal van sponsoracties georganiseerd. De opbrengst hiervan was al
€ 3404,52.
Tijdens de Samenloop voor Hoop
organiseerde het Bakkertjesteam een

grote loterij met mooie prijzen, die
belangeloos zijn geschonken door
winkeliers en ondernemers uit De
Ronde Venen. Daarvoor nog veel
dank. De opbrengst van deze loterij
was € 1300,40; waardoor de totale
opbrengst het gigantische bedrag van
€ 4704,92 bedroeg.
De Bakkertjes haalden met dit bedrag het meeste geld binnen van alle
26 teams dit bij het Samenloop voor
Hoop evenement actief waren.
Hun doel was om 2.000 euro op te
halen en dit bedrag is dus ruimschoots
verdubbeld. De hele opbrengst gaat
naar KWF Kankerbestrijding. Het
is hard nodig voor onderzoek en
voorlichting, zodat deze ziekte ooit
hopelijk verleden tijd zal zijn. Ook
een speciaal dankwoord aan een
supermarktketen uit Mijdrecht die
voor de 20 teamleden een fantastisch
ontbijt had geregeld op zondagmorgen. Voor meer informatie:

www.amstelveen.samenloopvoorhoop.nl

Op zaterdag 4 juni a.s houdt de
konijnen en pluimveevereniging
Onze Langoren uit De Hoef haar
eerste jongdierenkeuring van
konijnen geboren in de eerste drie
maanden van 2011.Tevens worden
er ook oude rammen gekeurd.
Deze keuring vindt plaats bij
D.A.M. Hoogeveen op de locatie
Nieuwveens Jaagpad 45a, in
Nieuwveen. De konijnen zullen
gekeurd worden door keurmeesters Oomen en Kolk. De keuring
begint om 9.00 uur en om ongeveer 12.00 uur zijn de prijswinnaars bekend. Voor iedereen die
van kleindieren houdt zal het
weer een leuke en interessante
ochtend worden. Belangstellenden zijn van harte welkom en de
toegang is gratis.

Abcoude

Zonnebloemloten
bij Koot
Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Abcoude-Baambrugge houdt weer haar jaarlijkse
loterij. Op zaterdag 10 juni staan
vrijwilligers met een stand bij
Koot in Abcoude. Loten kosten
2 euro per stuk en daarmee is De
Zonnebloem in de gelegenheid
minder valide mensen te helpen.

Mijdrecht

Zomerbridgedrives
in De Meijert
Bridgevereniging Mijdrecht
(BVM) organiseert ook dit jaar de
gezellige zomer-bridgedrive op zes
maandagavonden. De drives worden gehouden in Partycentrum de
Meijert aan de dr. J. de Haarlaan
te Mijdrecht. Er wordt gespeeld
in drie lijnen. Indeling vindt plaats
tijdens de inschrijving aan de zaal
vanaf 19:00 uur. U hoeft niet per
se een gevorderd/ervaren bridger
te zijn om mee te doen. Gezelligheid staat voorop.
De drives vangen aan om 19:45
uur. Inschrijfgeld per paar 5 euro.
De eerste speelavond is aanstaande maandag 6 juni 2011; de
volgende zijn: 20 juni, 27 juni,
4 juli, 11 juli en 18 juli.
U kunt per avond inschrijven
en meedingen naar de dagprijzen. Ook is er een prijs voor de
Zomerkampioen; het paar dat (of
de degene die) met het hoogste
gemiddelde is geëindigd aan het
slot van de zomercompetitie en
alle avonden heeft gespeeld.
Inschrijven kan alleen op de
speelavonden. Veel plezier.
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Teamleider René Verhoef:

PAUW medewerker Raymond Hoogenveen:

Recreatieschap heeft een flinke Je wordt hier sterk
boodschappenlijst
gestimuleerd
Sinds een aantal jaren is PAUW Bedrijven actief in de groenvoorziening. Men werkt voor gemeenten in de
regio waaronder ook de gemeente De Ronde Venen. Daarnaast zijn er ondernemingen die hun bedrijfsterrein
door PAUW op orde laten houden. Een grote opdrachtgever is het Recreatieschap. Een grote diversiteit van
terreinen zijn bij het recreatieschap in beheer. Daarbij hoort zowel het gebied van de Vinkeveense Plassen
als ook de Maarseveense Plassen, plus nog wat andere natuurgebieden. René Verhoef is teamleider van de
PAUW medewerkers die bij het recreatieschap actief zijn.
“Het recreatieschap is voor ons een
heel plezierige partner,” zegt René.
“Naast het feit dat ze ons een heel
gevarieerd pakket aan werkzaamheden bieden, waardeer ik vooral
de wijze waarop de mensen van het
recreatieschap met onze medewerkers om gaan. Je merkt ook dat we
inmiddels in de loop van de tijd hun
vertrouwen hebben kunnen winnen
en dat ze er op kunnen rekenen dat
we goed werk leveren.”
Het contact met het recreatieschap
is in 2004 tot stand gekomen. René:
“We doen wel aan actieve werving,
maar in dit geval kwamen we via het
rayonhoofd met het recreatieschap
in contact. Er werd een afspraak
gemaakt voor een eerste klus op het
terrein aan de Bosdijk. We moesten
daar maaien en wilgen knotten. Daarbij moesten we ook ‘slangenhopen’
maken. Nou moet ik eerlijk zeggen
dat ik toen nog nooit van ‘slangenhopen’ gehoord had. Ik hield me
groot, maar heb het wel snel opgezocht. Bij een ‘slangenhoop’ worden
de takken op een ronde hoop gestapeld. Dat biedt dan allerlei dieren,
waaronder uiteraard ook slangen een
onderdak waarin ze kunnen overwinteren. Het leuke was dat we van Alex
van der Heiden van het recreatieschap complimenten kregen. Hij had
nog nooit zulke mooie slangenhopen
gezien, zei hij. Dat was een leuk

René Verhoef met enkele van zijn medewerkers
begin van een goede relatie die we
nu al een paar jaar hebben.”
Gevarieerd werk
“Het recreatieschap heeft een flinke
boodschappenlijst bij ons,” zegt René.
“We doen knot- en zaagwerk, maar
we hebben ook bos gemaaid en ingeplant. Samen met mensen van het
schap trekken onze mensen er soms
met de boot op uit om op de plassen
riet te snijden. Maar het meeste werk
hebben we op de eilanden vier en vijf
in de Vinkeveense Plassen. Dat zijn
de eilanden waar veel publiek komt
en waarvandaan ook de duikers de
plas op gaan. We houden daar twee
keer in de week het terrein en de
toiletten schoon. En in de zomer,

wanneer het drukker is met dagjesmensen, doen we dat nog vaker. We
zijn dan dagelijks met een flinke
ploeg mensen present. Dit soort werk
doen we ook bij de Maarseveense
Plassen. Daar gaat het ook om het
schoonhouden van het terrein, het
legen van de vuilnisbakken en dergelijke dingen. Afhankelijk van het jaargetijde varieert ook het soort werk.
Voor de winter moet er gesnoeid
worden. De gevarieerdheid van het
werk geeft ons ook de mogelijkheid
om onze mensen steeds naar een
hoger level te brengen. Zo snijdt het
mes aan twee kanten. Onze mensen
kunnen zich ontwikkelen en de opdrachtgever is verzekerd van het feit
dat er goed werk wordt geleverd.”

Opzichter onderhoud Alex van der Heiden:

PAUW levert ons een
volledig product

door piet van buul

foto's patrick hesse
Onder de paraplu van Recreatie Midden Nederland ressorteert een
viertal recreatieschappen: recreatieschap Vinkeveense Plassen, Plassenschap Loosdrecht, recreatieschap Stichtse Groenlanden en de Utrechtse Heuvelrug. Alex van der Heiden is
opzichter onderhoud en heeft het gebied op en rond de plassen van Vinkeveen en van Loosdrecht als werkterrein. Hij is blij met de inbreng van PAUW Groenvoorziening. Voor een deel doen ze het werk samen met
medewerkers van het recreatieschap. Maar ze werken ook vaak zelfstandig met een ploeg met een voorman.
Ze leveren ons een volledig product, zegt Alex.

Het recreatieschap Vinkeveense Plassen is eigenaar van een groot deel
van de terreinen op en rond de plassen alsmede ook landterreinen in De
Ronde Venen, zoals het gebied aan
de Bosdijk. Alex van der Heiden legt
uit dat het bij de plassen vooral gaat
om de ring van de twaalf eilanden en

om een groot aantal legakkers. “Een
groot deel van de legakkers is in particuliere handen en daar komen wij
dus niet. Maar we doen bijvoorbeeld
wel het beheer en onderhoud van de
kanoroutes, we plaatsen en onderhouden de bordjes en we zorgen ook
voor de duikzone. We hebben voor
dit gebied twee
onderhoudsmensen in dienst en
er is een monteur
die zowel in
Vinkeveen als
in Loosdrecht
werkt. Wij doen
dus het onderhoud aan de eigendommen van
het recreatieschap. ’s Zomers

is dat vooral gras maaien, vuilnis
opruimen, het strand netjes houden
en de toiletgebouwen schoonhouden.
In de winter is het leeuwendeel van
het werk snoei-, kap en zaagwerk.
Voor sommige klussen, zoals het
aanbrengen van beschoeiing, of het
bouwen van een toiletgebouw, huren
we aannemers in.”
De PAUW inbreng
Alex is blij met de inbreng van
PAUW Groenvoorziening. “Ze
richten zich vooral op eiland vier en
vijf, bij veel mensen bekend als de eilanden ‘bij Klinkhamer’. Daar komen
veel mensen. Het is dus belangrijk
dat het daar schoon is. Er is een vaste
ploeg van twee man die de boel al
vroeg opruimen, voordat de recreanten komen. Er komen daar ook veel

Raymond Hoogeveen werkt al 28 jaar bij PAUW Bedrijven in Breukelen. Als magazijnmedewerker leerde hij alle facetten van het werk kennen en groeide uit tot een allround medewerker. Sinds een aantal jaren
werkt hij bij de groenvoorziening. Ook daar ontwikkelt hij zich tot een
veelzijdig man. ‘Het mooie van PAUW is het feit dat je niet gedwongen
wordt, maar wel sterk gestimuleerd,” zegt Raymond. Hij is van nature
wat onzeker, dus af en toe een duwtje in de rug vindt hij wel prettig.

Na een jaartje op de afdeling, waar
hij vooral met ophangbeugels van
Van Walraven in de weer was, kwam
Raymond in het magazijn terecht.
PAUW Bedrijven beschikt over een
uitgebreid magazijn, waar een breed
scala aan werkzaamheden wordt
uitgevoerd. Voor al die verschillende
facetten worden cursussen gegeven.
Raymond liet zich niet onbetuigd
en werkte zich op tot een allround
magazijnmedewerker.
Nadat PAUW bedrijven enkele
jaren geleden de afdeling groenvoorziening ging opzetten, werd aan
Raymond gevraagd of hij daar wat
voor voelde. “Daar heb ik lang over
moeten nadenken,” zegt hij. “Ik heb
soms wat weinig zelfvertrouwen en
was bang dat ik dat niet zou kunnen.
In het magazijn wist ik wat ik kon
en dat gaf een veilig gevoel. Maar
uiteindelijk heb ik me laten overtuigen en ik kan zeggen dat ik er geen
moment spijt van heb gehad. In het
begin was het wel even wennen.
Maar het werk is erg afwisselend en
ook hier krijg je een goede begeleiding. Wanneer je bepaald werk moet
doen, dan wordt er ook voor gezorgd
dat je daarvoor wordt opgeleid,
zodat je het ook goed kunt.”
Raymond heeft inmiddels diverse
cursussen gevolgd en daarvoor ook
de benodigde diploma’s gehaald.
Hij volgde de basiscursus groen,
bekwaamde zich onder meer in het

bosmaaien en haalde het kettingzaagdiploma. Binnenkort moet hij
weer op herhaling voor zijn diploma
Bedrijfshulpverlening (BHV). Dat
moet namelijk om de paar jaar
verlengd worden. Hij werd aanspreekpunt van een groep collega’s,
vervolgens promoveerde hij tot
eerste aanspreekpunt en sinds drie
jaar is hij meewerkend voorman.

duikers en er is een trailerhelling.
Wanneer er groot onderhoud moet
geschieden, zoals maaien, dan komen
ze natuurlijk met een flinke ploeg.
Het werk op eiland vier en vijf doen
de PAUW medewerkers zelfstandig.
Ze houden zelf bij wat er gedaan
moet worden.” Ook op de landterreinen van het recreatieschap is PAUW
actief. Alex: “Voor de winterperiode
is er veel snoei- en zaagwerk op de
landterreinen. Ook verzorgen ze één
keer per jaar het inplanten en onderhouden dat een paar keer per jaar.
Kortom, er is een hele hoop te doen
op het gebied van het recreatieve
onderhoud, waar we graag PAUW
medewerkers voor inzetten.”

niet onder stoelen of banken. “Om te
beginnen vind ik het belangrijk dat
mensen, die om welke reden dan ook
niet zo makkelijk aan een reguliere
baan komen, bij hen de kans krijgen
zinvol werk te doen. Wanneer wij
daar dan een steentje aan bij kunnen
dragen, doen we dat met veel plezier.
Belangrijk vind ik ook dat ze goede
opleidingen en bijspijkercursussen
hebben. Die zijn toegesneden op de
individuele mogelijkheden van de
mensen en op die manier halen ze
een behoorlijk niveau. En als opdrachtgever is het ook wel plezierig,
dat je van ze op aan kunt. Er komt
een ploeg met een voorman die zelfstandig aan de slag gaat. En ze hebben vrijwel altijd mensen beschikbaar.
Is er eens iemand ziek, dan komt er
een ander.”

De kracht van PAUW
Alex van der Heiden steekt zijn
waardering voor de PAUW aanpak

Recreatieschap
Raymond is met zijn collega’s vooral
actief voor het recreatieschap. “Dat
is wel heel erg leuk,” zegt Raymond.
“Ze hebben heel veel terreinen in
beheer en daar is altijd wel van alles
te doen. Het is ook heel afwisselend.
Afhankelijk van de tijd van het jaar
moeten we maaien of snoeien, maar
we doen ook het onderhoud van de
recreatieterreinen, het leegmaken
van de vuilnisbakken, het opruimen
van de strandjes en het schoonhouden van de toiletgebouwen, om maar
wat te noemen. Ik geef toe dat ik
lang getwijfeld heb of ik de overstap
naar PAUW Groen zou maken, maar
achteraf ben ik wel blij dat ik het
gedaan heb. Ik heb het hier erg naar
mijn zin. En omdat het werk goed
gaat, is mijn zelfvertrouwen ook wel
gegroeid. Af en toe heb ik het nog
wel eens even moeilijk, maar dan
kan ik altijd terugvallen op mensen
als René Verhoef die me dan weer
dat duwtje in de rug geven.”
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DE WEEK IN BEELD

Op het Raadhuisplein in Mijdrecht is zaterdag jl. voor de tweede keer Spinning4Life
gehouden, de spinning marathon van vier uur voor het goede doel. Onder leiding van
acht ervaren spinning instructeurs van Beuving Sport, Optisport, PK Sport en Amstelhof Health Club, wisselden maar liefst 150 deelnemers elkaar af op 70 spinningfietsen. Hoewel het weer er af en toe dreigend uitzag, is het de hele middag droog
gebleven; alleen tijdens de cooldown zorgden wat regenspetters voor verkoeling. Het
deerde de deelnemers niet. Zij waren erg enthousiast en velen meldden zich al spontaan aan voor volgend jaar. Met de opbrengst 9.400 euro kijkt de organisatie terug op
een geslaagd evenement en kan de Stichting4life zorgen dat de leefomstandigheden
van kwetsbare vrouwen en kinderen in de sloppenwijken van Nairobi structureel
verbetert. Want daar was het tenslotte allemaal om te doen.
foto rob isaacs

De Sint Jozefschool hecht er grote waarde aan dat de leerlingen goed en
veilig kunnen fietsen in het verkeer. Het is voor kinderen namelijk moeilijk
om in het verkeer allerlei dingen tegelijk te moeten doen: evenwicht
bewaren, trappen, sturen, op de weg letten, op het verkeer letten, hand
uitsteken, over de schouder kijken, geparkeerde auto’s ontwijken, enzovoort. Om de leerlingen vaardigheden bij te brengen die belangrijk zijn in
het verkeer, werkt de school met de verkeersmethode Fiets Seef. Om dit
in de praktijk te oefenen, werden er verschillende parcours uitgezet op
het schoolplein en in de gymzaal zodat alle kinderen konden oefenen.

Woensdagmiddag rond 17.10 uur riepen ambulancemedewerkers de hulp in van de brandweer voor een
gewonde vrouw. De vrouw bevond zich achter in een
weiland aan de Demmerik en wilde op een paard
stappen. Daarbij viel zij van het paard af en het paard
gaf haar per ongeluk een trap op haar onderbeen.
De vrouw moest door de brandweer uit het weiland
gehaald worden en is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. foto peter bakker

Lingeriespeciaalzaak Bonne Nuit had twee wedstrijden uitgeschreven vanwege het 20-jarig
bedrijfsjubileum. Door hun gegevens op een kaartje achter te laten konden klanten meedoen aan een leuke wedstrijd. Marleen Schrijvers uit Mijdrecht won een dagje rijden in een
Mini Cooper Cabrio van TC World of Women. Onder toeziend oog van Lilian van der Schaaf
kroop ze direct achter het stuur. Ria Schaefers (niet op de foto) won een waardecheque
voor een lingeriesetje t.w.v. 125 euro. 				
foto peter bakker

Zaterdag jl. was motorminnend Nederland te vinden op de inmiddels
traditionele Triumph Day van Roké. De hele dag stonden bij Roké Motors in
Mijdrecht de deuren wagenwijd open. Eigenaren Aad en Bas Kentrop toonden
een breed scala aan nieuwe modellen van Triumph, waar geheel vrijblijvend
op kon worden proefgereden. Maar ook de Italiaanse motorfietsen van
Aprilia en Moto Guzzi waren het bekijken waard. Binnen in de showroom en
buiten op het terrein was van alles te zien, er waren scherpe aanbiedingen
op kledinggebied en uiteraard was ook het Roké Racing team aanwezig, in de
foto rob isaacs
personen van Kees Kentrop en Gerard Daalhuizen.

Aan het begin van het seizoen
waren de verwachtingen niet zo
hooggespannen. Met een aantal
nieuwe spelers zou het toch een
moeilijk seizoen worden. Desondanks deed de ploeg het zowel in
het najaar als in het zaalseizoen
boven verwachting goed. Zo goed
zelfs dat in de zaal een gedeeld
kampioenschap werd behaald. Na
de zaal werd de ploeg opnieuw
ingedeeld en stuitte het op
sterke tegenstanders. Allemaal
jeugdteams van grote en zeer hoog spelende verenigingen. Het team kon haar borst nat maken.
Kampioen worden, dat was het doel en de opdracht in de laatste wedstrijd tegen het gevaarlijke OVVO.
De Vinken was de betere ploeg en liep uit naar 5-1 en na het laatste fluitsignaal was De Vinken E1 echt
kampioen. De opdracht was gelukt en de kinderen waren dolblij. Niet alleen over dit kampioenschap, maar
eigenlijk over het gehele seizoen. Twee keer kampioen in één seizoen, wie had dat vooraf gedacht!

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten

DE GROENE VENEN

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

Hoefse Veiling op zaterdag 4 juni
Morgen, zaterdag 4 juni, wordt op het HSV terrein de 37ste Hoefse veiling
gehouden. Dat gebeurt om de velden en het gebouw te onderhouden. Dit
zijn enorme kostenposten voor de vereniging. Ook is een gedeelte van de
opbrengst gereserveerd voor de Hoefse belangen om extraatjes te kunnen
bekostigen. Net als vorig jaar zal Dirk Janmaat de veilinghamer slaan,
maar nu gaat ook een nieuwe veilingmeester zijn debuut maken Ronald
Wieman uit De Hoef. Hij zal om 7.45 uur het spits af gaan bijten. Belangstellenden zijn van harte welkom om hem een warm hart toe te dragen.

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Verkeersomleiding tijdens AJOC-festival
In verband met grote verkeersdrukte tijdens het AJOC-festival wordt
Molenland tussen de Oosterlandweg en Westerlandweg afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid.

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

Beursvloer Ronde Venen (T)Oppepper
Wensstichting 'De Oppepper' uit
Abcoude heeft dankbaar gebruikt
gemaakt van de geboden kans om
zich op 19 mei jl. in De Meijert in
Mijdrecht op de beursvloer van De
Ronde Venen te presenteren. De
opbrengst overtrof onze stoutste
verwachtingen en om maar enkele
matches te noemen: er is een aanbod gedaan voor een eigen personenbusje, diverse leuke workshops,
het lenen van een beamer, het
beschikbaar stellen van tijd voor
ICT-werkzaamheden, we mogen in
ons lustrumjaar een bedrijfskantine
gebruiken, een bedrijf sluit een
vaatwasser op kantoor aan, een
ander bedrijf adopteert een wensdag en stelt medewerkers voor
evenementen en/of Oppepperdagen
ter beschikking. Kortom te veel om
op te noemen en allemaal zaken
waar een pure vrijwilligersorganisatie natuurlijk bijzonder blij mee is.
Kijk ook even op www.deoppepper.nl
voor verdere informatie en een leuk
filmpje.

Verhalen in de tuin

Open tuindag bij De Woudreus op 11 juni
Weet u waarom de berk kleine blaadjes heeft? Of waarom een vergeetme-nietje zo heet? Rond veel planten en struiken zijn sprookjes, legenden en verhalen ontstaan. Op de open tuindag van NME centrum de
Woudreus staan deze verhalen centraal!

Foto: een deel van het team van De Oppepper: v.l.n.r.: Nita, Carmen, Lineke,
Marlies en zittend: Cora.
Graag wil 'De Oppepper’ dan ook
naast de organisatie van deze voortreffelijke beurs o.l.v. projectleidster Rietje Beeren, onderstaande
bedrijven hartelijk danken voor hun
fantastische bijdrage en getoonde
maatschappelijke betrokkenheid:
Feka ICT & Office-Mijdrecht; Wal-

Oproep: ‘Symfonie van de Veensteekmachine’
zoekt getuigen
Vorige week is Museum De Ronde
Venen van start gegaan met het
project ‘De Symfonie van de Veensteekmachine’, een tweejarig project
waarbij het museum het originele
geluid van de veensteekmachine
terughaalt uit het geheugen van de
inwoners van De Ronde Venen.

Van 10 tot en met 13 juni vindt het jaarlijkse AJOC-festival plaats. Het
festivalterrein is op de hoek van de Bovendijk en Molenland in Wilnis.
Om de grote verkeersdrukte, die het festival aantrekt, in goede banen
te leiden, wordt er een afsluiting ingesteld. Tijdens het AJOC-festival is
Molenland afgesloten tussen de Westerlandweg en de Oosterlandweg.
Verkeer vanuit Mijdrecht wordt omgeleid via de Hoofdweg en de
Westerlandweg. Verkeer vanuit Wilnis kan via de Bovendijk naar het
festivalterrein rijden. Ter plaatse staan verkeersregelaars en parkeerbegeleiders klaar om iedereen de juiste weg te wijzen.

Het geluid zal worden omgezet
naar een symfonie, gemaakt voor en
door de inwoners uit de gemeente.
Deze zal in 2013 feestelijk worden
gepresenteerd in de vorm van een
groot muziektheaterstuk.
Om dit geluid terug te halen, zoekt

raven BV, Mijdrecht; De Speltuin
Workshop, Wilnis; Aannemingsmaatschappij VOBI BV, Vinkeveen;
Rabobank Rijn en Veenstromen,
Woerden; Univé Groene Hart, Mijdrecht; Hadja Workshop, Mijdrecht
en ElectroWorld BunschotenAbcoude.

het museum personen die zich het
karakteristieke geluid nog herinneren. Doordat ze er zelf op hebben
gewerkt of zich nog herinneren hoe
de machine over de Vinkeveense
plassen klonk. In een interview dat
op camera wordt vastgelegd, vraagt
het museum aan één of meerdere
geïnterviewden tegelijk om de beleving van het geluid van de machine
te omschrijven en eventueel te
imiteren.

Op zaterdag 11 juni organiseert
NME-Centrum De Woudreus de jaarlijkse open tuindag. U bent van harte
uitgenodigd om de verhalen van de
NME tuin op te zoeken en daarvan
te genieten. Het is ook mogelijk een
rondleiding te krijgen, of misschien
vindt u het leuk om mee te schrijven
aan het ‘Groeiverhaal’; een verhaal
waarvan alleen het begin bekend
is. Iedereen kan er een klein stukje
bij schrijven. In de loop van de dag
groeit het verhaal naar de climax. Op
vrijdagdag avond 17 juni wordt het
Groeiverhaal met de afloop verteld
tijdens een thema avond, de Natuurbeleef-Verhalenavond in de NME
tuin. Deze avond wordt georganiseerd door Elza Vis, de natuurverhalenverteller van ‘BinnensteBuiten’.
Zij zal die avond verhalen vertellen,
waaronder het hele Groeiverhaal,!
Tijdens de open tuindag kunt u zich
ook voor deze thema-avond opgeven.

Natuurlijk is er, net als elk jaar, een
stekkenmarkt waar men stekken
kkan kopen die grotendeels afkomstig
zijn uit de NME-tuin. En ook voor
kinderen zijn er genoeg leuke activiteiten. Natuurlijk zijn de verhalen in
de tuin ook leuk voor hen. Maar ze
kunnen ook op natuuravontuur gaan
met de Natuurkoning! Daarnaast
mogen ze een poppenkastpop maken
en als ze dat willen een voorstelling
geven voor de Natuurkoning! Ook
voor de kinderen is er een Groeiverhaal, waaraan ze allemaal kunnen
meeschrijven. Bovendien is het de
laatste dag dat de tentoonstelling “
het Bos Vol Geheimen” te bezoeken
is!

Heeft u het geluid gehoord? Of
kent u iemand die ons verder kan
helpen? Neem dan contact op
met Marlous van Merkenstein
van Museum De Ronde Venen via
telefoonnummer: 0297-262223
of 06-47202165. Of per email via
marlous@museumderondevenen.nl.

DEZE KRANT IS OOK
24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:

Het NME centrum opent haar deuren
van 10.00 tot 15.00 uur en is te
vinden aan Pieter Joostenlaan 28a in
Wilnis. Meer informatie: tel. (0297)
273692.

WWW.DEGROENEVENEN.NL
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Rob van de Velde doneert cheque
aan Stichting Haarwensen



Aluminium kozijnen  Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels  Garagedeuren  Gevelbekleding 9
Horren  Schuifpuien  Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste  Uitbouwen  Windschermen

SERRES •

Woensdag jl. heeft Rob van de Velde, van Rob van de Velde Uitvaartverzorging, een cheque van
maar liefst 1500 euro uitgereikt aan de Stichting Haarwensen. Het betrof niet zomaar een donatie. Rob's nichtje Nadia heeft namelijk onlangs een pruik ontvangen van de Stichting Haarwensen,
die zich inzet om kinderen tot 18 jaar van een passende pruik te voorzien, die door een medische
behandeling of ziekte kaal zijn geworden. Rob van de Velde zag wat zoiets ‘kleins’ met het zelfvertrouwen van zijn nichtje deed en wilde graag iets terug doen. Daarom doneerde hij het geldbedrag,
om zo alle kosten voor de pruik te kunnen dekken. De gift heeft hij samen met familie en vrienden
ingezameld.

V.l.n.r. Patricia (Stichting Haarwensen), Jamila, het zusje van Nadia, Rob van de Velde met de cheque
en Nadia zelf.							
foto patrick hesse

Voku heeft een uniek dakconcept voor serres
Minder kans op ruitbreuken bij grote warmte verschillen
tussen binnen en buiten.
Zie www.voku.nl voor meer informatie.

26

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

jaar in
u
regio w

Voku zorgt voor alle montage en bouwkundige werkzaamheden door eigen monteurs.

Zetterij 1
• Amstelveen • 0297-284970 • di t/m vrij 10.00 - 17.30 uur en za 10.00 - 16.00 uur
Communicatieweg 4 • Mijdrecht • 0297-284970 • ma t/m vrij 10.00 - 17.00 uur en za 10.00 - 14.00 uur • www.voku.nl

Slank de zomer in!
Bozenhoven 19

Dierenbescherming:

Korting op het laten chippen van uw hond of kat
Traditioneel staat de maand juni
weer in het teken van chippen en
registreren van uw huisdier. Voor
de maand juni is bewust gekozen
omdat deze maand voorafgaat
aan de vakantieperiode, en juist
in deze periode blijken de meeste
eigenaren hun huisdier als vermist
op te geven. Er wordt dan ook geadviseerd aan huisdiereigenaren
om nog voor de zomervakantie
hun huisdier te laten chippen.
Honden- en katteneigenaren kunnen in de hele
maand juni een korting krijgen op het laten
chippen en registreren van hun huisdier. De Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken heeft
hierover afspraken gemaakt met de dierenartsen in Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde Venen.
Dierenbezitters in Abcoude kunnen o.a. terecht
bij de nieuwe dierenartsenpraktijk Dokter Annemarie, aan de Hollandse Kade 27, tegenover de
hockeyvelden.
Deze kortingsactie wordt mede mogelijk

gemaakt door een financiële
bijdrage van de Dierenbescherming.
Tijdens de Chipmaand wordt tevens aandacht gevraagd voor het
belang van het controleren van
de geregistreerde adresgegevens. Want ook als een huisdier
wel geregistreerd is, wordt er
vaak niet aan gedacht om aan de
databank een telefoonnummerof adreswijziging door te geven.
Dat is heel jammer want bij het vermist raken
van een dier heeft de vinder niets aan een chipnummer zonder de daaraan gekoppelde juiste
gegevens van de eigenaar.
Op de website www.chipnummer.nl kunt u controleren of het chipnummer van uw huisdier en
de bijbehorende registratie nog kloppen. Het is
wenselijk om dit voor de vakantie nog even
te checken. Meer informatie kunt u vinden op

www.chipjedier.nl.

Amstellanddag op zondag 5 juni:

Gemaal Middelpolder en RWZI Amstelveen open voor publiek
Op zondag 5 juni vindt de jaarlijkse Amstellanddag plaats. Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht opent de deuren van Gemaal Middelpolder en Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Amstelveen voor publiek. Van 12.00 tot 16.30 uur bent u welkom en geven medewerkers
van Waternet uitleg.
Gemaal Middelpolder
Gemaal Middelpolder zorgt voor het juiste waterpeil in de Amstelveense Middelpolder, zodat
iedereen er kan wonen, werken en recreëren.
Vroeger werd de polder door windmolens
drooggehouden. Later werden stoomgemalen
gebruikt en nog later diesel- en elektrische
gemalen. In Gemaal Middelpolder staan drie
elektromotoren en twee indrukwekkende
dieselmotoren. Het poldergemaal kan hiermee
totaal 320 m2 water per minuut bemalen.

stromen, zouden die sterk vervuilen. Daarom
moet afvalwater eerst goed worden schoongemaakt. Dit gebeurt in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). In de RWZI Amstelveen
wordt het afvalwater van Amstelveen, Nes a/d
Amstel en Ouderkerk a/d Amstel gezuiverd,
zodat het voldoende schoon is om op de rivier
de Amstel te lozen.

RWZI Amstelveen
Per persoon gebruiken we gemiddeld 150 liter
water per dag. Om te drinken, douchen, wassen
en het toilet mee door te spoelen. Als dit afvalwater zomaar rivieren, sloten en plassen in zou

Ook andere organisaties als boerderijen, de
Amsteltuin, bijenhouders en ateliers openen
tijdens de Amstellanddag hun deuren.
Kijk voor het volledige programma op

Gemaal Middelpolder vindt u aan de Amsteldijk
Noord 69, Amstelveen; RWZI Amstelveen aan de
Machineweg Middelpolder 26, Amstelveen

www.beschermersamstelland.nl.

3641 AB Mijdrecht

Tel:06-10903050

Slank worden & Slank blijven
1e consult (± 30min.) gratis en vrijblijvend!
Maak nu 1 afspraak en bel: 06-10903050

www.slimness.nl
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Turfschippers op Haringparty's in Wilnis en
Vinkeveen

Cultuur nieuws
Chazz in De Hoef
De zesde editie van Charity
Jazz- jazzfestival van SOS De
Ronde Venen vindt plaats op 25
juni a.s.. De baten komen ten
goede van onderwijsprojecten
in ontwikkelingslanden. Van
15.30 – 23.00 uur in de tuin van
Hoeve Stroomzicht, Westzijde
50 in De Hoef. Met ‘kanonnen’
als Dim Kesber, Colette Wickenhagen, Paul Poulissen, Michael
Gustorff en vele anderen. Lekker eten en drinken, voldoende
gratis parkeergelegenheid. Zie
voor toegangsprijzen, voorverkoopadressen en tal van andere
bijzonderheden: www.chazz.nl

De Ronde Venen

Jonge
theatermusicus
zoekt sponsors

De 21-jarige talentvolle theatermusicus Sander Spaan, die
onlangs een zeer geslaagde voorstelling gaf in Nieuw Avondlicht,
zoekt sponsors voor de bekostiging van zijn eindexamenvoorstelling voor de afronding van
zijn opleiding muziektheater aan
het Artez-conservatorium.
De voorstelling, die geheel door
hemzelf is gemaakt, liedjes
gecomponeerd, inclusief teksten
en sketches door hemzelf
uitgevoerd, duurt ongeveer 45
minuten en vindt plaats op 19
en 28 juni, aanvang 19:30 uur.
Letske Hofstra, met wie hij ook
een zangduo vormt, heeft een
bescheiden aandeel in de
voorstelling. Op 28 juni vindt
de eindbeoordeling en diplomauitreiking plaats.
Voor verdere inlichtingen kunt
u bellen 0297-262311 of 0624436048

De Ronde Venen

Leerlingenconcert
Letta van Maanen
Op zaterdagavond 11 juni vindt
het jaarlijkse leerlingenconcert
van Letta, Letske en Eline Hofstra plaats in Nieuw Avondlicht,
Dorpstraat 75 te Mijdrecht. Het
publiek kan genieten van bekende en minder bekende melodieën
gespeeld door de enthousiaste
piano- en gitaarleerlingen. Het
concert begint om 19.15 uur en
kaarten à 3 euro zijn verkrijgbaar bij familie Hofstra (0297262311) en indien voorradig aan
de zaal.

Geveilde kunst brengt 45.000 euro op voor
goede doelen

Het is juni en de Hollandse nieuwe is weer in het land. Dit gaat overal
gepaard met diverse festiviteiten, dus ook in De Ronde Venen. Voor de liefhebbers van dit zeebanket een uitgelezen kans om deze haring te testen.
Wilnis bijt de spits af: de ondernemingsvereniging zorgt dat op dinsdag
7 juni van 18.00 tot 20.00 uur op het Raadhuisplein de vaten met haring
gereed staan. Om het feest compleet te maken, zorgen muziek vereniging
Veribus Unitis uit Wilnis en shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen voor
de vrolijke klanken. In Vinkeveen blijft winkelcentrum Zuiderwaard niet
achter en organiseert drie dagen later op vrijdag 10 juni, net als vorig jaar,
een gratis haringproeverij. Vanaf 18.30 tot 20.30 uur is iedere fijnproever
welkom. Ook hier zorgt shantykoor de Turfschippers, voor de muzikale
omlijsting, wat zeker weer zal bijdragen tot een gezellig en ‘zeewaardig’
sfeertje.

Rotaryclub Mijdrecht kreeg een anonieme schenking van 70 kunstwerken ter veiling aangeboden ten bate van een goed doel. Nagenoeg
alle kunstwerken zijn tijdens de sfeervolle veiling bij Sotheby’s verkocht. De veiling leverde ongeveer 45.000 euro op voor goede doelen!
De nog resterende kunstwerken worden via veilinghuizen aangeboden.
Ruim 200 mensen bezochten de
veiling. Er werd enthousiast geboden onder de bezielende leiding van
veilingmeester Albertine Verlinde.
Het merendeel van de kunstwerken
werd ruim boven de vooraf ingeschatte prijs verkocht. De veiling
is gezamenlijk georganiseerd door
de Rotaryclubs uit Mijdrecht, AMU
(Aalsmeer,Mijdrecht,Uithoorn) en
AuU (Aalsmeer, Uithoorn).
Na afloop kon al een cheque van
27.000 euro worden overhandigd
aan de Stichting Gilat, ten bate
van de bouw van een theater in het

Emmakinderziekenhuis AMC in
Amsterdam. Stichting Gilat wil een
glimlach toveren op de gezichten
van jonge patiëntjes. Hen momenten van plezier en vrolijkheid
bezorgen in een moeilijke periode
van hun leven.
Als alle kunstwerken zijn verkocht
wordt definitief de balans opgemaakt. 70% van de opbrengst gaat
naar de Stichting Gilat, drie lokale
doelen krijgen elk 10%: Stichting
Achter de Regenboog, Stichting de
Opkikker en het Johannes Hospitium in Wilnis.

Bijzondere jongerenreis naar Taizé in juli

Zo'n 800 kilometer naar het zuiden, midden in Frankrijk, ligt het plaatsje
Taizé. Een gehucht. Maar wereldberoemd. Waarom? Omdat er jaarlijks
duizenden jongeren uit de hele wereld naar toe gaan. Want in Taizé is
een bijzonder klooster. Een klooster dat er speciaal is voor jongeren. Om
elkaar te ontmoeten en, met elkaar, na te denken over het leven, je toekomst, vriendschap, God. Dat lijkt behoorlijk saai maar dat is het zeker
niet. Om dat te ontdekken moet je er gewoon een keer naar toe gaan.
En dit is je kans!
door paul bosman

Begin juli willen we met een groep
jongeren Taizé gaan bezoeken.
We vertrekken zondagmorgen 3
juli en we zijn zondagavond 10 juli
weer terug. In die tussentijd ga je
iets heel bijzonders meemaken.

Het is de bedoeling te gaan reizen
met jongeren uit het Groene Hart,
dus zowel uit Mijdrecht als uit de
omliggende plaatsen. Er is wel een
leeftijdsgrens: ben je niet jonger
dan 15 jaar en niet ouder dan 29
jaar, dan kun je mee! Je logeert in
Taizé op een camping, in je eigen
meegebrachte tent. En voor eten en
drinken wordt gezorgd. De kosten
van de reis zijn nog niet exact bekend, maar het zal ergens tussen de
175 en 200 euro zijn. Meer weten
of je al inschrijven?

Mail naar: Dirk Jan Warnaar:
info@warnaarstudio.nl of Laura Nagelkerke: dslaura@jeugdraad.info

Roos Uithol exposeert in de bieb
Na de eerste exposities in 2010 onder de naam Creative Natur, heeft
Roos Uithol een nieuwe serie foto’s
uitgezocht om ten toon te stellen.
De ‘natuur’ staat ook dit keer
centraal, nu wat meer toegespitst
op het voorjaar, watervogels en
insecten. Vlinders, een libel en
andere insecten hebben de eerste
voorjaarsbloemen al weer gevonden en de ‘Hollandse’ plaatjes met
wolkenluchten en water laten ons

de droogte van het voorjaar even
vergeten. De koolmeesjes hebben
genoeg rupsen te eten en hun jongen groeien als kool, zoals zichtbaar
is op de foto’s.
Roos Uithol is 17 jaar, zit in de
vijfde van het VWO op het Veenlanden College en werkt als freelance
fotograaf.
Haar werk is gedurende de maand
juni 2011 te zien in de bibliotheek
van Mijdrecht.

Zondagmiddag 5 juni van 13.00-16.00 uur

IVN-Slootsafari in het Wickelhofpark

Weet u nog hoe leuk dat vroeger was: lekker scheppen met je schepnet in een polderslootje? Visjes, donderkopjes, waterkevers, insekten
en hun larven en soms een kikker of salamander. En als je het leven in
de sloot (of in een aquariumbak) bestudeert, zie je dat het echt ‘eten
en gegeten worden’ is, een echte jungle dus.
Wilt u dat gevoel van vroeger nog
eens beleven? Heerlijk buiten zijn en
je verwonderen over al het moois in
de natuur. Of had u nooit de kans en
wilt u het wel eens ervaren? Kom
dan op zondag 5 juni naar het Wickelhofpark, de ingang bij de Walstro.
Daar staat het IVN, de vereniging
voor natuur- en milieueducatie, met
alle benodigde uitrusting klaar. U
hoeft niets mee te nemen en kunt
op ieder moment tussen 13:00 en
16:00 uur komen aanwaaien. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Neem
dus gerust buren, (klein-)kinderen,

opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen mee en kom u verwonderen over
het gekrioel in de sloot. Wie weet
vangt u wel een waterjufferlarve,
libellelarve, larve van een ééndagsvlieg, een staafwants, kokerjuffer of
een modderkruiper!
Bij deze excursie zijn verschillende
ervaren IVN natuurgidsen aanwezig
om u te helpen bij uw slootsafari.

Meer informatie bij Chiel Bakkeren,
tel: 0297-241509 of via e-mail:
chiel.bakkeren@planet.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Herman van Veen, fanaat van historische autobussen:

“Hoe ouder, hoe beter!”
OV-chipkaartpalen, uitgebreide navigatiesystemen en stopknopjes verspreid door de hele bus. De bussen van
tegenwoordig zijn van alle gemakken voorzien, zowel voor de reiziger als voor de bestuurder. Als buschauffeur in dienst van Connexxion zit de 58-jarige Herman van Veen vrijwel dagelijks achter het stuur van de
luxe bussen, toch zijn het de oudere modellen die hem fascineren. Herman: “Ik vind het heerlijk om een
moderne bus te besturen, maar die kan niet op tegen de oldtimers onder de bussen. Vooral de bussen van
Maarse & Kroon vind ik geweldig. Ik ben niet de enige, want als ik met zo’n bus op de weg rijd, heb ik al
snel veel bekijks.”
De liefde voor autobussen zit in
Hermans genen. Zijn oom was de
vierde chauffeur die Maarse en
Kroon aantrok. Herman vertelt:
“Door hem ben ik twintig jaar
geleden ook lid geworden van de
Stichting Veteraan Autobussen
(SVA). Eerst alleen als donateur en
vijf jaar later ben ik ook gaan helpen met poetsen en klussen. Elke
woensdag komt de club bij elkaar
en dan gaan de leden gezamenlijk aan de slag. Complete bussen
worden gestript en weer opgeknapt.
Zo zijn ze weer als nieuw. Daarna
moet de bus natuurlijk nog wel
onderhouden worden. Zelf ben ik
niet enorm handig. Ik help graag
met schuren en dergelijke, maar
het echte werk laat ik aan de
‘oudjes’ over. Zij hebben toch de
meeste kennis, sommige van hen
hebben zelfs voor Maarse & Kroon
gewerkt. Al staat een bus al 15 jaar
stil, zij krijgen hem weer aan de
praat. Bij moderne bussen is het
door alle gebruikte elektronica niet
meer leuk om te klussen, maar bij
de oudere modellen is die uitdaging
er wel. Deze bussen hebben wat
meer charme.”

De Bussen
De SVA heeft verschillende werkgroepen verspreid over Nederland.
Herman: “Onze werkgroep heet
‘Werkgroep Aalsmeer’, maar we
zitten in De Kwakel. De groep
is namelijk begonnen in de oude
garage van Maarse & Kroon en
die was gevestigd in Aalsmeer.
Deze garage werd in 2002 helaas
gesloopt. Toen is de groep naar een
mooie werkplaats in De Kwakel
verhuisd. Inmiddels hebben we al
zeven bussen. Een deel hiervan hebben we gekocht, maar we hebben
ook wel eens een bus gekregen. De
Twin Coach 48 is in mijn ogen de
mooiste van allemaal. Deze is in
1948 gebouwd en is daarmee de
oudste van het stel. Nederland had
in die tijd een tekort aan museumbussen en Amerika stuurde toen
enkele bussen naar ons land. Deze
bus is echter een replica en komt
uit Zwitserland. De SVA heeft
de bus weer in oude staat teruggebracht. De bus is nog erg goed
voor haar leeftijd. Toch maken we
er geen lange tochten meer mee.
Daarvoor is het risico te groot. Een
andere mooie bus in onze collectie
is de koninklijke Leyland RTC uit

Senioren league Spel en Sport 55+

Prijsuitreiking bowlingcompetitie 2010/2011
Dinsdag jl. vond in bowlingcentrum Mijdrecht de afsluiting plaats van de
bowlingcompetitie 2010/2011 van de senioren league van de Stichting
Spel en Sport 55+. De bowlinggroep bestaat uit ongeveer 75 actieve
spelers die gedurende de periode van september tot en met mei elke
dinsdagmiddag bijeenkomen om te strijden om de Ronde Venen Fonds
Wisselbokaal, de Jan van den Berg Wisselbokaal en de categorieprijzen
voor de mannen en de vrouwen. De prijzen werden dit jaar uitgereikt door
Chris Snijder, voorzitter van Stichting Ronde Venen Fonds (voorheen VSB
Fonds De Ronde Venen).
Ter afsluiting van het seizoen keek
Gerard Monshouwer, voorzitter
van de Bowlinggroep, terug op een
succesvol jaar, het zestiende jaar in
het bestaan van de groep. Na zeven
jaar Amstelveen was dit eerste jaar
terug in Mijdrecht zeer succesvol. De
gemiddelde scores waren hoger en er
hebben zich verschillende nieuwe leden aangemeld. Hij stelde vast dat de
bowlinggroep zich mag verheugen op
een constant aantal trouwe deelnemers. Hij sprak de hoop uit dat bij de
aanvang van het nieuwe seizoen, in
september a.s. zich weer een aantal
nieuwe deelnemers zullen melden.
Bij de dames ging in groep C de
eerste prijs naar Bep van der Neut.
Tweede werd Els Hoetmer en de
derde plaats was voor Ria van ’t Riet.
In groep B werd Willy Frankenhuizen
eerste. Tweede werd Wil van Es en
de derde plaats was voor Nel van der
Vliet.

In de hoogste categorie ging de
eerste prijs bij de dames naar Sophia
Ettekoven. Molly van der Weij legde
beslag op de tweede plaats en Bep
Reiss werd derde. De Ronde Venen
Fonds 55+ wisselbokaal ging bij de
dames naar Sophia Ettekoven.
De uitslagen bij de heren:
In groep C werd Manus Visser win-

1963. Het bedrijf Maarse & Kroon
bestond toen 40 jaar en maakte
voor deze gelegenheid een extra
luxe model. De bus heeft lederen
bekleding en is voorzien van een
toilet. Zelfs leden van het koninklijk
huis hebben ermee gereden. Een
standaard grap is dan ook: “In deze
bus heeft Juultje haar sporen achter
gelaten”, waarna de deur van de
WC wordt opengetrokken. Deze
bus is aan de stichting geschonken.
Hij is uniek, want in Amerika is er
maar één van gebouwd. Hoewel de
bus van binnen veel luxe uitstraalt,
vind ik de oudere Twin Coach toch
het mooist. Bij autobussen geldt
echt: Hoe ouder, hoe mooier.”
Bruiloften en partijen
De bussen worden ook voor evenementen, bruiloften en partijen
ingezet. Herman: “Het klussen is
leuk, maar het rijden is het mooist.
De oude bussen gaan niet hard, maar
ze rijden nog wel goed. Je moet
spierballen hebben om het stuur te
draaien en het nemen van bochten
is met die lengte altijd weer even
spannend. Ik heb voor verschillende
evenementen gereden. Zo doen we
met de historische autobussen mee

naar. Wim Pauw en Jan Roeleveld
werden resp. tweede en derde. In
groep B ging de overwinning naar
Joop Daalhuizen. Tweede werd Piet
van Buul en Gijs van der Zee legde
beslag op de derde plaats. In groep
A was de eerste prijs voor Piet Geusebroek. Tweede werd Johan Kuijper
en derde Peter Oudshoorn. De Ronde
Venen Fonds 55+ wisselbokaal bij de
heren was voor Piet Geusebroek.
In de strijd om de Jan van den Berg
bokaal voor de highest game scoorde
Molly van der Weij met 213 pins de
hoogste game bij de dames. Bij de
mannen eindigde Johan Kuijpers op
de eerste plaats met een game van
256 pins. De aanmoedigingsprijzen,
(beelden vervaardigd door Sophia Ettekoven) gingen naar Jopie Fransen,
Riek Winkel en Ger van Zijl.

Sierradiatoren
Wij worden regelmatig gebeld door mensen die zelf een handdoek- of
sierradiator in de badkamer monteren en vervolgens merken, dat deze
maar voor de helft warm wordt. Dit komt vaak doordat de doorstroming niet goed gaat. Er zijn hiervoor speciale vulbuizen te koop, die in
de radiator geplaatst worden. Op de verpakking hiervan kunt u zien hoe
deze gemonteerd moet worden.
Deze tip wordt u aangeboden door
de enige duizendpoot van
De Ronde Venen

www.ronaldvaneijk.nl
Tel. 0297 - 25 38 00.

Herman van Veen over zijn Maarse & Kroon bus: “Het klussen is leuk, maar het
rijden is toch het mooist.”				
foto rob isaacs
aan Dordt in Stoom in Dordrecht.
Daar maken we vanaf het station
een rondje. Bij ‘Aalsmeer roest niet’
gaan we niet met de optocht mee,
dat kunnen de oude voertuigen niet
meer. Wel pendelen we mensen naar
bepaalde punten toe. Verder heb ik
wel eens voor bruiloften gereden. Zo
heb ik op verzoek van een bruidspaar een rondje op het circuit in
Zandvoort gemaakt. Eén keer had ik
in de buurt van Alphen 81 man in de
bus zitten. Dat was wel even zweten,
maar we zijn allemaal heelhuids op
de plaatst van bestemming aangekomen.” Elk van die tochten kleedt
Herman zich geheel in stijl. Herman:
“Ik heb er een speciaal uniform van
Maarse & Kroon voor. Het begon
met een broek en een jasje en twee
jaar geleden kwam daar de pet bij.
Het overhemd heb ik gewoon in de
winkel gekocht, net als de sokken.”
Tilt zijn broekspijpen lachend op:

“Die sokken zijn overigens wel
grijs. Ja, die kleur droegen ze in die
tijd, dus ik nu ook. Daarmee is mijn
uniform compleet.”
Afbouwen
Herman is een druk man die naast
zijn werk verschillende hobby’s
heeft. Hij helpt actief bij de voetbal,
zit in het dorpscomité, is beheerder
van het buurthuis in De Hoef en
zet zich dus in voor de Stichting
Veteraan Autobussen. Herman:
“Soms is het wel erg druk. Dit jaar
heb ik ondervonden dat het helaas
niet langer zo door kan gaan. Ik
heb een waarschuwing gekregen
en daar moet ik naar luisteren. Ik
zal mijn hobby’s moeten minderen,
maar op de autobussen zal ik liever
niet verder afbouwen. Het sleutelen
op woensdagavond gaat nu vaker
niet dan wel, maar de ritjes blijven
prachtig om te doen.”

Voorste rij v.l.n.r.: Nel v.d.Vliet,
Jopie Fransen, Sophia van Ettekoven, Wil van Es, Bep
Reiss, Wil Frankenhuizen, Gijs van der Zee, Molly van der Weij en Ger van Zijl.
Achterste rij v.l.n.r.: Els Hoetmer, Joop Daalhuizen, Jan Roeleveld, Peter Oudshoorn, Manus Visser, Reini Pieneman en Johan Kuiper.
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10JUNI

AANVANG
20:00 UUR
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90’s NOW! Ben Liebrand
Twenty 4 Seven Party Animals
BUITENPODIUM

Surﬁng Allowed Against the Grain The Dance
Duroc Audioknights

ZA
11JUNI

AANVANG
20:00 UUR

€ 10,-*

AN

DS

Alain Clark Racoon
€ 19,-*
Waylon
BUITENPODIUM

The Black Bellies Make Sense Cave on Fire
THE RED17 Social animal

ZO

3JS Jan Smit

AANVANG
20:00 UUR

No Comment Chaoz Elﬁsh and the Coversolution
Mindspin Dicky Curtis

12JUNI

BUITENPODIUM

€ 19,-*

voor jong en oud met o.a.
MA Spektakeldag
Frans Duijts BZB
,-**
13JUNI

AANVANG
11:00 UUR

Memphis Maniacs

€8

BUITENPODIUM

De Kinderband Insane Rife View Apart
Mensergerjeniet Steelfactory Volhardt
* PRIJZEN ZIJN EXCL. SERVICEKOSTEN
** MAANDAG 13 JUNI KINDEREN T/M 12 JAAR GRATIS

LOCATIE AJOC FESTIVA

hoek Bovendijk / Molenland, Wilnis

Verkooppunten

Via www.AJOC.nl
Primera De Jong, filialen Mijdrecht en Uith
Alle filialen van Free Record Shop
Alle filialen van Van Leest

Meer info te vinden op W

DE GROENE VENEN 		
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WWW.AJOC.NL

Uw betrouwbare partner!
Ook voor keuren van installaties.

Hoofdweg 74
3641 PT Mijdrecht
Tel 0297 - 593640
www.vanzijtveldbv.nl
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Genieten van tuinweelde en prachtige beelden

Politie nieuws

Op een mooie tweede Pinksterdag
Op tweede Pinksterdag 13 juni staat de prachtige tuin van André en Laura Ruhe gastvrij open voor liefhebbers van groen en beeldhouwwerk.
Vanaf 11.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom. U vindt de tuin op het Donkereind 46 (rechts aanhouden op het pad) in Vinkeveen. Iedere
deelnemer zal naar keuze drie beelden of sculpturen tentoonstellen, die ook te koop zijn.
door paul bosman

Laura leidt mij rond in de tuin,
die maar liefst ruim drie honderd
meter diep is. Het is een deel van
de voormalige tuinderij van haar
man André, die hier met noest
werken de kost heeft verdiend. Een
familielid maakte het ontwerp van
deze bijzondere tuin, die gelegen
is in het fraaiste stukje Vinkeveen
waarvan lang niet iedereen het
bestaan vermoedt. De tuin roept
een serene rust in je naar boven. Je
kunt zien en voelen dat een jarenlang opgebouwd vakmanschap hier
de sfeer bepaalt. “We zijn blij dat
we met onze beeldhouwgroep de
mogelijk hebben ons werk een dag
ten toon te stellen. Beeldhouwers
die verenigd zijn in het Beeldhouw
Atelier Amstelveen, waar ze elkaar
ontmoeten en hun werk deels
vervaardigen. Ik heb wat met mijn
beelden,” vertelt Laura die uitlegt
dat ieder beeld een eigen verhaal in
zich herbergt. “Zelf ben ik begonnen toen ik twaalf jaar geleden
mijn man verloor en therapeutisch
ging beeldhouwen. Ook toen ik
werd geconfronteerd met het
verlies van mijn zus, heb ik naar
aanleiding van deze gebeurtenis
een beeld ontworpen dat ik nooit
zal verkopen. Het symboliseert

het gevoel dat ik heb, het is als
het ware een stukje geschiedenis
geworden. Maar eigenlijk is het zo
dat ieder beeld altijd wel iemand
als bijzonder aanspreekt. Toen ik
mijn eerste werk verkocht, was ik
helemaal verguld met de reactie
van de vrouw die het kocht. Ze
was er helemaal weg van. Op zo’n
moment kan ik afscheid nemen van
mijn creatie, omdat ik weet dat het
op een plek terecht komt waar het
tot zijn recht gaat komen.
Datzelfde gevoel gaat op voor mijn
collega’s. Ook zij werken, net als ik,
een aantal maanden intensief aan
een werkstuk. Het wordt dan als
het ware een stukje van jezelf.”
Drie jaar geleden deden André en
ik mee aan een actie van Groei
en Bloei. “Zes tuinders aan het
Donkereind zetten hun tuinen open
voor ieder die kennis wilde maken
met deze mooie beroepstak. De
reacties op onze tuin waren goed
om te horen. Nu, drie jaar later, willen we onze tuin weer openstellen.
Maar dan met daarin de beelden
van een tiental kunstenaars. Het
publiek kan al wandelend kennismaken met de manier waarop onze
tuin gestalte heeft gekregen. Men

kan genieten
van een fraai
stukje Vinkeveen, waar rust
overheerst en
de schoonheid
van onze streek
volledig tot zijn
recht komt.
Maar ook de
rond de dertig
tentoongestelde
beeldhouwerken
zullen opzien
baren. Zeker
ook de combinatie van groen
en kunst zal
indruk maken.
Mochten de
bezoekers in
de ban raken
van een bepaald beeld, dan is er
natuurlijk de mogelijkheid dit
kunststuk aan te kopen. De prijzen
variëren vanaf 175 tot 2.500 euro.
Maar het bezoek aan onze tuin is
geheel vrijblijvend. Dit laatste staat
voorop”, meldt Laura.
De beeldhouwers zullen er een gezellige dag van gaan maken. U kunt
daar van meegenieten. De beel-

Man wil vrouw
vermoorden
Agenten hielden maandagavond
jl.in Mijdrecht een man aan,
die zijn vrouw met de dood had
bedreigd.
Rond 21.50 uur kreeg de politie
de melding, dat een man zijn
vrouw had gedreigd met een
vuurwapen om het leven te
brengen. Hij zou mogelijk in een
auto onderweg zijn naar haar
woning. Gezien de ernst van de
aanwijzingen keken meerdere
politie-eenheden naar de man en
de auto uit. Agenten zagen hem
op de Industrieweg rijden.
Omdat hij mogelijk gewapend
was, werd hij middels de zogeheten uitpraatprocedure (die wordt
standaard in werking gezet wanneer er mogelijk een vuurwapen
aanwezig is, zodat de veiligheid
van de agenten en omstanders
gewaarborgd is) uit zijn auto
gehaald en aangehouden.

den die die dag niet van eigenaar
veranderen, gaan aan het einde van
de dag gewoon mee terug naar huis
of atelier. Aangeraden wordt met
de fiets te komen. Op de tuin zelf
is geen parkeergelegenheid, alleen
langs het Donkereind. U kunt vast
voorgenieten op de website

www.beeldhouwatelieramstelveen.
punt.nl

Hij is naar het politiebureau
overgebracht en is voor nader
onderzoek ingesloten.
De auto is voor nader onderzoek
in beslag genomen.
Tegen de verdachte is procesverbaal opgemaakt.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Jongerling reclame

Een leven met letters
Wanneer men hier in de regio bedrijfsauto’s ziet rondrijden met daarop een mooi bedrijfslogo en de firmanaam in fraaie letters, is de kans groot dat die belettering is aangebracht door Dick Jongerling. Hij heeft
zich namelijk volledig gespecialiseerd in belettering. Of het nu om bedrijfswagens gaat, om plezierjachten,
of borden rond het voetbalveld, het kan allemaal. Hij begon ooit als huisschilder en reclameschilder. Hij
stamt uit de tijd dat de letters nog met een penseeltje werden geschilderd.
Vader Jongerling had een schildersbedrijf en Dick zag wel wat in
het vak. Hij kreeg een opleiding als
huisschilder en reclameschilder. “Ik
volgde een vierjarige opleiding. Je
ging in die tijd van oktober tot april
naar school en in de zomer werkte je
in de praktijk. Het was een gedegen
ouderwetse opleiding. Je leerde er
het ambacht van huisschilder. We
moesten toen ook allerlei lettertypen met de hand leren schilderen.
En je werd ook opgeleid in de oude
schildertechnieken, zoals imitatie
houtnerf aanbrengen en dergelijke.
Ik behaalde mijn diploma van de
nationale schildersvakschool in 1962.
Later is de opleiding in de bijzondere
technieken opgeheven. Het grappige
is dat er juist de laatste jaren weer
meer vraag is gekomen naar mensen
die deze bijzondere schildertechnieken beheersen en die letters kunnen
schilderen. Dat speelt vooral bij de
restauratie van oude gebouwen.”
Dick is nog gevraagd om leraar te
worden in Utrecht. Maar dat is er
toch niet van gekomen. Hij is wel een
paar jaar examinator geweest.

Voordeel door willekeurige afschrijving

foto anouschka schaffers

Ter stimulering van de economie is
er in het jaar 2009 een bijzondere
mogelijkheid in het leven geroepen
om nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven.
Deze regeling zou eigenlijk alleen
gelden voor investeringen gedaan
in 2009, maar door verlenging van
de regeling komen investeringen die
zijn gedaan in 2010 en 2011 ook
in aanmerking om willekeurig af te
schrijven.
Het moet gaan om nieuwe bedrijfsmiddelen, die dus niet eerder door
een ander in gebruik zijn genomen.
Tevens is het van belang dat de investeringen die in 2009 zijn gedaan
vóór 1 januari 2012 in gebruik zijn
genomen; voor investeringen in
2010 dient ingebruikneming plaats
te vinden vóór 1 januari 2013 en

Aanvankelijk begon Dick in het bedrijf van zijn vader en in 1972 begon
hij een eigen schildersbedrijf. “Ik was
huisschilder en reclameschilder. Voor
mij ging daarbij het reclameschilderen altijd voor. Soms kwam men met
een visitekaartje en men wilde dan
precies zo’n zelfde letter. Er zijn heel
veel verschillende lettertypen met elk
een eigen karakter. En het schilderen
deed ik met een penseeltje en een
steunstok waar je hand op kon rusten.
Het was een heel precies werk, maar
ik vond het heel erg leuk om te doen.
Je schilderde dan vaak rechtstreeks
op de carrosserie van de auto. Wanneer er dan iets anders op moest
komen of de auto werd verkocht dan
moest hij helemaal geschuurd worden
en opnieuw gespoten.”
De snijplotter
Het leven van de ambachtelijke reclameschilder veranderde drastisch
met de komst van de snijplotter. De
techniek ging ook hier het handwerk
overnemen. “De snijplotter is een
computergestuurd apparaat, waarbij
de letters en de tekst die je hebt

met betrekking tot investeringen
in 2011 vóór 1 januari 2014.
Indien het bedrijfsmiddel niet voor
de genoemde datum in gebruik is
genomen, hoewel dit oorspronkelijk
wel werd verwacht, dan moet de
willekeurige afschrijving worden teruggedraaid. De uiterste datum van
ingebruikneming kan in bijzondere
omstandigheden op verzoek worden
verschoven.
U mag het bedrag dat voor afschrijving in aanmerking komt
voor maximaal de helft willekeurig
afschrijven in het jaar van investeren
en het restant – eveneens willekeurig – in een of meer van de volgende
jaren. U dient er wel rekening mee
te houden dat in de situatie dat het
bedrijfsmiddel nog niet in gebruik
is genomen, het bedrag van de willekeurige afschrijving niet hoger kan
zijn dan het bedrag dat ter zake van
die verplichting is betaald.
Een aantal bedrijfsmiddelen is
uitgezonderd van de regeling. De
belangrijkste uitzonderingen zijn:
gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren,
immateriële activa (waaronder
software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s. Taxi’s en zeer
zuinige personenauto’s mogen echter
wel willekeurig worden afgeschreven. Een personenauto geldt als zeer
zuinig als de CO2-uitstoot niet meer
bedraagt dan 95 gram per kilometer
bij dieselmotoren, of niet meer dan
110 gram per kilometer bij andere
personenauto’s. Bedrijfsmiddelen die
hoofdzakelijk bestemd zijn voor ter

samengesteld, door het apparaat
worden uitgesneden uit een rol vinyl.
Dat is een soort plakplastic dat in een
grote hoeveelheid kleuren verkrijgbaar is. De op die manier uitgesneden
letters plak je dan op het object.
De eerste plotters die op de markt
kwamen kon je huren voor zestig
gulden per dag. Je kon er overigens
alleen maar letters mee maken.
Maar ik had me inmiddels helemaal
op de belettering gericht en ik wilde
ook logo’s kunnen maken. Toen de
apparatuur verder werd gedigitaliseerd kon dat ook. Ik begon met een
eenvoudige Apple met van die grote
floppies. De automatisering ging
geleidelijk verder en tegenwoordig
kun je vrijwel alles op de computer
ontwerpen. Ook de plotters werden
geavanceerder en groter, zodat je ook
op groot formaat kunt werken. Je
stuurt je ontwerp vanuit je computer
naar de plotter en die snijdt het dan
netjes voor je uit. Het met de hand
schilderen van letters, of met een
scherp mesje zelf de letters met de
hand uitsnijden, is dus voorgoed verleden tijd,” stelt Dick vast.

beschikking stelling aan derden zijn
tevens uitgesloten van de regeling.
Indien u ondernemer bent en u binnenkort uw aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting onder ogen krijgt adviseer ik
u om na te gaan of de willekeurige
afschrijving zo optimaal mogelijk is
toegepast. Indien u zo snel mogelijk
een belastingteruggave wenst te realiseren zou u er voor kunnen kiezen
om binnen de grenzen van deze regeling te kiezen voor een maximaal
bedrag aan afschrijving. Dit zou
zelfs kunnen leiden tot een fiscaal
verlies dat vervolgens kan worden
verrekend met positief inkomen
uit het verleden. In dat geval zou u
belasting retour kunnen ontvangen
van de belastingdienst die u over
voorgaande jaren heeft betaald.
U zou er echter ook voor kunnen
kiezen om het bedrag van de willekeurige afschrijving zodanig vast
te stellen dat dit een maximale
belastingteruggave oplevert. Indien u
ondernemer bent voor de inkomstenbelasting zou u hierbij bijvoorbeeld
kunnen denken aan de mogelijkheid
om het afschrijvingsbedrag zodanig
vast te stellen dat de aftrek plaatsvindt tegen het 52%-tarief.
Mr. Frank H. de Jong,
belastingadviseur
f.dejong@edo.nl

www.edo.nl

Dick Jongerling: “Het met de hand schilderen van letters, of met een scherp
mesje zelf de letters met de hand uitsnijden, is dus voorgoed verleden tijd.”		
						
Automatisering
Dankzij de automatisering zijn de
mogelijkheden ook veel groter geworden. “Mensen hebben vaak wel
een idee wat ze willen, maar het is
dan moeilijk voor te stellen hoe dat
er in werkelijkheid uit zal zien. Stel,
je wilt de naam van je boot op beide
zijden van de voorplecht. De vraag is
dan hoe groot de letters moeten worden. Ik heb dan een schaalmodel van
de boot in de computer, ik breng die
letters in het model aan en men kan
precies zien hoe het er uit gaat zien.
Met één muisklik kan ik de letters
vergroten of verkleinen. Hetzelfde
doe ik met de auto’s . Ik heb van
vrijwel alle bestaande automerken de
gegevens beschikbaar. Wanneer een
klant een bepaald type auto wil laten
beletteren, dan kan ik het model op
schaal op het beeldscherm laten zien.
Daar projecteren we dan de beoogde
letters of afbeeldingen op en de klant
heeft dan een goed beeld hoe het er
straks in werkelijkheid uit gaat zien.
En het is een kwestie van een paar
keer klikken met je muis om aanpassingen te doen.”

foto patrick hesse

Kleuren
Dick kan beschikken over vinylfolie in
tal van kleuren. “Het komt wel voor
dat een specifieke kleur niet in vinyl
te krijgen is. Schilders en drukkers
werken met bepaalde standaardkleuren. Die sluiten niet altijd aan op die
van de vinyl. We komen er vaak wel
dichtbij. En soms vinden we oplossing door de letters in diapositief uit
te snijden. Dan krijg je een sjabloon
dat je dan vervolgens met verf kunt
invullen. Het voordeel van dat vinyl is
natuurlijk wel dat je het er zo weer af
kunt föhnen.” Dick Jongerling beperkt
zich overigens niet tot auto’s. Hij
maakt ook gevel- en reclameborden.
“Daarbij kun je ondermeer denken aan
de borden rondom sportvelden,” zegt
Dick. “De meeste borden bij Argon komen hier vandaan. Ik beperk me wel in
de formaten. De hele grote afmetingen
laat ik graag aan anderen over.”

Jongerling reclame is gevestigd aan de
Industrieweg 53 in Mijdrecht. Telefoon
0297 28 77 48. Dick is dagelijks te
bereiken van 08.00 tot 18.00 uur per
telefoon of via e-mail: jongerling.dk@
xs4all.nl.

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

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

In de gemeenteheg. Daar begon
het, nu ruim een week geleden.
Ik was op een barbecue in Mijdrecht. De nieuwe rage was nog
maar net overgewaaid en onderwerp van gesprek, op het feestje.
Ergens tussen de hamburger en
biertje twee begon het bij mij
te jeuken: Ik moest planken! Zo
lag ik even later in die heg aan
de Roerdomp. Op mijn buik, stijf
als een houten plank. Iemand
maakte een foto en die zette
ik op internet. Dat is planken.
Overgewaaid vanuit Australië
en nu doorgedrongen tot in onze
polder. Hoe vreemder de planklocatie, hoe beter. In een boom,
over twee kamelen heen, of zelfs
op je balkon. Dit laatste werd
onlangs een 20-jarige jongen
fataal. Hij viel, horizontaal poserend op zijn balkonhekje, zeven
verdiepingen naar beneden.
Ik hou het liever leuk. Toen ik
die zaterdag, onder de groene
vlekken, schrammen en met
verrekte spieren, weer uit de
struiken kroop, wilde ik meer.
Alsof er iets in mij wakker werd.
Nu hou ik me constant in, om
niet sporadisch overal te gaan
liggen met het gezicht naar de
grond. Ik lijd aan plankhonger;
gedachten dwalen constant af
naar potentiële locaties. Zo deed
ik het vandaag op de veensteekmachine. Ik wil het doen op de
toren van het Starteiland in de
Vinkeveense plas, op de sluisdeuren van de Pondskoekersluis en
gewoon op het Raadhuisplein.
Planken; uit te spreken op z’n
Engels: ‘Plenken.’ Planking. Er
bestaat al een ‘Planking the
Stars.’ Op de website van Giel
Beelen kunnen BN’ers hun eigen
plankfoto plaatsen. Babette van
Veen op klikobakken, Kluun op
het dakterras, Eddy Zoey in een
karaokebar. Erik de Zwart voor
de trein. Ook sturen mensen
gephotoshopte plankfoto’s van
BN’ers in, zoals Geert Wilders,
plankend in een Hamam.
Het is een sport voor de onsportieven, een hobby voor de
hobbylozen en een oplossing voor
onfotogenieke mensen, maar
hoogstwaarschijnlijk een stom
hype-je dat weldra weer overwaait. Gek genoeg is het net zo
verslavend als chocolade, gokken,
Twitter, reizen, tatoeages en ieder jaar naar AJOC. Ga daarom
eens niet stijf en geforceerd
glimlachend op de foto, maar
maak een plankje. Het houdt je
soepel en lenig, maar vermijd
balkons en andere hoogtes. En
treinen, rare apparaten en wilde
dieren, als het even kan.

De keuze van...

Boeken Tip 5...

Juni - Maand van
het spannende boek

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

Het thema voor Juni - Maand
van het Spannende Boek 2011 is
het historische misdaadverhaal.
Het bijbehorende motto is 'Galg
en rad - misdaad door de eeuwen
heen'. De misdaadverhalen waarin
geschiedenis een essentiële rol
speelt vormen inmiddels een eigen genre. Mysteries, complotten,
riten: het zijn sleutelwoorden van
de historische thriller.
In de boekwinkel ontvangt u bij
aankoop van ten minste € 12,50
aan Nederlandstalige boeken
een geschenk: 'Versluiering', een
spannende historische thriller, geschreven door Monaldi en Sorti.
Er is keuze tussen een papieren
geschenk en een e-geschenk.
Het echtpaar Rita Monaldi en
Francesco Sorti staat al jarenlang
bekend om zijn razend spannende
thrillers, die door de uitstekende
research veel stof doen opwaaien.
In 2002 debuteerde het duo met
'Imprimatur', het eerste deel van
een serie rond castraat, diplomaat
en spion Atto Melani. Het boek,
dat zich afspeelt in het Italië van
de zeventiende eeuw, doet onthullingen over paus Innocentius XI
die slecht vielen bij het Vaticaan.
'Imprimatur', 'Secretum' en 'Veritas' zijn ongekende succesnummers. Atto Melani, de jonge held
uit de eerdere verhalen speelt
ook in 'Versluiering' de hoofdrol.
Begin juli 2011 verschijnt 'Mysterium', het vierde deel in de reeks.
Speciaal voor de Maand van het
Spannende Boek is bovendien een
unieke bundel met 25 verhalen
van thrillerauteurs uitgebracht,
'Stille getuigen'. De verhalen
nemen allemaal een forensische
techniek als uitgangspunt en
geven zo een uitzonderlijk inkijkje
in de laboratoria en expertise van
het NFI, de grootste organisatie
voor forensisch technisch onderzoek in ons land.

1

Blauwe maandag 		
Nicci French
Frieda
Klein is
psychoanalytica. Ze leidt
een strak
georganiseerd leven,
dat vooral
gericht is op
het helpen
van anderen. Niet alleen haar patiënten,
maar ook haar familie en vrienden
kunnen altijd op haar rekenen. De
onrust in haar hoofd probeert ze
te verdrijven met lange nachtelijke
wandelingen door haar geliefde
Londen. Frieda is ervan overtuigd
dat wat zich in het hoofd van haar
patiënten afspeelt controleerbaar
is. Maar als een van haar patiënten
vertelt dat hij ervan droomt een
kind te hebben, met rood haar
en sproeten, en kort daarna een
jongetje verdwijnt dat aan die
omschrijving voldoet, wordt Frieda
geconfronteerd met de onbeheersbare werkelijkheid die zij altijd
angstvallig buiten de deur heeft
weten te houden.

2

Carte blanche		
Jeffery Deaver
Na zijn
diensttijd in
Afghanistan
wordt
James
Bond in
Londen
gerekruteerd
door een
nieuwe
geheime dienst, die past bij de
wereld van na 11 september: volledig onafhankelijk en opererend
buiten alle overheidsdiensten om.
Het doel: het rijk beschermen –

op welke manier dan ook. Een
noodoproep dwingt Bond een
etentje met een prachtige vrouw
voortijdig af te breken. Er is een
elektronisch bericht ontcijferd met
de boodschap dat er later die week
een aanslag zal volgen. Het aantal
doden zal in de duizenden lopen.
Agent 007 krijgt carte blanche om
alles te doen wat nodig is om deze
aanslag te verijdelen en het rijk te
beschermen…

3

Opgelicht 			
Marc Josten & Rob Smits
De eigenwijze en
koppige
opsporingsbeambte
Denise de
Wit doet
onderzoek
naar een
Amsterdams
vastgoedbedrijf waarvan de eigenaar wordt
verdacht van leidinggeven aan
een criminele organisatie. Om
aan informatie te komen, verleidt
ze - tegen alle officiële regels en
haar moeders goedkeuring in schaamteloos een knappe architect
die sinds kort voor het bedrijf
werkt: Tom Zandberg. Maar haar
plan mislukt. Wanneer de accountant van het vastgoedbedrijf op
brute wijze wordt vermoord, beseft
Denise tot haar afschuw dat er
een lek moet zitten in haar eigen
politieorganisatie. Ze besluit om
zelf de weduwe en de kinderen
van de accountant, die de schaduwboekhouding van het bedrijf in
hun bezit hebben, uit handen van
de criminelen te houden. Daarmee
verandert haar leven radicaal. Een
race tegen de klok begint, die haar
door Turkije, Griekenland en ZuidFrankrijk voert en waarin iedereen, tot aan de CIA toe, zijn eigen
belangen probeert veilig te stellen.
Denise komt tot de ontdekking dat
je het kwaad alleen kunt bestrijden
als je eerst hebt afgerekend met
het kwaad in jezelf...

4

Als de dood 			
Corine Hartman
Desiree
runt
samen
met haar
partner
Thomas
een
befaamd
sterrenrestaurant in
Bergen.
Wat de
culinaire gasten niet weten is dat ‘La
Belle Vie’ op de rand van de afgrond
balanceert, en dat de eigenaars ten
einde raad zijn. Desirees moeder
nodigt hen uit voor een week
vakantie in het mondaine Cortina
d’Ampezzo in de Dolomieten, waar
de familie al generaties lang een
huis bezit. Desiree wil weigeren,
ze heeft absoluut geen zin om een
week te bivakkeren in het beklemmende huis dat haar vroeger al deed
griezelen, maar tot haar verbazing
gaat Thomas op het aanbod in.

5

Gideons Wraak 		
Preston & Child
Als Gideon nog klein is, wordt zijn
vader voor zijn ogen vermoord. Pas
veel later vertelt zijn moeder hem
op haar sterfbed waarom zijn vader
moest sterven: hij werd gebruikt als
zondebok, verraden door de inlichtingendienst waarvoor hij werkte.
Gideon Crew, scherpschutter, hacker
en inbreker wordt een man met een
missie: wraak.
Gideon neemt de tijd. Zijn plan
is nauwgezet, spectaculair... en
het werkt. Waar hij echter niet op
voorbereid is, is dat zijn bijzondere
talenten hem onder de aandacht
brengen van een duistere organisatie
die een man met Gideons talenten
maar al te goed kan gebruiken.
Gideon peinst er niet over. Hij heeft
zijn eergevoel. Maar zijn nieuwe
werkgever weet iets van hem waardoor hij niet zal kunnen weigeren...

Publiek kan stemmen bij RTV Utrecht

Wint Akke's drieluik de publieksprijs?
In 2013 wordt met een cultureel programma 300 jaar Vrede van
Utrecht herdacht en gevierd. Eén van de onderdelen daarvan is Expositie 2011 met het thema Oorlog in Beeld.
Akke Feddema-Fokker uit Wilnis
stuurde een drieluik in getiteld:
Afscheid en Thuiskomst. Al gauw
kreeg ze bericht dat ze door was
naar de voorronde en haar kunstwerk naar de dichtstbijzijnde
Kunstuitleen moest brengen: Woerden. Daar heeft het twee weken
gehangen ter expositie.

marlous van merkenstein

Anderhalve week geleden is haar
kunstwerk er door de jury uit
gekozen en Akke is nu door naar de
finale. De in totaal zeven finalisten
gaan nu voor de publiekprijs. Ze
zijn alle zeven door RTV Utrecht
gefilmd in hun atelier. Deze opnamen worden vanaf zaterdag 4 juni
de hele maand gedurende meerdere

tijdstippen in het weekend uitgezonden. Het publiek bepaalt door
het uitbrengen van hun stem op de
site van RTV Utrecht wie van de
zeven finalisten de winnaar wordt.
Stemmen kan vanaf 4 juni.
Donderdag 30 juni vindt om 17.00
de prijsuitreiking plaats. Het werk
van de zeven finalisten komt in de
Kunstuitleen te Utrecht te hangen.
Van woensdag 22 juni t/m zaterdag
2 juli is de finale expositie op de
Maliebaan 42, Utrecht te zien.
Voor meer informatie en het uitbrengen van uw stem op

www.rtvutrecht.nl

Akke Feddema Fokker kijkt met spanning uit naar de keuze van het publiek. Zal ze
voldoende stemmen behalen om te winnen? 		
foto patrick hesse
Foto onder: het drieluik Afscheid en Thuiskomst
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Hmmm... met Hesse

Door Patrick Hesse

Brasserie de Waard

Geen nieuw jasje, maar een prachtig maatpak!
Thuisgekomen besluit ik nog even langs de TV-kanalen te zappen en blijf steken bij een programma van een
van mijn culinaire helden: Herman den Blijker. Niet alleen delen we dezelfde haardracht, maar ook zijn we beiden zeer gepassioneerd van voedsel. In dit betreffende programma (Herman heeft een aantal varianten) helpt
Herman horecabedrijven die nodig aan een metamorfose toe zijn en na een paar dagen hectiek, tegenslagen
en persoonlijke drama’s (huilen doet het altijd goed voor de camera), is een duffe locatie omgetoverd tot een
trendy tent. Toch is wat ik op TV zag niets vergeleken bij de transformatie die het restaurant heeft ondergaan
dat ik een uur daarvoor nog bezocht...
Brasserie de Waard in Wilnis is een
van de restaurants die iedere Rondevener kent en is ook buiten onze
gemeentegrenzen vermaard. Door
de jaren heen heeft het restaurant
een grote schare fans verzameld, al
dan niet vanwege de populariteit van
de voormalige eigenaar Eric Jansen,
die inmiddels zijn geluk aan het
beproeven is in Brazilië. Eind vorig
jaar hakte Eric de knoop door en is
op het Zuid-Amerikaanse continent
een horecagelegenheid aan het
strand gestart en ruilde zijn sloof om
voor een zwembroek met slippers.
Toen Brasserie de Waard vrijkwam,
bedachten horeca-ondernemers
Sandra en Tibor van Nie zich geen
moment. Een langgekoesterde
droom werd werkelijkheid door de
Brasserie de Waard over te nemen.
Na een paar maanden keihard werken konden op Valentijnsdag 2011
de deuren geopend worden van het
volledig gerenoveerde, prachtige
rentenierhuis uit 1913, dat sinds
2002 een gemeentelijk monument
is. In begin van het millennium
hadden Tibor en Sandra al een jaar
lang voor Eric het restaurant gerund,

dus waren zij volledig bekend met
de potentie van deze mooie locatie
centraal gelegen in het centrum van
Wilnis.
Natuurlijk heb ik in het verleden de
Brasserie aan de Dorpsstraat 72
vaak bezocht en tijdens de verbouwing ben ik ook voor De Groene Venen een paar keer polshoogte wezen
nemen, maar geheel voltooid had ik
het nog niet gezien. Mijn mond valt
dan ook open bij binnenkomst. Wat
een frisheid en door het gebruik van
een schitterende kleurstelling grijs
met heel zacht lila zeer huiselijk,
maar toch heel licht. Het donkere
hok aan de linker kant is getransformeerd tot een leuke loungebar, met
het hoge tafels en krukken. Ideaal
om met een gezelschap 'voor te borrelen'. Werkelijk alles is vernieuwd
in de zaak, zonder dat de uitstraling
van dit monumentale restaurant
geweld is aangedaan. Ik loop naar
achteren, naar de smaakvol ingerichte tuinkamer met een heuse open
haard, waar het ook mogelijk is om
met een grote groep mensen afgezonderd te kunnen genieten van alles

Brasserie De Waard
Dorpsstraat 72
3648 AJ WILNIS
Tel: 0297-288508
E-mail: info@brasseriedewaard.nl

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag geopend voor
diner

wat De Waard te bieden heeft (uiteraard ook uitstekend geschikt voor
een bedrijfspresentatie of vergadering) en ik kijk wederom mijn ogen
uit van het schitterend aangelegde
terras. Zodra er een beetje zon is,
zit je hier heerlijk uit de wind en is
het uitstekend toeven hier. Waar je
ook kijkt: alles is met zoveel liefde
en zorg uitgezocht en verbouwd.
Na een enthousiaste rondleiding
van Tibor en Sandra neem ik plaats
midden in het restaurant en kijk uit
op een muurgrote foto van de Dorpsstraat van zeer lang geleden.
Ik start met een bombe van gerookte zalm, tonijn en Noorse garnalen
met crème fraîche, kappertjes en en
mosterd-dille saus. Dit verrassende
en smaakvolle voorgerecht ziet er
niet alleen mooi uit, maar kan mijn
goedkeuring absoluut wegdragen.
Ook zo midden in de week weten
veel mensen de weg naar de Waard
te vinden; binnen mum van tijd is het
gezellig druk en kom ik uiteraard
bekenden tegen, in de persoon van
twee andere restaurant-eigenaren,
die even een vorkje komen prikken
bij Tibor en Sandra. Als dat geen
goed teken is ...
Het hoofd gerecht is gearriveerd:
Entrecote, geserveerd met Parmaham en rode wijnsaus; een voor
mij nog onbekende combinatie die
uitstekend blijkt te smaken. Ook de

Passage De Ronde Venen leert Turks koken
Met groot enthousiasme hebben
ongeveer twintig dames van Passage De Ronde Venen bij Stichting
Hakyol een workshop Turks koken
gevolgd ter afsluiting van hun
verenigingsseizoen. De workshop
stond onder leiding van mevrouw
Eren, samen met haar vriendinnen.
De groep werd hartelijk ontvangen
met koffie of thee naar keuze en
een stuk zelfgebakken chocoladekoek. Hierna werd uitleg gegeven
over de Turkse producten en het
koken. Hierna kon men aan de slag:
komkommer snijden, aardappels

schillen, spinazie hakken, wijnbladeren rollen, etc.
Het was een uitgebreid menu met
rode linzensoep, gevulde wijnbladeren, cacik, witte rijst, aardappelen met kip uit de oven en Turks
filodeeg gevuld met een spinazie/
fetamengsel. Voor het toetje werd
baklavagemaakt, een heel zoet gerecht met walnoten en suikerwater.
Toen alles stond te pruttelen in pannen en de oven, was het tijd voor
een rondleiding door het gebouw.
Er zijn keukens, toilet- en wasruimtes apart voor de mannen en

vrouwen. Een ontspanningsruimte
voor de jeugd en een winkeltje.
Hier werden al gretig inkopen
gedaan om thuis de gerechten ook
te kunnen maken. Ook de moskee
werd bezichtigd, heel erg mooi!
Ondertussen werd er volop gepraat
en vragen gesteld over de Turkse
cultuur. Heerlijke geuren bereikten
onze neus: het eten was klaar, de
tafel gedekt en het gezelschap kon
zo aanschuiven.
Het eten smaakte uitstekend en er
was meer dan genoeg, zodat we nog
wat mee naar huis mochten nemen
om daar te laten proeven.
Tijdens het nagerecht, de baklava
met Turkse thee, praatten we nog
even na. Als dank kregen de dames
een rode, boerenzakdoek als knapzak, gevuld met Hollandse stroopwafels en een boekje met fiets- en
wandelroutes in De Ronde Venen.
De Passage-vrouwen hebben een
mooie en gezellige middag gehad,
waarbij we kennis hebben gemaakt
met de eetgewoonten en cultuur
van onze Turkse gastvrouwen uit De
Ronde Venen.

gezellig gepresenteerde kommetjes
met sperzieboontjes, krulfriet en gebakken krieltjes kan ik appreciëren.
Na al dit lekkers komt Sandra met
de dessertkaart en dat is voor mij altijd een moment van zwakte; ik had
me voorgenomen standvastig te zijn
en en te zeggen: doe maar een kopje
koffie, maar (natuurlijk) laat ik met
toch verleiden de kaart open te
slaan en daar verdwijnen mijn goede
voornemens als sneeuw voor de
zon en maakt het duiveltje op mijn
schouder een vreugdedansje: 'Toe,
doe maar vanilleijs met advocaat,
boerenjongens en slagroom’, hoor ik

hem zeggen. Ik geeft het toe: zwak,
maar ooh zo lekker! Na een kopje
koffie neem ik afscheid van Sandra
en Tibor en ga op huis aan.
Men zegt wel eens: niet iedere
verandering is een verbetering, maar
dit geldt zeker niet voor Brasserie
de Waard. Dankzij de tomeloze inzet
van Tibor en Sandra kunnen we
nog lang genieten van Brasserie de
Waard en alles wat het restaurant
te bieden heeft, maar nu in een
prachtige eigentijds maatpak, dat
uitstekend staat!
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Dorpentocht op zondag 5 juni 2011
Op zondag 5 juni 2011 organiseert de Stichting Dorpentocht de 34e editie van de alom
bekende Dorpentocht. Dit is in de regio van Amstelveen en omstreken dé recreatieve
fietstocht voor het gehele gezin en de sportieve fietser.
De Dorpentocht heeft dit jaar weer twee
routes; de eerste route heeft vanouds een
afstand van ongeveer 55 kilometer. De
andere route is korter, circa 35 kilometer en
voor mensen die toch op een plezierige en
gezonde wijze een bijdrage aan het Goede
Doel willen geven. U hoeft die keuze pas
te maken bij de splitsing. Het is aan u. Let
u goed op waar u start, want u kunt helaas
niet vanuit elke startplaats de kortere
afstand fietsen. De startposten liggen dit
jaar in: Amstelveen, Uithoorn (2x), Mijdrecht, Wilnis, Kamerik, De Hoef en Nes
aan de Amstel. Op www.dorpentocht.nl zijn
de exacte adressen vermeld. Amstelveen,
Uithoorn en Mijdrecht hebben de beste
mogelijkheden om te parkeren voor het geval u er voor kiest om met de auto naar de
start te komen. Bij meerdere posten is het
mogelijk om iets te eten en/of te drinken of
om van een sanitaire voorziening gebruik
te maken. In de routebeschrijving zijn deze
plaatsen aangeduid. Maar u kunt natuurlijk
ook gewoon op een bankje of in het gras
langs de route uw eigen lunch gebruiken.
En na afloop van uw fietstocht ontvangt u

natuurlijk het fel begeerde erelint. Deze
fraai uitgevoerde herinnering is uw bewijs
van deelname. Er zijn fietsers die inmiddels 33 verschillende exemplaren hebben
verzameld. De kosten van deelname zijn
€ 4,00 (op de dag van de tocht), maar u
betaalt slechts € 3,00 als u eerder bij één
van de bekende voorverkoopadressen een
deelnemerskaart aanschaft.
De opbrengst van de Dorpentocht komt dit
jaar ten goede aan Stichting Gilat. Deze
stichting is opgericht ter nagedachtenis aan
Gilat Eisenmann, een bijzonder meisje dat
op 11 ½ jarige leeftijd is overleden. De
stichting wil met de bouw van een kindertheater in het Emma Kinderziekenhuis AMC
voor de patiëntjes een droomwereld creëren
waar ze alle pijn en narigheid even kunnen
vergeten. Vrijwilligers van Stichting Gilat
staan tijdens de Dorpentocht op 5 juni bij
één van de stempelposten. Als u dat wilt,
dan kunt u daar persoonlijk kennis maken
en hen uw eventuele vragen stellen.
Meer info over startplaatsen, -tijden, prijzen
e.d. vindt men op www.dorpentocht.nl

Scouting Abcoude op groepsweekend
Van zaterdag 28 mei
op zondag 29 mei
waren bijna alle leden,
leiding en bestuur van
Scouting Abcoude op
groepsweekend. Met 85
mensen waren ze in de
bossen van Baarn. Het
was een weekend vol
met allerlei activiteiten die in het teken
stonden van het thema
'De KlusKanjers'. Het
thema sloot goed aan bij de actualiteit van
Scouting Abcoude. Vorig jaar heeft deze
enthousiaste groep namelijk hun clubhuis
verloren door een brand. Er wordt nu hard
gewerkt om de wederopbouw te realiseren.
Om de leden bij deze wederopbouw te betrekken, stond het thema bouwen centraal.
Er was ook goed nieuws dit weekend, er is
een offerte binnen van een arkenbouwer en
zoals het er nu naar uitziet, zullen ze rond
de jaarwisseling 2011-2012 in een nieuw
clubhuis kunnen starten. In dit weekend
zijn er allerlei activiteiten gedaan als:
kruiwagenrace, de hoogste toren bouwen,
bouwtekeningen maken, maquettes van lego
bouwen, levend stratego, dropping, speurtocht, kampvuur en nog veel meer.
Aan het eind van het weekend was Pan-

derhorst symbolisch opgebouwd via grote
puzzelstukken en waren alle leden echte
kluskanjers.
Ben jij tussen de 7 en 16 jaar oud en
enthousiast geworden door bijvoorbeeld
dit weekend, geef je dan op voor zomerkamp. Er zijn nog enkele plekken vrij.
Ben je 17 jaar of ouder, dan kun je bij de
Bevers als leiding meehelpen. Deze jongste
groep kinderen, 4 t/m 7 jaar, heeft iedere
zaterdagochtend een opkomst van 10.0012.00 uur. Zij zijn op dit moment op zoek
naar enthousiaste leiding, die hun team wil
versterken!
Voor meer informatie:

www.scoutingabcoude.nl
of Arthur Reuling 06-23109797.
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
Midpoint Muziekmix

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Oostrom On Air
Midpoint Muziekmix

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix

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

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

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix
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De Club van…
Olaf van der Wijngaard

De autocross in Abcoude is iets aparts
In het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw werden er in
onze regio al autocrosses georganiseerd. Jaap van Blokland en Niek
Gentenaar uit Abcoude waren fervente liefhebbers van deze vorm van
autosport. Zij waren van mening dat zo iets ook best in Abcoude zou
kunnen worden georganiseerd. De Stichting Autocross Abcoude werd
opgericht en in 1974 werd de eerste wedstrijd in Abcoude verreden. Op
20 augustus aanstaande gaat de autocross voor de zevenendertigste
keer van start. De autocross in Abcoude is wel iets aparts, vertelt Olaf
van der Wijngaard.
In de loop van de tijd is de jaarlijkse autocross een niet meer weg
te denken evenement in Abcoude.
“In het verleden werd de cross
verreden onder auspiciën van de
Stichting Feestelijkheden Abcoude
en vond altijd plaats op de zaterdag
in de feestweek,” vertelt Olaf van
der Wijngaard, sinds twaalf jaar
voorzitter van de Stichting Autocross
Abcoude. “Op den duur bleek dat toch
niet zo’n goede combinatie. Tijdens
de feestweek wordt er nogal wat bier
omgezet, vooral ook op de vrijdagavond vóór de cross. Dat bleek toch
niet de meest optimale combinatie.
Vandaar dat de cross werd losgekoppeld van de feestweek. Er kwam een
zelfstandige Stichting Autocross Abcoude en de cross wordt nu verreden
op de zaterdag vóór de feestweek.
Voor dit jaar wil dat zeggen dat de
autocross plaats vindt op zaterdag 20
augustus a.s. en de feestweek gaat
van start op donderdag 25 augustus.
Voor veel inwoners van Abcoude is er
nog steeds een link naar de feestweek en men beschouwt de zaterdag
van de cross dan ook zo’n beetje als
de officieuze start van de feestweek.
Je merkt het ook aan de bezoekers.
Ongeveer de helft van de bezoekers
bestaat uit liefhebbers van deze vorm
van autosport en de andere helft
komt vooral voor de gezelligheid en
de sfeer. Het is dan ook elk jaar een

heel bijzonder feest in Abcoude.”
Vrije cross
Ook de manier waarop de cross
wordt georganiseerd en gereden is
bijzonder. Olaf: “Wij zijn niet aangesloten bij de KNAV en we rijden
nog steeds op basis van de oude
traditionele regels. Dat is zeker voor
deze regio uniek. De meest bekende
zwarte of vrije cross wordt elk jaar
gehouden in de Achterhoek. Dat is
inmiddels bijna een nationaal evenement. Wij houden het liever dicht bij
huis. Het moet wat ons betreft vooral
een feestdag voor de mensen uit
Abcoude en De Ronde Venen zijn. We
trekken jaarlijks tussen de 4.000 en
5.000 bezoekers. We hebben niet de
behoefte om groter te groeien.”
De belangrijkste afwijking in relatie
met andere autocrosses is het feit dat
er in Abcoude niet in klassen gereden
wordt. Olaf: “Bij ons rijdt alles bij
en tegen elkaar. Of je een normale
auto hebt of een geprepareerde
auto, een snelle of een iets minder
snelle, dat maakt allemaal niet
uit. Dat verschil leidt vaak tot heel
spectaculaire situaties. We zetten een
parcours uit met sloten er omheen.
Aan de binnenkant liggen dan nog de
ouderwetse strobalen. Daar vliegt er
wel eens eentje in of er belandt wel
eens iemand in de sloot. We rijden
drie manches, waar men punten

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

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

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

Sportnieuws
Wilnis Open 2011
De voorbereidingen zijn in volle gang
bij Tennisvereniging Wilnis voor het
Wilnis Open 2011. Verschillende
sponsors hebben zich dit jaar bereid
gevonden om het altijd gezellige
open toernooi van Tennisvereniging
Wilnis te ondersteunen. Van 25 juni
tot en met 3 juli staat het tennispark
in Wilnis geheel in het teken van het
Wilnis Open.

Door Piet van Buul

Alles zal uit de kast worden gehaald,
de organisatie heeft er zin in en
er zijn al inschrijvingen binnen. De
organisatie heeft wat verrassingen
gepland staan, met onder andere een
onvergetelijke feestavond! Ook zal
het clubhuis dit jaar op donderdagavond met muziek gevuld zijn. De
hele week staat in het teken van
fanatisme, gezelligheid en sportiviteit, de ideale mix voor iedere
tennisliefhebber

Daarnaast zal natuurlijk weer
gezorgd worden voor heerlijke
versnaperingen in ons alom bekende eettentje. Met mooie prijzen,
hopelijk mooi weer en natuurlijk
de deelnemers wordt dit weer een
week om niet te vergeten!
Inschrijven voor het Wilnis Open kan
tot 18 juni 2011 via de vernieuwde
website van TV Wilnis, www.tvwilnis.nl, www.toernooiklapper.nl of de
inschrijfkaarten bij uw vereniging.

Olaf van der Wijngaard: “De inschrijving voor de deelnemers is inmiddels open.
Voor de mannen zijn er honderd startbewijzen beschikbaar en voor de vrouwen
veertig.” 						
foto patrick hesse
kan verdienen. In de finale rijden de
mensen met de meeste punten niet
vanuit pole position voorop maar zij
starten achteraan. Dat betekent dat
ze toch het hele veld van langzamere
deelnemers moeten zien te passeren
om uiteindelijk winnaar te kunnen
worden. Dat geeft telkens weer een
spectaculair wedstrijdbeeld en veel
spanning.”
De inschrijving voor de deelnemers is
inmiddels open. Voor de mannen zijn
er honderd startbewijzen beschikbaar
en voor de vrouwen veertig.
De organisatie
Abcoude beschikt niet over een
permanente baan. “We hebben in de
loop der jaren al op diverse plaatsen in en rond Abcoude gezeten,”
vertelt Olaf. “Maar telkens worden
we verdreven door woningbouw of
uitbreiding van bedrijventerreinen.
De laatste jaren zaten we langs de
A2. Maar door de verbreding van de
snelweg en de aanleg van de afslagen
wordt het daar ook steeds krapper. Maar voor dit jaar is het weer
gelukt. Ik heb me nog de meeste
zorgen gemaakt over het vinden van
goede parkeergelegenheid. Ook dat
is weer gelukt. De inschrijving is open
en we gaan welgemoed naar eind
augustus. We hebben inmiddels wel
de nodige ervaring, maar het is toch
elk jaar weer een hele klus om het
voor elkaar te krijgen. Ook de regels
omtrent veiligheid en publieksbegeleiding worden elk jaar strenger.

We huren verkeersregelaars in. De
mensen van de Abcouder Harmonie
regelen het parkeren. De opbrengsten
van de parkeergelden zijn voor de
Harmonie. Zo kun je elkaar helpen.”
Olaf kan rekenen op een bestuur
van zeven mensen, die zich allemaal
inzetten bij de organisatie. Daarnaast zijn er zeker wel een zestigtal
vrijwilligers voor tal van zaken. De
baan moet in orde gemaakt, afzettingslinten gespannen, dranghekken
geplaatst, de strobalen gelegd, de
catering moet geregeld worden.
Kortom er komt heel wat bij kijken.
Voorafgaande aan de wedstrijd worden de auto’s gekeurd. “We hanteren
een strenge selectie, vergelijkbaar
met die van de KNAV. De auto’s
krijgen ook een transponder. Dat
is een kastje dat reageert op een
teller bij start en finish zodat we het
aantal ronden per auto kunnen tellen.
Voorafgaande aan de wedstrijd geef
ik altijd een breefing aan de rijders
zodat ze precies weten wat ze wel
en niet kunnen doen. Het moet voor
iedereen een plezier worden, en de
veiligheid van rijders en publiek staat
centraal.” Olaf, die op de crossdag ook
als speaker optreedt, hoopt dat het
een feest voor de hele gemeente De
Ronde Venen zal worden.”We hebben
altijd al wel deelnemers uit Wilnis
of Vinkeveen gehad, en we rekenen
ook dit jaar weer op veel belangstelling uit de hele regio,”zegt Olaf. Voor
meer informatie verwijst hij naar de
site www.autocrossabcoude.nl.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Boom Trike Fun500

Size isn’t everything
Deze week test Patrick Hesse een trike die op zijn zachtst gezegd
anders is, namelijk een kleine Boom Trike Fun met een 500cc V twin
motor van Aprilia.
Wanneer ik de machine aanschouw,
lijkt het net een Boom die te heet
gewassen is en steekt hij een klein
beetje af bij al die grote monsters
die hem omringen in de showroom
van het Trike centrum. Eigenaar
Yehudi ziet mijn lacherige houding
en laat resoluut weten dat, ondanks
het kleine formaat, dit een serieuze
en erg leuke trike is. Helemaal geschikt voor dames en/of onervaren
Trike-rijders. “Wat moet IK er dan
mee?”, probeer ik stoer te doen
naar Yehudi, die me meteen van repliek dient en meldt dat ik nog lang
geen ervaren Trike-rijder ben. “Ga
er nou gewoon eens mee rijden, je
zult zien dat het enorm veel fun is
deze Trike.” Tot nu is gebleken dat
als Yehudi zoiets tegen mijn zegt
over een Trike, het nog nooit op een
teleurstelling is uitgedraaid .

Dus vooruit maar, het is lekker weer
en iedere gelegenheid om een Trike
te rijden moet ik als bevoorrecht
mens natuurlijk niet laten schieten.
Wanneer ik plaats neem valt het
me op dat hij gewoon uitstekend zit,
met alles prima binnen handbereik.
Hij is in nieuwstaat, ondanks dat
het bouwjaar 2006. Het 'kleintje'
is volledig uit elkaar geweest en is
opnieuw gespoten in een geweldige
zwarte lak met een flake van koper
en groen, wat inhoudt dat hij zwart
lijkt, maar zodra de zon erop schijnt
hij een letterlijk schitterende koperen-groen gloed heeft, die zodra je
hem van een andere hoek bekijkt,
van kleur verschiet. Een echte
must-see dus. Ook ben ik te spreken
over het fighterkuipje, met speciale
verlichting.
Al met al word ik langzaam maar

zeker enthousiast over mijn kleine
vriend.
De motor slaat meteen aan en met
het voetje op de centrale rem haal
ik rechts onder me een palletje
over en staat de Boom Fun in de
versnelling. Gezien de automatische variomatic, is het wegrijden
kinderspel en merk ik meteen vanaf

de eerste meters, dat doordat deze
Trike een stuk korter is dan alle
andere Trike’s die ik bereden heb,
het sturen snel en gericht gaat.
Messcher zelfs, wat het voor de
beginner een ideale bondgenoot
maakt om samen de eerste stappen
in het Trike bestaan te nemen. Na
een paar honderd meter is mijn lacherige houding omgeslagen en heb
ik dikke rotlol op de Fun 500. Oké,
hij accelereert niet als een opstijgende F16, maar is ruim voldoende
om lekker mee te komen en het
geeft het wel degelijk een serieus
Trike-gevoel. Daar komt bij dat het
verbruik ook bijzonder vriendelijk
is. Evenals de afmeting is ook de
prijs niet zo heel groot. Yehudi
vraagt 11.900 voor de Trike; een
prima prijs gezien de bijna nieuwstaat van deze leuke driewieler.
Na een half uurtje pret breng ik de
Trike weer terug aan Constructieweg 23A te Mijdrecht, het hoofdkwartier van het Trike Centrum.

Burgernet nu ook actief in
Abcoude en Baambrugge
Burgernet is sinds 1 juni ook actief in Abcoude en Baambrugge. Ruim driehonderd inwoners uit de twee kernen hebben zich inmiddels als deelnemer
aangemeld. Zij ontvingen vandaag als welkom een bericht van burgemeester Burgman van De Ronde Venen. Burgernet bestond al in de voormalige
gemeente De Ronde Venen. Inwoners die ook willen deelnemen aan
Burgernet kunnen zich aanmelden via www.burgernet.nl
Burgernet is een telefonisch
netwerk, waarbij inwoners zich
samen met de politie en gemeente
inspannen om verdachten van
misdrijven op te sporen en vermiste
personen terug te vinden. Inwoners
en werknemers kunnen op deze
manier gewoon vanuit huis of vanaf
hun werkplek bijdragen aan de
veiligheid in hun directe leef- en
werkomgeving.
Sinds 1 oktober 2008 is Burgernet
met succes actief in de voormalige
gemeente De Ronde Venen. Na
de fusie tussen de gemeenten De
Ronde Venen en Abcoude per 1
januari 2011, is vanaf nu Burgernet
ook actief in Abcoude en Baambrugge.
Een Burgernetactie start na een
melding in de politiemeldkamer van

bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind. Deelnemers krijgen dan
direct een ingesproken bericht (of
in enkele gevallen een sms) via hun
vaste of mobiele telefoon met het
verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ziet men de gezochte persoon
of het voertuig, dan dient dit direct
via 0800 0011 aan de meldkamer
van de politie te worden gemeld.
Door middel van de tips die de
politie van de Burgernetdeelnemers
krijgt, kan de politie sneller in actie
komen en gerichter zoeken. Na afloop krijgen de deelnemers bericht
over het resultaat van de actie. Op
de website HYPERLINK "http://
www.burgernet.nl" www.burgernet.
nl is meer informatie te vinden over
Burgernet en is een filmpje te zien
hoe Burgernet werkt.

Gemeente stemt tegen

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft
enige tijd geleden een bestuursakkoord afgesloten met de rijksoverheid,
provincies en waterschappen. In dat akkoord zijn afspraken gemaakt
over een nieuwe taakverdeling tussen de verschillende overheden en over
de financiering daarvan. Het akkoord ondervond al snel tegenstand van
onder meer de vier grote gemeenten. Ook de gemeente De Ronde Venen
gaat tijdens de VNG ledenvergadering op 8 juni a.s. tegen stemmen.
door piet van buul

De bezwaren van de gemeenten
richten zich vooral op het feit dat de
nieuwe taakverdeling een enorme
uitbreiding van de gemeentelijke
taken op het gebied van de zorg
voor werklozen, gehandicapten en
mensen met een bijstandsuitkering
betekent. Met het doorschuiven van
al die taken om mensen aan een
passende baan te helpen past de
regering ook nog eens een bezuiniging van 1,8 miljard euro toe. Dat
komt dan boven op de aanzienlijke
bezuinigingen die de gemeenten toch
al moeten doorvoeren. Veel gemeenten dreigen daardoor nog verder in
de moeilijkheden te geraken. En het
zijn de meest kwetsbaren in de samenleving, die de negatieve gevolgen
van dit alles het hardst zullen voelen.
Dit alles moet voor de gemeente De

Ronde Venen aanleiding zijn om op
8 juni tegen het akkoord te stemmen. Dat is de strekking van een
motie, die op initiatief van de PvdA/
Groen Links, gesteund door VVD,
RvB, SVAB, D66 en Lijst 8 werd ingediend tijdens de raadsvergadering
van 26 mei j.l.
Tijdens de beraadslagingen gaven
ook het CDA en ChristenUnie/SGP
steun aan de motie, waarmee alle
partijen zich achter het verzoek
aan het college schaarden, om het
akkoord af te wijzen. Burgemeester
Burgman kon melden dat ook het
college al eerder de conclusie had
getrokken dat dit akkoord voor De
Ronde Venen onaanvaardbaar is
dat men al van plan was om tijdens
de VNG vergadering tegen te gaan
stemmen.

Ik moet Yehudi gelijk geven: een
echte Fun Trike en daarmee doet
hij zijn naam volledig eer aan. Dus
als u nog nooit Trike heb gereden
of niet zo gecharmeerd bent van
die enorme driewielers, is dit de
mogelijkheid. En dames, heeft u er
altijd van gedroomd, geloof me er is
geen kerel te vinden die een Trikerijdende vrouw niet stoer vindt...
Trike Centrum Vinkeveen
Constructieweg 23A
3641 SB Mijdrecht
Telefoon: 0297-25 55 46
Spreek b.g.g. uw boodschap in op
het antwoordapparaat:
0297-266 819
E-mail: info@trike-centrum.nl
Openingstijden
Maandag gesloten.
Dinsdag, Woensdag, Donderdag,
Vrijdag en Zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur.
Donderdagavond op afspraak.

Lr & Pc de Ronde Venen en
Lucky Stable werken samen
Lr & Pc de Ronde Venen organiseert
in samenwerking met manege Lucky
Stable een groot evenement in het
weekend van 18 & 19 juni a.s.
Zaterdag 18 juni is bedoeld voor
iedereen die eens een wedstrijd wil
rijden of eens een hogere klasse wil
proberen. Hier is geen startkaart
voor nodig. De deelnemers kunnen
meedoen aan de dressuur en/of aan
de springwedstrijd.
Zondag 19 juni staat in het teken van
een groots opgezette officiële dressuurwedstrijd voor de klassen B t/m
Z2. Voor de zondag zijn er nog enkele
plekken vrij, dus geef je nog snel op
bij het wedstrijdsecretariaat!
Uiteraard is er genoeg plaats voor
belangstellenden! Opgeven is voor
beide dagen niet nodig, dus kom
gezellig langs bij manege Lucky
Stable aan de Hoofdweg 89 in
Mijdrecht.
Voor meer informatie over deze
twee dagen of over de vereniging,
bezoek dan onze vernieuwde website: www.lrpcderondevenen.nl.
Voor manege Lucky Stable:

www.luckystable.nl
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Tekst en foto's Michael Reuling

Kyuko (het uiterste)
De BMW M3 en Mercedes-Benz C63 AMG. Twee absolute topauto’s
waarbij je je afvraagt waarom je zo’n auto nodig hebt. Blijkbaar bestaat de behoefte om met het hele gezin op reis te kunnen, de kids
naar school te brengen, om vervolgens zelf driftend en glijdend over de
weg naar kantoor te scheuren. Geen probleem wat mij betreft. Ik kan
beamen dat beide auto’s ook echt toppers zijn, maar Lexus denkt dat
het beter kan. Prima, kom maar op!
En dus vind ik mezelf opeens achter
het stuur van een 423 pk sterk monster. Een dikke 5.0 V8 onder de kap,
505 Nm koppel en in 4,8 seconden op
de 100 km/u. Dat zijn absurde cijfers,
cijfers die eigenlijk overbodig zijn in
Nederland. Maar desalniettemin zijn
dit hele leuke cijfers. Cijfers waar
niet alleen de bestuurder, maar ook
meneer agent blij van wordt. Want
wat kun je snel vaarwel zeggen tegen
je rijbewijs als je even niet oplet.
Lexus staat bekend om zijn extreem
luxe auto’s, waarin je wegzakt in het
prachtige leder, verwend wordt met
de laatste snufjes, je oren gemasseerd
worden met goede beats uit de Mark
Levinson speakers en de combinatie
elektro- en benzinemotor ook nog
eens uiterst vriendelijk is voor het
milieu. Auto’s waarbij je niet snel
het gaspedaal tot de vloer intrapt.
Hoe anders is dat bij de IS-F. Wat
een ongelofelijk racemonster. Rond
de 4000 toeren buldert het geluid
van de dikke V8 uit de vier uitlaatpijpen (psst, het zijn er eigenlijk maar
twee), mensen kijken om, maar je
bent allang weg. Dat is zo leuk, dat je
dat blijft doen. Binnen geniet je van
een landschap dat razendsnel aan
je voorbij trekt en van de heerlijke
V8-soundtrack - het Mark Levinson
systeem zet je er zelfs voor op mute.
Maar als je het even rustiger aan
moet doen, dan is dat geen probleem.
De IS-F is goed geïsoleerd, waardoor
je de zware stationaire brom van de
V8 niet eens waarneemt. Dus voor
je dagelijkse ritjes kies je gewoon de
relax-modus; achttraps automaat in
stand D, zoevend van A naar B. En

wanneer er een Mercedes achter
je zit te drukken dan is een simpele
druk op het gaspedaal voldoende
om een statement te maken. Met de
automaat kun je trouwens ook schakelen met flippers achter het stuur,
een piep laat je weten als het tijd is
om door te schakelen. Dat doet het
systeem in tegenstelling tot andere
automaten niet zelf, zodat het voorkomt dat je een versnelling overslaat.
De bestuurder blijft ‘in control’.
Ondanks dat veiligheid hoog in het
vaandel staat bij Lexus, de auto
beschikt zelfs over knie-airbags, zijn
er een paar knoppen die het rijden in
een IS-F nóg leuker maken. Verstopt
voor de bestuurder, bevindt zich bij
de rechterknie een sportknop. Met
één druk op die bewuste knop zorg
je ervoor dat alles net even scherper
afgesteld staat en nog feller reageert. Naast die knop zit een nog
veel gevaarlijkere knop en hele dure
knop; hiermee schakel je namelijk
de tractiecontrole uit. En dan is 423
pk ruim voldoende om de kont even
dwars te gooien en de brede banden
(225/40 voor en 255/35 achter) in no
time op te roken. Erg leuk, maar het
systeem vindt al snel welletjes vindt
en schakelt zich automatisch weer in.
De buitenzijde van de auto ziet er
lekker stoer uit, hier en daar wat
luchthappers en natuurlijk dikke
velgen met daarachter Brembo remmen die supergoed vertragen als het
nodig is. Binnen is het allemaal ook
zeer verzorgd. Hier en daar hoor je
wel een kraakje van het plastic, iets
wat je in de Duitse concurrent mis-

Even tot rust komen bij Kameryck.
schien minder snel tegenkomt, maar
verder valt er niets op aan te merken.
De met leder beklede stoelen geven
zeer veel zijdelingse steun, het
touchscreen navigatiesysteem werkt
zeer intuïtief en het Mark Levinson
audiosysteem wordt wereldwijd
bewonderd door kenners. Verder zijn
de instrumenten dankzij ‘optitron’
technologie zeer goed af te lezen,
leuk detail zijn de blauwe wijzers die
klokje rond gaan bij het starten van
de motor. Al met al prima vertoeven
dus.
Voor een nieuwe Lexus-speciaal
betaal je € 105.885,-; deze demo
van Van Ekris staat nu te koop voor
ongeveer € 59.000,- (uit 2008, ruim
40.000 km op de teller). De BMW
M3 is met zijn nieuwprijs gelijk aan
die van de IS-F, voor de C63 AMG
betaal je € 4.000,- meer. Je krijgt
dan wel 34 pk meer dan bij Lexus.
Iets minder vermogen neem je

misschien voor lief als je weet daar
tegenover staat dat de uitrusting van
de Japanner iets completer is en dat
Lexus 3 jaar garantie geeft (Mercedes 2 jaar, BMW 3 jaar) én 12
jaar garantie geeft op de carrosserie
(Mercedes 2 jaar, BMW 6 jaar). Qua
verbruik zit je met de Lexus zeer
goed met ‘slechts’ 1 op 8,8. BMW
zit op 8,1, Mercedes op 8,3. En qua
snelheid? Weinig verschil; de Merc
sprint in 4,4 seconden naar de 100
km/u, de M3 doet dezelfde sprint in
4,9 seconden. Lexus zit daar tussenin
met 4,8 seconden, maar verplettert
beide concurrenten als het moet met
zijn topsnelheid van 270 km/u, waar
de anderen bij 250 km/u moeten
afhaken.

de Oosterburen echt op gaan passen.
Ik heb met een C63 kennis mogen
maken en ik kan niet ontkennen dat
dat ook een onwijs gave auto is met
een dikke brul die nog net even wat
gevaarlijker klinkt. Maar zonder (en
eigenlijk ook mét) tractiecontrole
is het bij de C63 AMG nog moeilijker het vermogen op de weg te
krijgen. Dat is leuk, maar niet als je
in de derde versnelling nog tractie
mist tijdens de acceleratie. Met iets
minder vermogen beleef je net zoveel
lol. Nog belangrijker vind ik het dat
een auto apart is en anders is dan de
dertien-in-een-dozijn auto. Dus durf
je voor iets anders te kiezen, dan is in
dat geval deze Lexus een zeer, zeer
goede keuze.

Nu komt de vraag; is de IS-F net zo
goed als een M3 of C63? Naar mijn
mening komt de IS-F akelig dicht in
de buurt van de Duitse rivalen. Bij
een tweede generatie IS-F moeten

Toyota Van Ekris
Industrieweg 48
3641 RM MIJDRECHT
Telefoon: 0297-230350
Website: www.vanekris.nl

Lexus IS
Gereden versie: 			
Lexus IS-F 5.0 V8 VVT-iE
Vermogen: 423 pk
0-100: 4,8 s
Top: 270 km/u
Gemiddeld verbruik: 		
1 op 8,8 / 11,4 l/100km
Prijs gereden model:
€ 59.450,Alternatieven:
Audi RS4 (uit productie), BMW
M3, Mercedes-Benz C63 AMG

AUTOSCHADE... WAT NU?
MOET IK NU PER SÉ NAAR MIJN
VERZEKERINGSTUSSENPERSOON?

NEE HOOR, U HEEFT ALLE VRIJHEID
OM DIREC T TE KIEZEN VOOR THEO’S KWALITEIT
EN ZIJN ALLES-IN-EEN-SCHADESERVICE :

THEO VAN RIJN REGELT ’T VOOR U!
Constructieweg 58, 3641 SN Mijdrecht, 0297 282657

www.theovanrijn.nl of
www.groenautoschadeherstel.nl
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Groep 8 van de Hoflandschool op kamp

De Ronde Venen

Brandweer Vinkeveen
derde bij wedstrijden
in Leersum
Zaterdag 28 mei ging het korps
van brandweer Vinkeveen voor
de tweede ronde in de klasse
112 naar Leersum. Hier werd
gestreden om een plek in de halve
finale op 25 juni in Bussum. Het
team wist op de derde plaats te
eindigen.
De wedstrijdploegen wachtte een
zware wedstrijdbaan. De melding
was een hooibrand in een schuur.
Daar aangekomen stond de
eigenaar van de boerderij buiten
de schuur reeds te wachten. Uit
de schuur kwam rook. Vanaf de
buitenkant kon je een brandhaard
zien en een ongeval met een
tractor. Onder een wals zat een
persoon bekneld met zijn benen.
De brand was een grote stapel
hooi die tegen een houten wand
aan lag. Als je verder ging kijken
dan ontdekte je een doorslag van
de brand door een houten wand
en nog een tweede slachtoffer die
had geprobeerd om de brand te
blussen.

Op donderdag gingen ze naar Wakan,
het blinde ervaringsmuseum. Hoe is
het om blind door het leven te gaan?

Kleuters bezochten Bos vol Geheimen
De groepen 1 en 2 van de Hoflandschool zijn naar het NME-centrum
in Wilnis geweest om de tentoonstelling ‘Een bos vol geheimen’ te
bezoeken. De kinderen werden bij
de ingang door de (hulp)boswachter
verwelkomd en uitgenodigd om het
bos vol geheimen te bekijken.
Hier waren allerlei opdrachten en
spelletjes die de kinderen met veel
plezier uitvoerden en speelden.
Als ze aan het eind van de gang
kwamen vonden ze een (snoep)

Blinden en slechtzienden hebben de
kinderen hier veel over verteld. Een
mooie ervaring om op terug te kijken.
Die avond was er ‘Bonte avond’, met
leuke acts zoals: imitaties, Ik hou van
Holland spel, moppen en toneelstukjes. Na de acts was er ook nog een
dierengeluidenspel in het bos. En
daarna een spetterend kampvuur.
De volgende dag was het na een
wedstrijd zandkastelen bouwen op
het strand helaas alweer tijd om in te
pakken en terug naar hun eigen dorp
Mijdrecht te gaan. Hier ontvingen de
kinderen enkele dagen later flessenpost uit IJmuiden.

Trotse winnaars tekenwedstrijd bibliotheek

wormpje die ze op mochten eten.
Ook mochten ze geheimen van het
bos proeven. Ze aten lekker van de
hazelnootpasta en de bosbessenjam.
De kinderen konden veel bosbewoners van dichtbij bekijken en een
echt konijntje aaien. De kinderen
hebben het bos vol verwondering en
met veel plezier bezocht en gingen
na het bedankje van de boswachter met grote verhalen terug naar
school.

Een hele lijst met werkzaamheden dus, die allemaal binnen 45
minuten geklaard moesten. Bij de
prijsuitreiking bleek dat veel ploegen het een zware strijd vonden.
Maar dat maakte de vreugde veel
groter toen bleek dat het team uit
Vinkeveen de derde plaats had
behaald. Dat betekent dat ze op
25 juni mogen gaan strijden op
de halve finale in Bussum om een
finaleplaats.

Woensdagmiddag 25 mei jl. werd
de uitslag van de grote tekenwedstrijd van de bibliotheek Abcoude
bekend gemaakt. Uit de vele
inzendingen werden vier prijswinnaars gekozen: Luuk Wessel, Emma
Banis, Tommy Liendberg en Alyssa
van Haaren. Van hun mooie tekening zijn schilderijen gemaakt, die
opgehangen worden in de bibliotheek. Zo zijn ze voor iedereen
te bewonderen en vrolijken ze de
jeugdafdeling op. De prijswinnaars
kregen ook nog een boekenbon.
Die middag werd ook de kinderjury
afgesloten. Vanaf februari dit jaar

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 10 juni is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café
de Merel, Arkenpark MUR 43
te Vinkeveen. Aanwezig zijn om
20.00 uur en uiterlijk om 20.15
uur starten met kaarten, dit op
veelvuldig verzoek. Er worden vier
maal zestien giffies gespeeld, de
punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is
bekend. Ook is er op deze avond
een grote tombola. De volgende
data is er ook prijsklaverjassen:
10 en 24 juni en 8 juli. Tijdens de
Vinkeveense feestweek is er let
wel, niet op donderdagmiddag
maar op woensdagmiddag 13 juli
prijsklaverjassen voor iedereen
aanvang 13.30 uur, inschrijven
vanaf 13.00uur in de feesttent aan
de Demmerik.

Vorige week is groep 8 van de
Hoflandschool op kamp geweest naar
IJmuiden. Toen ze na 50 kilometer
fietsen aankwamen en het mooie
weer hadden meegebracht, ging de
groep enthousiast naar het strand.
Daar hebben ze heerlijk gezwommen
en gesprongen in de golven. Vervolgens was er nog tijd voor een rondvaart in de haven en op zee. Het
Chaosspel was een mooie afsluiting
van de eerste dag.

konden kinderen uit Abcoude zich
inschrijven voor de Kinderjury. Zij
lazen met z’n allen boeken en gaven
hun stem aan de mooiste, ontroerendste, spannendste verhalen. De
kinderen die 3 of meer boeken
hadden gelezen, waren uitgenodigd
voor een gezellige afsluiting in
De Bibliotheek Abcoude. In totaal
zijn er 184 stemmen uit gebracht.
Tevens konden de kinderen hun
stem uitbrengen op de site van
de kinderjury, waar op een later
tijdstip bekend gemaakt zal worden
welke titel het beste jeugdboek van
Nederland is geworden.

Mooi gebaar...
Op vrijdagmiddag 27 mei jl. is het nieuwe bedrijfspand van VMB Security &
Services en VMT Security Systems in Uithoorn officieel geopend. Het bedrijf
was gevestigd in Mijdrecht, maar de spectaculaire groei naar ruim 90 medewerkers maakte de overstap naar een veel groter onderkomen noodzakelijk.
VMB houdt zich onder meer bezig met objectbeveiliging, mobiele surveillance,
bouwbewaking, winkelbeveiliging en de technische aspecten die daarbij horen.
Vanuit het nieuwe hoofdkantoor kan de voorziene groei van de komende jaren
ondersteund worden.
Ter gelegenheid van het nieuwe kantoor besloot VMB een feestelijk gebaar te
maken naar de gemeenschap. Zo ontving Herman Aaij, secretaris van hospice
ThamerThuis, uit handen van de twee directeuren van VMB, Oscar Tieman en
Robert Hasperhoven, een cheque van 1.500 euro. Het bedrag werd bijeengebracht door de gasten van die middag, met een aanvulling door VMB.

VLC levert 16 gediplomeerde hockeytrainers
In de afgelopen maanden werd op het Veenlanden College een cursus
hockeytrainer 2 jongste jeugd gegeven. Onder leiding van docent Huub
Janssen liet de jeugd zien dat je op het VLC allerlei uitdagingen kunt
aangaan. Maar liefst 16 leerlingen slaagden voor dit praktijkexamen. Een
samenwerking tussen VLC, Hockey Vereniging Mijdrecht en hockeybond
KNHB. Na een oefenrondje in Culemborg was dit de eerste cursus op een
middelbare school. Woensdag jl. vond de uitreiking van de diploma’s plaats.
Blij en trots namen de leerlingen de papieren in ontvangst van hun even
enthousiaste docent en cursusleider Huub Janssen en conrector Verwoerd.
DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG ONLINE OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL
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VACATURES
reclame projecten
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: Commerciële technische medewerker balie/
binnendienst
Organisatie: Aquafix Milieu bv
Plaats: Mijdrecht

Functie: Logistiek medewerker voor de nacht
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Vakantiekracht medewerker historische bouwmaterialen m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Keukenhulp bij De Veensteker Vinkeveen
Organisatie: Café-Restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

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

Functie: Zelfstandig Werkende Kok bij De Veensteker
Vinkeveen
Organisatie: Café-Restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

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

Functie: Een beleidsmedewerker welzijn
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Receptioniste m/v
Organisatie: Paraat Brandbeveiliging Aalsmeer bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel assistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: hostess/gastvrouw M/V
Organisatie: Paraat Brandbeveiliging Aalsmeer bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Diverse logistiek-administratieve banen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (Evenementen)beveiliger
Organisatie: Paraat Brandbeveiliging Aalsmeer bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Brandwacht m/v
Organisatie: Paraat Brandbeveiliging Aalsmeer bv
Plaats: Aalsmeer

Functie: Interieurverzorger parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Interieur verzorgster - huishoudelijk hulp 1 dag
pw
Organisatie: EMKO Sushi
Plaats: Mijdrecht

Functie: Importmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Voor ons nieuwe bureau Eleanor & Johnson zijn we op zoek naar een spontane
projectmanager om ons team te versterken. Als projectmanager onderhoud
je contacten met opdrachtgevers, freelancers en leveranciers en weet je een
simpele advertentie of actie (bestaande uit meerdere onderdelen) in goede
banen te leiden. Je zet abstracte briefings om naar concrete opdrachten en
bent continue op de hoogte van de status en zorgt ervoor dat jouw projecten
binnen de gestelde planning en budget gerealiseerd worden.

(junior)

Projectmanager

-

Taak omschrijving
Opstarten van projecten, volgens de briefing van de opdrachtgever
Voorbereiden en uitwerken van briefings voor studio, fotograaf, webdesigner
Maken van kostencalculaties en planningen, en het bewaken hiervan
Controleren en corrigeren van drukproeven
Het bewaken van planningen en de voortgang van het project
Administratieve verwerking van gegevens tbv projectrapportage en facturering

-

Gewenst profiel
MBO werk- en denkniveau en 1 tot 2 jaar ervaring
Uitstekende communicatieve en sociale en communicatieve vaardigheden
Organisatie talent met oog voor detail en een flinke dosis humor
Stressbestendig, flexibel, zelfstandig en secuur
Kennis van computervaardigheden (Office pakket)
Op de hoogte van productietechnieken (is een pre)
Geschikte kandidaten zijn tussen de 22 en 30 jaar

-

Wat hebben wij te bieden
Afwisselende full time functie voor 40 uur per week
Prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Informele en ontspannen sfeer

nie uw in de
Ron de Ven en

Ben jij de flexibele projectmanager die het bij ons wil gaan maken?
Mail dan snel je motivatie en CV naar bianca@eleanor-johnson.nl en
overtuig ons van je kwaliteiten!

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

Kruiswoordpuzzel week 22
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63

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

45

43

© Puzzelland

61

23

22

31

6

40

53

HORIZONTAAL:
1. Omhulsel om een medicijn; 5. islamitische monnik; 10. vlekkenwater; 11. scheepstouw; 12. Spaanse heer; 14. allengs; 16.
kleine wig; 18. naar beneden; 20. losplaats;
22. lof; 23. opening; 24. snavel; 25. eenheid
(Eng.); 27. aarde; 29. sneeuwhut; 30. gesneden ram; 32. geestdrift; 34. dierenverblijf; 35. deel van een schip; 37. Egyptische
waterlelie; 39. met teer bestrijken; 42. opdracht; 44. bedwelmend middel; 46. bevlieging; 48. deel van het skelet; 49. gelofte;
50. mentaal dalletje; 51. palmsoort; 53.
kweker; 55. dagvlinder; 56. bevrachten; 58.
kunstmens; 60. vis; 61. troefkaart; 62.
stroomgeul in een zandbank; 63. afgodisch.
VERTICAAL:
1. Opname van dichtbij; 2. boerderij; 3.
grafvaas; 4. salonheld; 6. gast; 7. alcoholische drank; 8. deel van een molen; 9. grammofoonplatenautomaat; 12. betelplant; 13.
gewoonte; 14. vier (Gr.); 15. dans; 17.
schrijfgerei; 19. mannetjesbij; 21. duinvallei;
26. oud kaartspel; 27. uniform; 28. onbepaald vnw.; 29. bijenhouder; 31. voorzetsel;
33. Europeaan; 36. grijze wolkenmassa; 37.
adreskaartje; 38. bouwmateriaal; 39. liefdevol; 40. voegwoord; 41. in kleine omvang;
43. trotse houding; 45. onderwereld; 47.
tweewielige disselwagen; 52. deel van een
wiel; 53. ver; 54. bolvormig; 55. representatieve enquete; 57. aanwijzend vnw.; 59.
praatvogel.

Sudoku week 22
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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6 9 8
7
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3
6 1 8

Oplossing puzzels week 21
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BvCM+ kampioen bedrijvenvoetbaltoernooi 2011
Het team van BvCM+ werd, evenals vorig jaar, kampioen van het Bedrijvenvoetbaltoernooi 2011 op de Argonvelden in Mijdrecht en nam, na een sportieve strijd
en prachtig spel, de welverdiende Ronde Venen Cup mee naar huis. Het evenement werd georganiseerd door Rotary Mijdrecht in samenwerking met sv Argon.

M+ met
Kampioen BvC
beker

de

Er deden in totaal 15 teams mee van
diverse bedrijven uit De Ronde Venen.
De uitslag was als volgt:
1. BvCM+
2. SC Johnson 2
3. Architektenbureau H.W. van der Laan
& H.P. Staal
Aanmoedigingsprijs (15e): FC Leucoplast
Penaltybokaal: Rabobank Rijn- en Veenstromen 2.

made Credit management, S.C. Johnson
(2 teams), Van Walraven Operation, Van
Walraven Holding, RaboBank Rijn en
Veenstromen (2 teams), FC Leucoplast,
Bouwbedrijf Mulckhuijse, Arch. en ing.
bureau H.W. van der Laan & H.P. Staal,
Bouwbedrijf Gebr. Van Scheppingen,
Van Rossum Makelaardij, Van Kouwen,
spelend onder de naam Antenna, de Veenhartkerk, Veteranenteam Argon/Rotary.

De opzet met kleinere teams van 7
personen, die speelden op een half veld,
was zeer geslaagd. Hierdoor was het voor
bedrijven gemakkelijker een team samen
te stellen. Bovendien was het voor minder
ervaren voetballers goed meekomen en
daardoor voor iedereen leuk om mee te
doen. Er werd gespeeld in 3 poules van 5
teams en er werden wedstrijden gespeeld
van 20 minuten. Het toernooi werd afgesloten met een spannende finalepoule.

Goede doelen
Dankzij de sponsors is het gelukt met dit
toernooi een mooi bedrag bij elkaar te
brengen: zo’n € 20.000,-, bestemd voor
het ondersteunen van goede doelen. Een
deel van deze opbrengst wordt besteed
aan De moederverwendag en het Kerstdiner Soos de Cirkel, beide in De Ronde
Venen. Daarnaast worden twee internationale doelen gesteund: Stichting Hand
in Bolivia en Stichting Wees en Kind in
Indonesië. Ook de internationale doelen
hebben een relatie met De Ronde Venen.

De opening werd vrolijk begeleid door
V.I.O.S. Naast het voetbaltoernooi waren
er gedurende de dag de nodige nevenactiviteiten voor de aanwezige kinderen,
zoals een surfsimulator. Het toernooi werd
afgesloten met een gezellige barbecue.
De deelnemende teams: BvCM+ Tailor-

Kortom een geslaagd toernooi, dat volgend jaar zeker herhaald zal worden.

Het kampioens
team BvCM+

son 2
SC John

H.W. van d
er Laan /
H.P. Staal

Optima Mijdrecht B.V.

Verkaik Holding B.V.

FC LEUKOPLAST

Rabobank 2

ecue.
Gezellige barb

