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NRE zeilspektakel op de Vinkeveense Plassen
Het Nationaal Regenboogevenement (NRE) is een jaarlijks terugkerend zeilevenement, waarbij op vijf verschillende Hollandse
en Utrechtse plassen wedstrijden gevaren worden. Morgen, zaterdag 7 juli, vinden voor het tweede jaar NRE-zeilwedstrijden
plaats op de Vinkeveense Plassen. De WVA is ook dit jaar gastheer. De activiteiten zijn geconcentreerd rond Zandeiland 4.
De boten worden tussen 10.30 en 12.00 uur te water gelaten en kunnen aansluitend worden bezichtigd in de haven van de WVA.
Om 11 uur starten workshops en demonstraties en is er een kramenmarkt. De demonstraties en jeugdactiviteiten worden verzorgd
door verschillende Vinkeveense verenigingen als de Scouting en het Showballet. Ook is het Shantykoor Ahoy van de partij. De
zeilwedstrijden beginnen om 14 uur met een startschot van de Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht. Om 17.00 uur
volgen de prijsuitreiking en een afsluitende borrel.
Wie met de auto het evenement wil bezoeken kan parkeren bij Zandeiland 1 en gebruik maken van de watertaxi naar eiland 4.

College kiest voor Alexander Meijer

Nieuwe gemeente-secretaris benoemd
Het college van B&W van de gemeente De Ronde Venen heeft Alexander Meijer (38) benoemd tot algemeen
directeur/gemeentesecretaris. De benoeming gaat in op 20 augustus aanstaande.
keling en verandermanagement,
strategie en beleidsontwikkeling en
verbetering van de dienstverlening.
Meijer is op dit moment gemeentesecretaris/algemeen directeur van de
gemeente Naarden.

door piet van buul

Nadat vorige week afscheid is genomen van Ina Sjerps, die de functie
tijdelijk heeft waargenomen, is met
de benoeming van Alexander Meijer
deze belangrijke post in de gemeentelijke organisatie weer ingevuld.
Meijer gaat in deze functie leiding
geven aan het veranderingsproces dat
de organisatie heeft ingezet. In zijn
rol van algemeen directeur wordt hij
verantwoordelijk voor de aansturing
van de nieuwe, meer bedrijfsmatige
organisatie en de ingezette organisatieverandering. Als gemeentesecretaris is hij de eerste adviseur van het
college van B&W.
Alexander Meijer kan, in weerwil van
zijn nog relatief jonge leeftijd bogen

must be a love game

Alexander Meijer gaat per 20 augustus
de gemeente De Ronde Venen leiden
als directeur/gemeentesecretaris.
op een ruime ervaring. Hij begon zijn
carrière bij een middelgroot advocatenkantoor, maar werkt inmiddels al
vijftien jaar in verschillende functies
bij kleine en middelgrote gemeenten.
Hij heeft ook ervaring met fusiegemeentes. Zijn kracht ligt met name
op het gebied van organisatieontwik-

Burgemeester Maarten Divendal
toonde zich ingenomen met de
aanstelling van Meijer. “Uit de grote
hoeveelheid sollicitanten kwam hij
naar voren als een energiek en
voortvarend persoon. Hij brengt veel
ervaring mee, die wij goed zullen
kunnen gebruiken. Wij hebben ook
het gevoel dat zijn persoonlijkheid
heel goed past bij onze gemeente,”
aldus de burgemeester.
Alexander Meijer woont in Amsterdam. Hij is getrouwd en heeft twee
kinderen.

allerlaatste exemplaren
tijdens kraampjesmarkt
za. 7 juli, zandeiland 4!

by tweed.nl
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hans wimbledon brillen
de lindeboom mijdrecht

Actie en avontuur of
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Hoofdweg 91 A Mijdrecht
Vandaag mag ik een woning op een heel bijzonder plekje gaan bekijken. Het is een woning aan
de Hoofdweg 91A in Mijdrecht; gelegen nét buiten Mijdrecht op een rustige plek midden tussen de weilanden. Ik rij via de lange oprijlaan naar de woning en het lijkt net of ik mijn auto in
het bos parkeer; zoveel groen om me heen. De bewoonster ziet me al aankomen en zij vertelt
dat ze meteen verliefd was op deze plek. En dat kan ik me heel goed voorstellen.
We lopen eerst een rondje door de
tuin en daar ben je niet zomaar doorheen! Er zijn vijf verschillende terrassen, elk op een geheel eigen plekje in
de tuin. Zo is er een terras aangrenzend aan de woning, waar je lekker
in de zon kunt zitten of kunt eten. Iets
verder in de tuin ligt een terras waar
je ook van de zon en het uitzicht kunt
genieten. We lopen verder langs de
slootkant, waar veel verschillende
plantjes te zien zijn, naar een bankje
helemaal achterin de tuin. Een geweldige plek in de schaduw, met een
uiteraard ook een fantastisch uitzicht
over de weilanden. In het midden van
de tuin ligt een grote vijver waar de
natuur lekker zijn gang kan gaan. Er
leven kikkers, salamanders en ook
hier een grote hoeveelheid prachtige
bloemen en planten.
We lopen verder door de tuin en
komen bij de schapenweide, waar drie
schapen heerlijk kunnen vertoeven in
de zon, schaduw of in hun stal. Naast
de schapenweide is er ook een kippenren. Aan de zijkant op het erf staan
twee schuren die je kunt gebruiken
voor de opslag van tuingereedschap,
tuinmeubelen en dergelijke. Achter de
schuur is nog een klein terrasje waar
je ’s avonds van de laatste zonnestralen kunt genieten. En natuurlijk ook
hier weer een prachtig uitzicht.

De tuin is doordacht ontworpen en
heeft enorm veel verschillende soorten bloemen en planten.
We zouden nog uren in de tuin kunnen verblijven, maar we willen ook
de woning bezichtigen, dus gaan we
via de schuifpui de woning binnen en
stappen direct in de woonkamer. De
woonkamer is gebouwd in de vorm
van de hooiberg die daar vroeger
stond. Dat is te zien aan de vierkante
vorm en prachtige puntdakconstructie.
Een enorme ruimte. Er zijn zoveel
ramen dat je ook binnen midden in de
natuur zit, met koeien, watervogels en
vlinders onder handbereik. De keuken
is door de bewoonster zelf ontworpen
en dat is te zien aan de bijzondere
ronde vorm van de keuken. Alle benodigde apparatuur is aanwezig.
Via de gang komen we bij een tweede
keuken, een ruime werkkamer en een
ruime slaapkamer. Ook de badkamer
is hier te vinden, hierin bevinden
zich een bad met douche, een dubbel
wastafelmeubel en een toilet.
In de gang zit ook de trap naar de
eerste verdieping. Op de overloop is
ruimte voor de was- en droogapparatuur. En door middel van een grote
kast is hier nog een aparte slaapruim-

te gecreëerd. Erg
leuk gedaan. De
laatste slaapkamer is ook nog
bijzonder ruim
en heeft een
eigen wastafel
en een aparte
bergruimte waar
je behoorlijk wat
spullen in kwijt
kunt.
Vanuit het bed
kijk je zo de
weilanden in. Dat is nog eens lekker
wakker worden ’s ochtends!
De woning is ruim, lekker licht, is
omgeven door veel groen en heeft een
geweldig uitzicht.
Het is echt de moeite waard hier eens
een kijkje te komen nemen. De makelaar zal u met plezier een rondleiding
geven door dit paradijs.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte		
Basisschool
Sportcomplex

2,8
19
2,8
2,4
2,3

Facts & Figures

Hoofdweg 91 A, Mijdrecht
Vraagprijs: € 575.000,- k.k.
Woonoppervlakte 185 m2
Inhoud 535 m3
5 kamers (3 slaapkamers)
Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

www.deplekbijuitstek.nl
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Horren  Schuifpuien 
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Amstelveen • Zetterij 1
• 0297-284970
Mijdrecht • Communicatieweg 4 • www.voku.nl

Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels
Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste




Garagedeuren  Gevelbekleding
Uitbouwen  Windschermen
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Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Krak
Ik ben zeer teleurgesteld dat op
Nationale Veteranendag in De Ronde
Venen geen aandacht is besteed aan dit
nationale evenement ter waardering van
onze veteranen, jong en oud. Waarom
heeft de gemeente zelfs niet de moeite
genomen om de vlag te hijsen?
Dat had inderdaad wel gemoeten.
Ook al is er in De Ronde Venen geen
traditie om als gemeente zelf extra
aandacht te besteden aan de Veteranendag, is er natuurlijk wel veel
waardering voor de veteranen. Vlaggen hoort daarbij. Echter, tijdens
evenementen op het Raadhuisplein
hebben we een ‘technisch probleem’:
de huidige vlaggenmasten worden
gestoken in een voetstuk dat zich
op het plein bevindt. Afgelopen
zaterdag was er, bovenop het
voetstuk, een voetbaltoernooi bezig.
Vlaggen was daarom niet mogelijk.
Dat probleem doet zich ook voor bij
bijvoorbeeld de weekmarkt of als de
ijsbaan er is. De vraag is aanleiding
om te bekijken of er masten aan de

gevels geplaatst kunnen worden (en
of daar geld voor is). Dan zou het
probleem van ‘de voetstukken’ tot
het verleden behoren.

Hoe zit het precies met de vergunningen
voor het paviljoen op Eiland 1 bij de Vinkeveense plassen? Er vinden activiteiten
plaats, er wordt overlast ervaren, maar
zijn er wel vergunningen voor?
Het antwoord lijkt op het eerste
gezicht wat ingewikkeld, omdat er
sprake is van verschillende zaken
die met elkaar samenhangen. Een
drank- en horecavergunning kan iedereen verkrijgen die aan bepaalde
zogenoemde ‘zakelijkheidseisen’ (die
hebben bijvoorbeeld te maken met
vakbekwaamheid en goede antecedenten) en ‘inrichtingseisen’ (onder
andere op het gebied van hygiëne)
voldoet. Of je de vergunning die je
hebt gekregen ook daadwerkelijk
kunt gebruiken, hangt af van het
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan waaronder zandeiland 1

Jongeren slaan tentenkamp op

Bezuinigingen dwingen raad tot lastige keuzes
De gemeente De Ronde Venen kampt met ernstige tekorten. Teneinde de
gemeentelijke financiële huishouding weer op orde te krijgen ziet het college zich genoodzaakt de ene bezuinigingsmaatregel na de andere aan de
gemeenteraad voor te leggen. De raad heeft het er moeilijk mee. Dat bleek
vorige week donderdag weer eens tijdens de laatste vergadering voor het
zomerreces. Er moesten een paar lastige knopen worden doorgehakt.
door piet van buul

De programmarekening 2011–zeg
maar het financiële jaarverslag
van de gemeente– moest worden
vastgesteld. Onder het motto ‘gedane
zaken nemen geen keer’, voelde de
raad er weinig voor om nog diep op
de gepresenteerde cijfers in te gaan.
Het vorige jaar, volgens velen een
‘verloren jaar’, werd met een fors
verlies van bijna twaalf miljoen euro
afgesloten. Enkele fracties namen
de gelegenheid te baat om nog eens
terug te blikken naar het ontstaan
van de financiële ellende. Daarbij
bleek dat een aantal beschouwingen
gestoeld waren op een selectief
geheugen. Nog geen jaar na de commotie over de financiële gevolgen
van de grote projectplannen, die tot
het vertrek van de burgemeester en

een wethouder en tot het ontslag van
twee topambtenaren leidde, bleek dat
sommigen hier al hun eigen geschiedenis over schrijven. Daarbij werd
de voormalig wethouder ruimtelijke
ordening als de veroorzaker van alle
ellende aangemerkt. Voor het gemak
werd de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het voltallige college
vergeten. Evenzeer het feit dat ook
de raad van de voormalige gemeente
De Ronde Venen boter op het hoofd
heeft, omdat er indertijd ook ingestemd is met allerlei plannen.
Voor een aantal raadsleden uit de
voormalige raad van Abcoude aanleiding om zout in de wonden te wrijven,
met de vaststelling dat de toenmalige
grote broer en wel een puinhoop van
heeft gemaakt.
De raad ging akkoord met de vaststelling van de programmarekening.

Zaterdag 7 juli 2012

• Nationaal Regenboog Evenement,
Zandeiland 4, Vinkeveen
• Ms Damsterdiep bezoekt 		
MuseumDRV, Vinkeveen
• Wervingsborrel Locatieraad 		
C&D-kerk, Abcoude
• Boekenmarkt achter De Morgenster,
Vinkeveen

Zondag 8 juli 2012

• Sunday Lounge, Restaurant De
Lokeend, Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Is het een drukke periode zo vlak voor
de vakantie aanvangt?
Zoals in veel bedrijven zie je ook in
de gemeente dat er pieken in het
werk zijn. En deze zijn er inderdaad
vaak vlak voor de vakantie. Vorige

De Baat en De Fabriek
De opdracht aan de welzijnsorganisatie De Baat om vijf procent te bezuinigen heeft geleid tot het plan om
het locatiegebonden jongerenbeleid
af te stoten. Dat heeft ook gevolgen
voor De Fabriek, de thuisbasis voor
het jongerenwerk. Bij de jongeren
bestaan dan ook grote bezwaren
tegen een dergelijk besluit. Om die
bezwaren nog eens duidelijk te maken hadden ze voor het gemeentehuis
een tentenkamp opgeslagen en werd
de raadsleden duidelijk gemaakt dat
De Fabriek voor het jongerenwerk
behouden moet blijven.
Wethouder Spil benadrukte dat ook
na uitvoerig overleg geen andere
mogelijkheden zijn gevonden om de
vereiste bezuiniging bij De Baat te
realiseren. Zij vertrouwde erop dat
De Baat alles in het werk zal stellen
om het jongerenwerk op verantwoorde wijze in stand te houden. Voor wat
betreft het gebruik van De Fabriek is
het college op zoek naar een nieuwe
huurder.
De oppositie was er niet gerust op dat
de voorstellen hiervoor, die inmiddels
openbaar zijn geworden, voldoen
aan de ideeën en behoeften van de
betrokken jongeren. Zij waren van
mening dat de besluiten moeten wor-

week was de laatste gemeenteraadsvergadering. Deze duurde
tot nét na middernacht. Belangrijk
onderwerp was het vaststellen van
de voorjaarsnota. In deze nota
zijn de kaders opgenomen op basis
waarvan het college met concrete
bezuinigingsvoorstellen komt om
De Ronde Venen weer financieel
gezond te krijgen. Dat is een proces
dat een aantal jaren duurt. Verder
is er na een zorgvuldige procedure
een nieuwe gemeentesecretaris
benoemd. Tegelijkertijd zijn er tal
van activiteiten en evenementen die
nog aan het eind van het seizoen
plaatsvinden. Genoeg leuke en nuttige afwisseling.
Ook op het persoonlijke vlak is het
een drukke periode: momenteel zijn
we onze verhuizing vanuit Haarlem
naar De Ronde Venen (trapsgewijs)
aan het afronden. Deze rubriek
krijgt een wat langere vakantieperiode dan de schrijver ervan!

den uitgesteld, totdat in het najaar
de nota accommodatiebeleid en de
nota jongerenbeleid zijn besproken
en vastgesteld. Om er, vooruitlopend
daarop, nu een element uit te lichten
en daarover verregaande en onomkeerbare besluiten te nemen, vond
men onjuist. D66 en Lijst8 dienden
een motie in die er toe moest leiden
dat de besluiten worden uitgesteld
zodat er naar betere oplossingen
gezocht kon worden. Die motie
kreeg slechts de steun van de vier
oppositiepartijen, RVB, D66, Lijst8
en SVAB. De coalitiepartijen hielden
de gelederen gesloten en stemden in
met het voorstel om het locatiegebonden jongerenbeleid van De Baat
te beëindigen en voor De Fabriek
een andere gebruiker te zoeken. De
oppositie stemde tegen.
Voorjaarsnota 2012
De raad stemde unaniem in met
een meerjarenplan waarin wordt
vastgelegd hoe er in de komende
jaren met het onderhoud van de
wegen wordt omgegaan. Daarvoor
is in totaal ongeveer 27 miljoen
nodig. Er is sprake van een enorme
achterstand in onderhoud en men
wil gespreid over de komende jaren

Lees verder op pagina 15

Colofon

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

valt, is voorzien in ‘dagrecreatie’ met
daarbinnen een bestemd bouwvlak
waar horeca is toegestaan. En, het
lijkt misschien raar, maar bij ‘dagrecreatie’, mag de horecavergunning
ook ’s avonds gebruikt worden.
Voor het oorspronkelijke pand is een
tijdelijke bouwvergunning verleend
en inmiddels ook een reguliere
vergunning voor een permanent
bouwwerk. Aan die vergunning
voor het permanente gebouw zijn
weer voorschriften verbonden,
bijvoorbeeld met betrekking tot de
geluidsisolatie. Er zal door bouwinspecteurs op worden toegezien
dat deze voorzieningen ook worden
gerealiseerd. Daarna zullen controlemetingen plaatsvinden.
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Het zijn echte gluiperds. Zo zie
je ze, zo weer niet. Ze komen
meestal als het donker is te
voorschijn. Het liefst als het een
beetje regent. Met hordes tegelijk kruipen ze je tuin binnen.
Er zijn er die op Nederlandse
vakantiegangers lijken. Die
hebben een huisje op hun rug.
Logies hebben die niet nodig, wel
ontbijt. Maar er zijn er ook die
veel van naturisten weg hebben.
Die zijn alleen veel glibberiger.
Die zou je slijmballen mogen
noemen. Vreten doen ze als de
beste. Ze hebben een voorkeur
voor dure aanplant, die ze tot de
wortel opvreten. Zo elimineren
ze de fleurige aanblik die onze
tuin toch jaarlijks biedt. De pruimen aan onze bomen zijn ook
bijzonder in trek. Nou gaat het
me niet om de pruimen, die koop
je voor een prikkie bij de groenteman. Maar het is het idee.
Sinds een tijdje heb ik de strijd
met ze aangebonden. Enige studie ging daar aan vooraf. Het zijn
Hermafrodieten. Dat wil zeggen
dat ze de tak van sport die ons
nakomelingen bezorgt niet nodig
hebben om zich voort te planten.
Ze leggen twee tot drie keer
per jaar vijfhonderd eieren. Die
rijpen ondergronds en komen het
jaar daarna uit. Een uitstekend
middel om ze te verdelgen is ze
te vangen, in een plastic zakje te
stoppen en dit zakje in de vriezer
deponeren. Een diervriendelijke
methode zegt men. Ik ben begonnen ze in een bakje te verzamelen en in de groenbak te smijten.
Na een paar dagen zag ik dat
de binnenkant van deksel van
de groenbak krioelde met het
volkje. Vanaf dag een ben ik gaan
tellen. Na vier weken stond de
teller op meer dan 1.000 (zegge
duizend). De combinatie van het
slagveld dat ze aanrichten en de
enorme aantallen die ik vang
heeft de bestrijdingsmethode die
ik hanteer ietwat gewijzigd. Een
flinke bak zout staat klaar om
de bloterikken te bestrooien. Die
vinden dat niet fijn, hun lijden is
kort en krachtig. De caravanbezitters trakteer ik op een forse
mep. Krak, dat zegt genoeg. Na
een verbeten strijd constateer
ik dat de populatie qua leeftijd
steeds jonger wordt. Het lijkt er
dus op dat mijn strijdwijze succesvol blijkt te zijn. Gaandeweg
ontkomt er geen exemplaar. Niet
zo vreemd toch, ze hebben immers een enorm nadeel. Ze zijn
zo langzaam dat vluchten geen
zin heeft.

Druk: Dijkman Offset, Diemen
Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse
(visionquest.nl) en anderen.

www.degroenevenen.nl
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Mocht ik in het verleden nog wel
eens een voorafje nemen in de
vorm van een dozijntje slakken,
dat doe ik niet meer. Daar heb
ik te veel aversie tegen het kruipend volkje voor opgebouwd.
Luistervink.
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Kort nieuws
De Ronde Venen
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Geslaagd Rabo Straatvoetbaltoernooi
De Ronde Venen

Coen Stoll bij Horizon
Op zondag 8 juli brengt Horizon een
gesprek van Henk Oudshoorn met
Coen Stoll, wetenschapper op de
vakgebieden biologie en theologie.
Hij behoort bij de PKN kerk De
Ontmoeting te Wilnis. Hij geeft zijn
visie op de verantwoordelijkheid en
de mogelijkheden van mensen die
een passie voor God hebben.
Horizon wordt uitgezonden op
zondag van 9 tot 10 en van 17 tot
18 uur op Midpoint FM.

Mijdrecht

Bijbelse opdracht in
De Wegwijzer
Zondagmorgen 8 juli om 10 uur
leest Henk Aperloo een preek in de
morgendienst van de Christelijke
Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht. Het Bijbelgedeelte dat
gelezen zal worden is Mattheüs 8:
1-20, het thema van de preek: 'Jezus volgen, waar Hij ook heengaat'.
De middagdienst van 17 uur wordt
geleid door dominee Henk-Jan
Vazquez. De Bijbellezing is uit 1
Koningen 11: 26-43 en het thema:
'Gods weg gaan'. Het is een Bijbelse
opdracht om Gods weg te gaan,
maar is dat tegenwoordig niet
achterhaald?
Zie ook www.CGKMijdrecht.nl.

Mijdrecht

Aangepaste opening
afvalbrengstation
Vanaf dinsdag 10 juli tot en met
donderdag 16 augustus is het
afvalbrengstation in Mijdrecht op de
dinsdagen en donderdagen de hele
dag gesloten. De openingstijden van
het afvalbrengstation in Abcoude
blijven in de zomervakantie ongewijzigd.
De openingstijden van het afvalbrengstation in Mijdrecht zijn van
week 28 tot en met week 33 als
volgt:
Maandag, woensdag, vrijdag
en zaterdag:
9 - 12 uur en 12.30 - 16 uur
Dinsdag en donderdag:
Gesloten

Wilnis

VBW Teen Event
Ben jij tussen de 13 en 17 jaar?
Dan zijn er dit jaar voor jou
(weer) speciale tieneravonden op
dinsdag 10 juli – vrijdag 13 juli in
het Speelwoud in Wilnis (achter
de brandweerkazerne). ‘Hippe’
zeskamp, Triathlon Survival/Pimp
je flipflop, Bijbelstudie ‘Decide for
yourself!’ en natuurlijk het hamburgerfestijn. Zie voor meer info
de posters, de flyer of surf naar
de facebookpagina ‘Vbw Tieneravonden Wilnis’. Neem je vriend/
vriendin mee!

Groep 8 neemt afscheid van De Pijlstaartschool
Vrijdag 29 juni jl. namen de kinderen
van groep 8 afscheid met de musical
‘Start’, die een kijkje biedt in het
Olympisch dorp. De voorbereidingen
zijn genomen en de opening volgt
snel. Judy opent haar sapjesbar,
Borek bakt broodjes en Daniel stelt
een top-menu samen. Puck en Perry
controleren of alles brandveilig is
en Bruno zet de fakkel klaar. Koos
en Kobi zien daar wel handel in. Ze
stelen de fakkel! Floor ontdekt de
diefstal en probeert het eerst nog geheim te houden maar de media heeft
er al lucht van gekregen. Scotland
Yard wordt ingeschakeld. Ondertussen gebeurt er natuurlijk nog veel

meer. Elin en Tess worden verliefd
op bokser Bing en de roeiers zijn
hun mascotte vergeten. Uiteindelijk
komt alles toch nog goed en kunnen
de Spelen beginnen. Na de musical
volgde er een officieel gedeelte met
o.a. het uitreiken van de getuigschriften en het rapport. Namens de
ouderraad kregen de kinderen een
glaasje kinderchampagne en een
roos. Hierna gingen alle stoelen aan
de kant. De ouders praatten nog wat
na onder het genot van een hapje
en een drankje en bij de kinderen
gingen de voetjes van de vloer tijdens
een disco. Alles bij elkaar een zeer
geslaagde avond!

Eén van de poulewinnaars
Op zaterdag jl. stond Mijdrecht,
ondanks het teleurstellende EK,
weer even volledig in het teken
van voetbal! Op het Raadhuisplein
organiseerde SV Argon en Rabobank Rijn en Veenstromen voor
de negende keer samen het Rabo
Straatvoetbaltoernooi.
Al vroeg in de ochtend troffen
de vrijwilligers van SV Argon
en enkele medewerkers van de
Rabobank de voorbereidingen voor
dit sportieve evenement. Wethouder
Moolenburgh trapte het toernooi
officieel af. Gekleed in een oranje
Rabo Straatvoetbalshirt gingen de
jongens en meisjes fanatiek aan de
gang. De prijzen werden dit jaar

uitgereikt door Jocelino de Sa en
Erik Mulder van Argon zondag 1
en door Anouk Hoogendijk, vanaf
het nieuwe seizoen speelster van de
dames van Ajax.
Het was een zeer geslaagd toernooi, met enthousiaste deelnemers,
positieve reacties en een gezellige
sfeer. “We kijken terug op een mooi
coöperatief evenement. Op naar
volgend jaar, de 10e editie!,” aldus
Gert van Hasselt (SV Argon) en
Ronald Meijer (Rabobank Rijn en
Veenstromen). Foto’s van het Rabo
Straatvoetbaltoernooi zijn terug te
vinden op

www.facebook.com/rabobankrv

Hoefse ouderen beleefden mooie uitgaansdag
Het is altijd heel gezellig en je
spreekt elkaar weer. Dat is eigenlijk
het belangrijkste op de jaarlijkse
uitgaansdag voor ouderen in De
Hoef. Een mooie bestemming werkt
wel extra inspirerend. Dit jaar
ging de reis naar Zuid-Holland,
het eiland Tiengemeten. Eerst een
landbouwgebied, nu een uitgestrekt
natuurgebied. Je kunt daar ook
naar het Rien Poortvliet Museum
met mooie schilderijen en tekeningen. Ook de kabouters ontbraken
niet. Op het terras was het goed
toeven. Na de lunch maakte de
bus een rondrit door de fraaie
Alblasserwaard. Een gids kwam
aan boord, hij wist veel aardige
wetenswaardigheden te vertellen.
Een show met uilen in Ameide was
een mooie afsluiting.

Scootmobieltocht naar schaatsmuseum
Het schaats- & mutsmuseum ‘Koud
aan de dijk’ in De Hoef was onlangs
de bestemming van een scootmobielrit. Er werd verzameld bij verzorgingshuis Nieuw Avondlicht waarna
ie met een koekje, richting De Hoef
vertrokken. De deelnemers genoten van de route langs de Kromme
Mijdrecht en van et mooie weer. Bij
het museum aangekomen kreeg men
uitgebreid uitleg over de ontwikkeling
van de schaats. Hier zijn de schaatsen
te zien van Koningin Emma, Koningin Wilhelmina en van nog vele
anderen. De mutsen van Ard en Kees
ontbreken ook niet en zelfs de brug
van Bartlehiem is aanwezig. Dit alles
was erg leuk om eens te bekijken.

Na terugkomst bij Nieuw Avondlicht
is nog een leuke groepsfoto gemaakt.
Vrijwilligers en deelnemers willen
Nieuw Avondlicht hartelijk danken
voor de koffie en koekjes die men
elke keer weer krijgt bij de start. En
ook het schaatsmuseum dat hen zo
hartelijk ontving en een leerzame
rondleiding verzorgde.
De scootmobielritten worden
georganiseerd door De Baat en zijn
niet alleen bedoeld voor de oudere
scootmobieler, maar ook mensen met
een elektrische fiets zijn welkom. De
volgende scootmobiel tochten zijn op
17 juli, 21 augustus en 18 september.
Aanmelden kan via de servicepunten,
tel. 0297-587600.

Als vanouds stond bij aankomst in
thuishaven De Hoef weer een heerlijk buffet klaar bij de Strooppot.
Veel te snel was deze mooie uitgaansdag weer voorbij. Dank aan
de stichting Hoefse Belangen en
alle inwoners van De Hoef, die dit
mogelijk hebben gemaakt.

Geslaagde BBQ voor koor Progression
Afgelopen zaterdag heeft koor
Progression uit Mijdrecht/Wilnis
de jaarlijkse BBQ beleefd; dit keer
geheel in cowboy/indianenstijl. Het
was een heel bewogen jaar, waarin
de koorleden afscheid hebben moeten nemen van hun lid Annemarie
Reurings. Zij overleed op 61-jarige
leeftijd na een kort ziekbed.

Het koor heeft gezongen tijdens
haar avondwake en haar begrafenis.
Op deze avond is een kaarsje voor
haar aangestoken zodat ze er toch
een beetje bij was.
Verder heeft het koor veel vieringen opgeluisterd met hun zang,
zoals o.a. in Huize Ursula in Nieuwveen. Wie interesse heeft in dit
gezellige koor, is van harte uitgenodigd om na de vakantie een keer
een repetitie mee te komen zingen.
Repetities zijn elke dinsdagavond
(vanaf 4 sept) van 19.45 tot 21.45
uur in de RK Kerk van Mijdrecht/
Wilnis, Driehuisplein 2 in Mijdrecht.
Mailen voor meer info naar jongerenkoorprogression@gmail.com.

Bruiloftsfeer bij Nieuw Avondlicht

Het was dinsdag jl. een feestelijke bruiloftssfeer in Zorgcentrum Nieuw Avondlicht. Bewoners van Nieuw Avondlicht en de aanleunwoningen in De Kom
kregen als heuse bruiloftsgasten een fleurige corsagebloem opgespeld. Op de
catwalk verschenen in twee groepen zo'n vijftien dames in trouwkleding: van
de meest sierlijke Nederlandse creaties, tot een Italiaans winters model compleet met hoed, een Franse en een Indiaanse creatie, een galajurk en een outfit
voor een bruiloftsgast op een Marokkaans feest. De groep modellen bestond
uit medewerkers, vrijwilligers, een dochter en de partner. Zanger Barry Verkuil
bracht na de show gezellige Hollandse feestliedjes.
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Cheque voor Emma Kinderziekenhuis

Gezellige zwemvierdaagse Meerbad Abcoude
Dit jaar zijn er weer ‘gigaveel’ meters gezwommen door jong en oud tijdens
de jaarlijkse Zwemvierdaagse in het Meerbad in Abcoude. Er was weer
een gezellig en gevarieerd programma verzorgd door de vrijwilligers van
de Meerkoeten. Met 87 deelnemers was de opkomst hoog; een teken dat
het Meerbad van grote waarde is voor Abcoude en omstreken.
Na afloop van vier dagen zwemmen kon iedereen een pannenkoek versieren in het clubhuis van de Meerkoeten. Gelijkertijd werden de winnaars
va de ‘gekke-bekken-wedstrijd’ bekend gemaakt en dat was schrikken; de
winnaars 2012 zijn: Nicky Kok, Janey Krommenhoek en Ella Lingius. Kijk
voor leuke foto’s of voor informatie over de Meerkoeten op

www.demeerkoeten.nl.
Leerlingen van de Pijlstaartschool
hebben vrijdagmorgen een cheque ter waarde van € 1.463,30
overhandigd aan de psycholoog van
het Emma Kinderziekenhuis. De
Pijlstaartschool ondersteunt ieder
jaar een goed doel. Mede door het
overlijden van oud-leerlinge Jasmin
Peters hebben drie leerlingen uit

groep 8 het initiatief genomen om
dit jaar de medewerkers van het
Emma Kinderziekenhuis in het zonnetje te zetten. De ouders van Jasmin omschrijven deze medewerkers
als engelen. Zichtbaar ontroerd
waren ze dan ook toen de cheque in
hun bijzijn werd overhandigd.

Kort nieuws
Vinkeveen

Viering 40-jarig
bestaan Zuiderhof
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 juli
a.s. zijn er allerlei activiteiten in
zorgcentra Zuiderhof vanwege van
het 40-jarig bestaan. Belangstellenden kunnen bij de receptie van
Zuiderhof een programmaboekje
ophalen, met daarin de activiteiten
voor bewoners, familie en gasten.
Inwoners van Vinkeveen zijn welkom om een kijkje te komen nemen.

Abcoude

Voorinschrijven voor
Ronde van Abcoude

Landing André Kuipers live bij Holland Space
Center
Eindmusical Antoniusschool: Paniek in de
Snoepfabriek
Leerlingen, ouders, opa’s en oma’s, oud-leerlingen, vrienden en bekenden hebben gesmuld van een heerlijke avond tijdens de eindmusical
van groep 7/8 van de Antoniusschool in De Hoef: Paniek in de Snoepfabriek. Een flinke groep ouders was een hele zaterdag bezig geweest
met het opzetten van het podium, licht en geluid en het verzamelen
van spullen op het toneel. Kleuters en de groep 3/4 en 5/6 verzorgden
het voorprogramma.
Voor even was De Willespoort
afgelopen zondag omgetoverd tot
een soort 'mission control': Holland Space Center bracht een live
verslag van de terugkeer van hun
ambassadeur André Kuipers naar
de aarde. Zo'n 80 belangstellenden hadden zich verzameld om de
lovebeelden van de NASA gade te
slaan. Die werden van deskundig
commentaar voorzien door directeur Roland Taams van Holland
Space Center, die op enthousiaste
wijze de vele weetjes over ruimtevaart en deze missie overbracht op
het geboeide publiek. Dat menigeen
het stiekem toch een beetje spannend vond, bleek uit het verlossende
gejuich nadat het ruimtevaartuig
in een grote stofwolk haar afdaling
had beëindigd.
Veel tijd om de berging te volgen
was er niet, want even later zou een

vliegtuigje boven Wilnis een lading
Old Amsterdam overboord zetten,
geïnspireerd door André Kuipers
zelf, die 11 kilo kaas en een grote
zak drop had meegenomen op zijn
missie. Vanwege de harde wind
dreven de meeste kaasjes af van
hun bedachte koers, maar enkele
landden binnen handbereik van de
kinderen. De eerste parachute werd
gevonden door uitgerekend Stijn
van Bemmel. Hoezo uitgerekend?
Stijn is de zoon van de kaasboer!
foto's rob isaacs

In de musical Paniek in de Snoepfabriek viel veel te lachen: directrice
Lolly Suikerspin wilde de snoepfabriek uitbreiden omdat er in het hele
land heel veel snoep gegeten werd.
Buurman Peer, de groenteman, protesteerde daar natuurlijk tegen.
Toen de dochter van Lolly ziek
werd van al dat snoep eten, moest
Lolly naar buurman Peer om fruit te
kopen. En wat niemand had gedacht
gebeurde: Peer en Lolly werden
verliefd! Ze gingen samen ‘Groen
snoep’ produceren. Maar: hoe maak
je groen snoep? En hoe kwam dat

vreemde ingrediënt in het snoep?
Als mensen van het nieuwe snoep
aten gebeurden er rare dingen... De
kinderen speelden de musical met
groot enthousiasme en de zaal was
geboeid tot het einde.
Na afloop was opnieuw prachtig
te zien hoe een mega-grote ploeg
ouders, kinderen en leerkrachten de
zaal binnen een uur had omgetoverd
in een gewone gymzaal.
De school zal de ouders en kinderen
van deze bijzondere groep 8 missen.
Wij wensen de kinderen een fijne
toekomst toe!

De inschrijving voor de Ronde van
Abcoude, een hardloopwedstrijd
over drie, vijf of tien kilometer, die
gehouden wordt op dinsdag 28 augustus a.s. om 19.00 uur in Abcoude
is geopend. Op www.feestweekabcoude.nl of op www.inschrijven.nl
kan men inschrijven en via iDeal het
startgeld betalen om verzekerd te
zijn van een startnummer. Voorinschrijving is mogelijk tot uiterlijk 27
augustus a.s. Inschrijving ter plekke
is aanzienlijk duurder. De Stichting
Feestelijkheden Abcoude bestaat
dit jaar 100 jaar en op bijgaand
fotootje de winnaar van de Ronde
van Abcoude voor Junioren uit
1957. Een jaar overigens waarin
een aantal Abcoudenaren werd gediskwalificeerd, omdat zij een stuk
van de route hadden afgesneden
zogenaamd als geintje...

Abcoude

Rabo Abcouder Open
in volle gang

Anglia enthousiast ontvangen

Begin mei is de vakgroep Engels
met 40 brugklasleerlingen van het
VeenLanden College naar Engeland geweest om daar Canterbury,
Greenwich en Londen te bezoeken.
De leerlingen verbleven daar in
gastgezinnen en hebben in die week
veel geleerd over de Engelse taal
en -cultuur. Vervolgens deden in
maart bijna alle leerlingen uit de
B1 en A1 klassen mee met het officiële Anglia examen.

Ze konden dit jaar op drie niveaus
meedoen, van tevoren was bepaald
welk niveau het beste bij de leerling paste: primary, preliminary of
elementary level. Deze week bleek
dat iedereen is geslaagd met pass,
merit of distinction. Het enthousiasme onder leraren en leerlingen is
groot. Volgend jaar gaan ze verder
met Anglia in de B1 en A1 klassen
en in de klas twee van het VLC.

Het Rabo Abcouder Open Toernooi
van de Abcouder Lawn Tennis Club is
in volle gang en nadert haar climax
met een schitterend en feestelijk
finale weekeinde. Afgelopen week
werden er al heel veel tennispartijen
gespeeld en was het voorweekeinde
weer eens als vanouds gezellig druk.
Dat belooft wat voor de komende
dagen aangezien de overgebleven
spelers en speelsters steeds sterker
worden en de partijen steeds mooier.
Nu het finale weekeinde eraan komt,
barst ook het entertainment los.
Vrijdagavond DJ Johny Gold en op de
zaterdagavond “good old” Peter Koelewijn en DJ Franky om af te sluiten
met onze alom bekende “verrassing
uit de bosjes” op de zondag. Kortom
redenen genoeg om een kijkje te komen nemen op de grootste vereniging
van Abcoude. Meer informatie op
www.altctennis.nl.
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Feestelijke openstelling Baambrugse Zuwe
Door een serpentinewolk reden vorige week vrijdag de eerste auto’s over de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen. Met
deze feestelijke handeling opende onderneemster Irma Klinkhamer van VVPverhuur, onder grote belangstelling van
een kleine honderd bewoners, de weg die de afgelopen maanden is voorzien van een betonconstructie op heipalen.
“Wij zijn blij dat onze gasten ons en onze collega-bedrijven weer beter kunnen bereiken,” aldus Irma Klinkhamer.
door peter schavemaker

Doordeweeks tussen 16.30 uur en
6.30 uur en tijdens het weekend is
de Zuwe weer open voor autoverkeer voor bewoners, die door
middel van een code de slagbomen
kunnen openen. Het autoverkeer
mag 30 kilometer per uur, doorgaand vrachtverkeer is voorlopig
niet toegestaan.
“Deze snelheidsbeperking blijft, de
slagbomen verdwijnen op termijn,’’
zegt wethouder Pieter Palm. Uit
een eerdere rondgang van deze
krant blijkt dat veel inwoners aan
de Baambrugse Zuwe willen dat
de Zuwe, straks na de oplevering
begin oktober, afgesloten blijft voor
sluipverkeer. “Ik hoor deze wens nu
voor het eerst, maar dat is wel inte-

ressant om verder te onderzoeken,
samen met eventuele maatregelen
zoals eenrichtingsverkeer of een
afsluiting voor vrachtverkeer.’’
In oktober 2011 ging de eerste
schop in de grond waarna met
name recreatieondernemers veel
klachten hadden over de slechte
bereikbaarheid van restaurants en
jachthavens. Palm noemt deze nu
‘terecht’. “De sluiting was inclusief een zomerseizoen. We hebben
daarom meteen gekeken, naar het
economische belang en aangekondigd, om in de zomer gedeeltelijke
opstelling te kunnen realiseren, dan
maken ze hun omzet. En we hebben
woord gehouden.’’
Dura Vermeer directeur Michel
Jansen en uitvoerder André Struik
foto peter schavemaker

foto frans roos

Met een druk op de knop opent onderneemster Irma Klinkhamer de slagboom.
zien de zeer goede samenwerking
met de bewoners als het ‘succesverhaal’ van deze gedeeltelijke openstelling. “Ondanks het
krabben, bijten en friemelen op
de vierkante meter is dit gelukt,
maar ook de milde winter heeft
ons geholpen; we hadden maar
vijf dagen vorstverlet.’’ Volgens de
uitvoerder is Dura Vermeer tijdens
de bouwwerkzaamheden onderdeel
geworden van de bewoners. “Het
voelt eigenlijk als familie. We zijn
ook op kraamvisite, verjaardagen
en een crematie van een bewoner
geweest. Op deze manier heb ik dat
nog niet eerder meegemaakt. Vaak
hopen mensen dan wij snel weg
gaan vanwege de overlast.’’
Dura Vermeer verwacht eind september 2012 de werkzaamheden
volledig af te ronden. Dan is de weg
duurzaam bestand tegen verzakking
en volgt de volledige opening.

Rabobank
Rap en
Ruig race
Zondag jl. is onder grote
publieke belangstelling de
jaarlijkse Rabobank Rap
en Ruig race gehouden.
De Vinkeveense Plassen hadden nog lang geen zomerse
temperatuur en de zon was waterig,
maar om 14 uur kon de race van
start. Ook dit jaar waren er wederom
prachtige creaties. Waar het ene
team duidelijk koos voor snelheid,
kozen anderen voor originaliteit.
De constructies waren van hoge
kwaliteit, waardoor de boten die de
eindstreep niet haalden op een hand
te tellen waren.
De jury van Rap en Ruig was kritisch
maar rechtvaardig en even na vier
uur konden de volgende prijzen
bekend worden gemaakt: als snelste
eindigde team Plashoeve met een tijd
van 1:51. De tweede plaats was voor
team 't Oude Dorp met 2:02.
Dat de Costa Concordia ging zinken
lag natuurlijk voor de hand, waardoor
Hendrikx & Thomas advocaten de

foto arnold de groot

pechprijs wonnen.
De prutsers deden dit jaar voor het
eerst mee en namen gelijk de aanmoedigingsprijs mee naar huis.
Verder waren er twee prijzen in de
categorie mooiste creatie: op de
eerste plaats De Steupels met hun
Gouden Koets. De Kerstslee van
100% hout was goed voor de tweede
plaats. De brandweer Vinkeveen en
Waverveen kwam met het ondertunnelen van de N201 en won de Rap
en Ruig prijs. Ook dit
jaar was het weer een
bijzonder geslaagd
evenement.
De organisatie
bedankt de sponsoren
en alle vrijwilligers en
ziet iedereen graag
volgend jaar terug.

DE WEEK IN BEELD
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Afgelopen zaterdag vond voor de vierde
keer op rij op Dorpsacademie Mus &
Muzen in Wilnis de jaarlijkse KleurT’op
plaats: de dag van het optimisme &
creatief geluk. Leerlingen van oprichter,
beeldend kunstenaar en docent Jenneke
van Wijngaarden showden vol trots hun
kunstwerken op de catwalk, graffitischrijvers kleurden de muren (foto), er werd
een heus hiphopcollege gegeven en er
waren optredens van jong muzikaal talent
Sophie Jurjjens, hiphopformatie De Vonk en singer/songwriter Aafke
Romeijn (foto). De Dorpsacademie barstte uit haar voegen van het aantal
bezoekers en toonde daarmee aan: leeftijd, afkomst, arm, rijk – iedereen
heeft behoefte aan een beetje KleurT’op!
foto's rob isaacs

Na de succesvolle
landing van André
Kuipers werden
zondag jl. boven
Wilnis stukjes Old
Amsterdam kaas
aan parachuutjes
uit een vliegtuig
gedropd. De actie
van het kaasmerk
was bedacht nadat
de astronaut 11 kilo
van deze kaas mee
de ruimte in had
genomen. Tientallen kinderen en
hun ouders waren op de dropping afgekomen. Een camerateam van
Midpoint TV spotte het vliegtuigje als eerste... foto mieke wakker

Zaterdag jl. openden Edwin de Zwart en zijn vrouw Raquel hun vernieuwde dranken
en delicatessenzaak in Wilnis. Hiermee is het bedrijf, na een korte onderbreking
van enkele jaren, weer terug in de familie. Opa De Zwart ging in 1928 van start.
Later namen zijn zoons Martien en Hans het bedrijf over. Toen de beide broers er
mee wilden stoppen, vond Edwin zich nog te jong om het bedrijf over te nemen en
werd het verkocht. Inmiddels heeft Edwin de winkel weer teruggebracht in de familie, tot groot genoegen van de vele klanten van het bedrijf, waardoor de opening
ook een beetje het karakter kreeg van een reünie.		
foto's rob isaacs

Linkedin, Twitter, Facebook, Google+, Yelp, Hyves, MySpace, – het rijtje social media wordt
steeds langer. Welke moet je nou gebruiken, en misschien nog wel belangrijker: hoé moet je
social media gebruiken (en hoe vooral niet). Een dertigtal belangstellenden was afgekomen
op de workshop social media die maandag jl. door A-side media werd gegeven over dit
onderwerp. Gedurende de avond vlogen er veel do's & don'ts, tips en antwoorden door de
zaal, aangevuld met interessante voorbeelden en cases.		
foto patrick hesse

Een trampoline en springkussen stonden klaar voor de kinderen. Een slager had vlees
en de gasbarbecue bezorgd. De bewoners van Barnsteen in Hofland Noord-Noord konden verwelkomd worden. De straat vierde namelijk haar 25e verjaardag. In die jaren
zijn veel kinderen uitgevlogen en werden ook nieuwe bewoners welkom geheten. Al
met al een prima reden om iedereen eens bij elkaar te halen. Handen werden geschud
en ervaringen werden uitgewisseld. Dit alles onder het genot van een drankje en
hapje. Het was een geslaagd buurtfestijn.foto peter hoogland

Tijdens de midnightshopping in
Abcoude waren
er in de winkels
veel leuke
aanbiedingen,
hapjes en drankjes en natuurlijk
ook swingende
muziek. Bij de Dorpskerk trad het duo Twi-Light op, wat voor een gezellige sfeer zorgde. Kinderen van de gymvereniging Abcoude gaven een spetterende demonstratie streetdance. Er waren
ook veel activiteiten voor kinderen: Ze kregen een suikerspin, konden hun nagels laten lakken,
cupcakes versieren, worstenbroodjes bakken boven een vuurtje en naar hartelust springen op
een springkussen. Al met al was dit een zeer geslaagde activiteit van de OV-AB, die volgend
jaar zeker een vervolg zal krijgen.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
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Nieuwe aanpak van oefentherapie bij patiënten met knieartrose en een
nevenaandoening

Deelnemers gezocht voor onderzoek
Artrose is beschadiging van de gewrichten en
kan zeer pijnlijk en beperkend zijn. Oefentherapie vermindert de pijn en de beperkingen die artrose met zich mee brengt. Maar
hoe zit het met oefentherapie als je naast
artrose nog een andere aandoening hebt?
Mensen die naast knieartrose nog een andere
aandoening hebben zoals diabetes, hartproblemen, chronische longaandoening (COPD)
of overgewicht kunnen deze oefeningen vaak
niet goed uitvoeren. Daarom is er een nieuw
oefenprogramma voor knieartrose ontwikkeld waarbij specifiek rekening gehouden
wordt met deze andere aandoeningen. Nu
een vooronderzoek veelbelovende resultaten heeft opgeleverd, is er een grote studie
gestart naar het effect van deze nieuwe
therapie.

ziekte), COPD (chronische longziekte) of
overgewicht. Deze mensen worden gedurende twintig weken, twee keer per week
behandeld door een fysiotherapeut in Reade,
centrum voor revalidatie en reumatologie te
amsterdam. Voor meer informatie en aanmelding: kijk op www.reade.nl en klik op cliënten
/ Doe mee aan onderzoek / COOA onderzoek’,
of vraag informatie aan via cooa@reade.nl of
telefonisch via 020-5896226 (bereikbaar op
dinsdag en vrijdag tussen 9:00-12:00).

Deelnemers gezocht
Wij zoeken hiervoor nog deelnemers in de
leeftijd tussen de 40 en 80 jaar, met kniepijn
en één of meer nevenaandoeningen zoals
hartproblemen, diabetes type 2 (suiker-

Bomenwandeling op zondag 8 juli

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

Kerkuilen ringen bij Zorgboerderij
Op woensdagmiddag 11 juli worden de jonge
kerkuilen van de Zorgboerderij aan de Amstelkade 61 in Wilnis geringd.
De werkgroep Uilen van het IVN binnen de
Ronde Venen & Uithoorn, nodigen jong en
oud uit deze unieke gebeurtenis bij te wonen.
Door middel van een door het IVN geïnstalleerde webcam kunnen het hele jaar door in
de zorgboerderij de kerkuilen geobserveerd
worden. Deze periode, nu er 5 jonge kerkuilen
in het nest rond scharrelen, is het een lust voor
het oog. Als de jongen zo'n 30 dagen oud zijn
beginnen ze de nestkast te verlaten. Vaak zijn
de eerste uitstapjes kort en keren de jongen
overdag weer terug op het nest. De webcam
uiltjes moeten heel wat angsten overleven om

uiteindelijk daadwerkelijk uit te vliegen. Tot de
nazomer worden ze in het ouderlijk territorium
getolereerd. Langzaam neemt de zorg van de
ouders af en leren de jongen zelfstandig te zijn.
Door het ringen kan het IVN t.z.t. vaststellen
wat er met hen is gebeurd.

Indien uw huisdier mee gaat op vakantie, zijn er een aantal zaken waar u op moet letten.

Teken
Vooral in Zuid-Europa, ten zuiden van de lijn
Parijs – Milaan, zijn er meerdere ziektes, die
uw huisdier (meestal hond) kan oplopen. Be-

kennen, maar de gids kan u er nog meer
over vertellen. Bomen zijn van oudsher een
enorme inspiratiebron voor mensen. Tijdens
de wandeling zal Elza Vis van Binnenste-Buitenverhalen enkele korte verhalen vertellen.
Vertrekpunt gemeentehuis Uithoorn om
10 uur. Duur van de wandeling is twee uur,
aanmelden niet nodig. Er zijn geen kosten
aan deze excursie verbonden. Het boekje is
verkrijgbaar voor
€ 7,50. Meer informatie verkrijgbaar bij
Carola van der Meer, tel. 0297- 540853.

Hartenwensen halen ouderen even uit de ‘zomereenzaamheid’

Riki Stichting vervult 750 ‘zomerhartenwensen’
van ouderen

Huisdier en vakantie
Paspoort en vaccinaties
Voor het reizen naar het buitenland moet
uw huisdier in het bezit zijn van een erkend
Europees dierenpaspoort en van een identificatiechip. Een rabiës inenting en een gezondheidsverklaring zijn verplicht. Voor Engeland,
Noorwegen en Zweden is zelfs een bloedonderzoek vereist, zodat ruim voordat uw reis begint,
bij uw huisdier bloed afgenomen moet worden.
Gaat uw huisdier met het vliegtuig mee, dan
moet u tijdig bespreken en vooral naar de
voorwaarden vragen; deze zijn bij elke vliegmaatschappij verschillend.

In de gemeente Uithoorn staan veel prachtige en ook oude bomen. Misschien kent u er
wel een aantal van. Of vindt u een bepaalde
boom erg mooi, maar heeft u geen idee
welke boom dat nu precies is. In dat geval is
het zeker leuk om zondag 8 juli mee te lopen
met een IVN-gids.
Het IVN De Ronde Venen & Uithoorn heeft
een bomenboekje uitgegeven met een aantal
boombeschrijvingen en uitgezette wandelingen in o.a. Uithoorn. Met behulp van het
boekje kunt u natuurlijk zelf de bomen leren

halve de in Nederland bekende ziekte van Lyme,
kunnen ook andere ziektes door besmette teken
worden overgebracht. Deze ziektes, Babesiosis
en Ehrlichiosis, veroorzaken bloedarmoede,
bloedplassen, hoge koorts en opgezwollen
lymfeklieren. Besmette honden moeten langdurig met medicijnen behandeld worden. Deze
aandoeningen kunnen zelfs dodelijk zijn.
Zandvliegjes
Honden kunnen gestoken worden door een geïnfecteerde zandvlieg. De verschijnselen hiervan
openbaren zich pas na enkele maanden. Een
preventieve behandeling tegen deze teken en
zandvliegjes via een speciale (teken)halsband is
daarom van belang.

De eenzaamheid onder ouderen is in de zomermaanden erg groot. In de periode waarin
velen genieten van een vakantie of leuke dagjes uit, blijven ouderen vaak helemaal alleen
achter. Zij verdienen juist dan extra aandacht. Velen hebben een klein budget of lichamelijke beperkingen waardoor ze niet alleen op pad kunnen. Ook welzijnsactiviteiten blijven
in deze maanden vaak achterwege. Niet minder dan 200.000 ouderen zijn extreem eenzaam. Zij krijgen slechts eens per vier weken bezoek.
De actie 'zomerhartenwensen’ zet ouderen
in het zonnetje: 35 verzorgingshuizen en 40
afdelingen van de Zonnebloem, waaronder
Woonzorgcentrum Nieuw Avondlicht in
Mijdrecht, Zorgcentrum Gerardus Majella
in Mijdrecht, Verzorgingshuis Vinkenoord
in Vinkeveen en Zorgcentrum Zuiderhof in
Vinkeveen doen mee met de actie. Ook de
Zonnebloem afdelingen Mijdrecht, Vinkeveen
en Waverveen en de Zonnebloem afdeling
Wilnis-De Hoef doen mee. Per huis/afdeling
vervullen tien vrijwilligers een 'zomerhartenwens' van één van de ouderen. Het gaat bij
deze actie om individuele één op één activiteiten. Juist die exclusieve aandacht maakt

het zo bijzonder.
Het uitje kan variëren van een visje eten op
het strand, winkelen, een ver weg wonend familielid bezoeken, bezoek aan de buurt waar
men is opgegroeid, een rondvaart maken, gezellig lunchen op een terrasje of een musical
bezoeken. Alle wensen worden in de eenzame
zomermaanden vervuld.
De Riki Stichting organiseert vier keer per
jaar acties voor dezelfde groep ouderen. Deze
herhaalde aandacht draagt structureel bij aan
het verminderen en voorkomen van eenzaamheid. Een beetje aandacht voor elkaar doet
zoveel goed. Welke hartenwens van een
oudere gaat ú deze zomer vervullen?

Wormen
Tenslotte komt er in Zuid-Europa de hartworm
voor. Deze worm wordt overgebracht door de
steek van een besmette muskiet. Volwassen
hartwormen zijn slecht te bestrijden. Ook deze
parasiet moet preventief behandeld worden,
door elke drie weken een speciaal wormmiddel te geven, zolang u in Zuid-Europa verblijft.
Voor informatie en advies over preventie en /
of bescherming tegen deze gevaarlijke ziektes
kunt u, voordat u op vakantie gaat, bij DAP
Abcoude terecht.

Onderweg:
Indien uw dier nerveus is tijdens de reis; neem
ook dan van te voren contact op met DAP
Abcoude. Zowel de dierenarts, als de assistentes kunnen u tips geven en eventueel speciale
geurhormonen voorschrijven, die een kalmerende werking op uw huisdier hebben. Voor honden
die onderweg braken, zijn er medicijnen, die dit
voorkomen.

Dierenartspraktijk Abcoude		
www.dapabcoude.nl
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De Ronde Venen Zakenvrouwen komt met ‘pluseditie’

De 36 geselecteerde zakenvrouwen van verleden jaar, gefotografeerd tijdens de presentatie van het
magazine in Hotel Mijdrecht Marickenland/Meesters. 		
foto: vincent de vries
Dit najaar verschijnt de tweede editie van de
glossy De Ronde Venen Zakenvrouwen; Het
stijlvolle magazine dat de regio laat kennismaken met talentvolle, ambitieuze vrouwen achter succesvolle bedrijven in De Ronde Venen
én in leidinggevende posities had vorig jaar
een zeer succesvolle start, reden om de 2012
editie aan te vullen met zakenvrouwen uit Uithoorn en Aalsmeer, onder de titel: De Ronde
Venen Zakenvrouwen ‘Plus’. “Omdat ook
Uithoorn en Aalsmeer zich zakelijk verbonden
voelen met De Ronde Venen,” weten Betty
Okkerse en Lillian van der Schaaf, aanjagers
en initiators van De Ronde Venen Zakenvrouwen. “We kijken uit naar de komende editie.
En we hopen, dat zakenvrouwen zich tot ons
wenden. De Ronde Venen Zakenvrouwen ‘Plus’
is een fantastisch medium om je in deze tijden
positief te profileren. Maar vooral om je te
presenteren aan de consument, je relaties en
het geïnteresseerde bedrijfsleven, Dus women
in business, meld je aan.”
In De Ronde Venen Zakenvrouwen vertellen
lokaal prominente zakenvrouwen hun successtory: een persoonlijke levensschets, uiteraard

wel in relatie tot het bedrijf. De exclusiviteit
zit hem in het maximaal aantal geselecteerde
zakenvrouwen per jaarlijkse uitgave. De linkerpagina als commerciële uiting, de rechterpagina ingevuld met ‘het verhaal van de vrouw
achter het bedrijf’. De glossy is volledig in full
color uitgevoerd. Iedere zakenvrouw krijgt
100 exemplaren om zelf te verspreiden binnen
het business en social (media) network. Verder volgt nog eens een jaar lang regelmatige
distributie van 5.000 exemplaren op geselecteerde leestafels/locaties in De Ronde Venen,
Uithoorn en Aalsmeer.
Sinds de lancering van het magazine is het
platform De Ronde Venen Zakenvrouwen ook
op LinkedIn actief. Interessant voor de zakenvrouw die haar netwerk wil uitbreiden en het
leuk vindt om kennis te maken met andere
zakenvrouwen.
Meer informatie: www.regiozakenvrouwen.nl.
Of bel met Betty Okkerse, tel. 06-51840975,
of Lillian van der Schaaf, tel. 06-53891675.
Zij introduceren belangstellende zakenvrouwen graag en komen alles vrijblijvend nader
toelichten.

Profiteer nu van VLTV Plassentoernooi-aanbod
voor nieuwe leden
Wie altijd al eens wilde tennissen of de sport
weer wil oppakken, kan nu profiteren van een
voordelig kennismakingsaanbod van de Vinkeveense tennisclub VLTV. Nieuwe leden kunnen
onbeperkt tennissen t/m einde van het jaar,
incl. een gratis tennisclinic voor slechts 50
euro. Nieuwe jeugdleden t/m 17 jaar betalen
voor onbeperkt tennissen t/m einde van het
jaar slechts 25 euro! Daarnaast is er een speciale lesaanbieding voor acht groepslessen op
woensdagmiddag, verzorgd door tennisschool
Touché, voor slechts 45 euro.
Kom daarom vooral in de week van 21 t/m 29
juli eens kijken bij het Plassentoernooi op het
tenniscomplex Molmhoek te Vinkeveen en laat
u verrassen door toptennis en fantastisch eten
in een zeer gezellige ambiance en vraag naar

www.degroenevenen.nl
Persoonlijk en zorgvuldig

het inschrijfformulier voor de speciale aanbieding aan de bar of ga naar de site www.vltv.nl.
Overigens stromen de inschrijvingen voor het
Plassentoernooi binnen. Inschrijven kan nog
t/m 9 juli voor de categorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8
in enkel, dubbel of mixdubbel via
www.plassentoernooi.nl of via www.toernooi.nl
en zoek op plassentoernooi.

Cosmas & Damianuskerk zoekt locatieraad
Op zaterdag 7 juli organiseert de locatieraad
van de RK geloofsgemeenschap HH. Cosmas
en Damianus in Abcoude een wervingsborrel
voor geïnteresseerden voor een functie in de
locatieraad. De borrel is in ’t Trefpunt, Kerkstraat
23 van 16 tot 18 uur.
Per 1 januari 2013 zijn alle posities in de
locatieraad, om persoonlijke redenen dan wel
door het aflopen van zittingstermijnen, vacant.
Daarom worden vijf nieuwe mensen gezocht,
die de functies van voorzitter, penningmeester,
secretaris, lid gebouwen en terreinen en lid
overige zaken onderling kunnen verdelen en
inrichten. Uiteraard zijn de huidige leden en oudleden van de huidige locatieraad beschikbaar
om een verantwoorde en gedegen ondersteuning

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

en overdracht te realiseren. De locatieraad is
binnen de geloofsgemeenschap verantwoordelijk
voor het faciliteren van het pastoraat. Iedere
parochiaan die een vitale geloofsgemeenschap
rond de monumentale kerk aan de Kerkstraat
op waarde schat en bereid is zich daarvoor in
te zetten worden door de locatieraad van harte
uitgenodigd om naar de borrel te komen of zich
anderszins te melden. Men krijgt volop de gelegenheid met leden van de locatieraad en van de
pastoraatgroep en andere betrokken vrijwilligers
kennis te maken en kan zich geheel vrijblijvend
oriënteren en informeren. De gastvrije, kritische
en open Cosmas en Damianus gemeenschap
heeft dringend mensen nodig met oog, hart en
oor voor kerk en samenleving.

Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema
Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle
faciliteiten om een begrafenis of crematie
geheel naar uw wensen te verzorgen.
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant voor het in
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand komt te
overlijden, kunnen wij alle zorg van een
begrafenis of een crematie van u overnemen.
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

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

Prachtige boeken te
koop

Leden van de Morgensterkerk
verkopen op zaterdag 7 juli weer
(nieuwe) boeken uit een door
schenking verkregen collectie. De
bijna 2000 boeken komen uit de
verzameling literatuur van de laatste 30 jaar. Veel boeken zien er
uit als nieuw - zie bijgaande foto.
Naast literatuur zijn er ook enkele
tientallen kunstcatalogi en andere
culturele werken. De boeken zijn
zo mooi dat ze individueel geprijsd
zijn in klassen van 50 cent tot 5
euro per stuk; om de prijs hoeft
men het dus niet te laten.
De boeken staan grotendeels op
tafels uitgestald in de ontmoetingsruimte achter de kerk aan de
Herenweg 253 te Vinkeveen. Tassen voor aankoop van meerdere
boeken zijn aanwezig. Men is van
harte welkom tussen 10.00 uur en
13.00 uur.

Zomerexpositie AKM in Gezondheidscentrum
De permanente expositie van Atelier de Kromme Mijdrecht (AKM)
in het Zuwe Gezondheidscentrum
aan de Hoofdweg in Mijdrecht
is weer vernieuwd en biedt een
gevarieerd overzicht van het werk
van een twaalftal leden van het
atelier. De kunstwerken zijn tot 21
september elke werkdag tussen 9
en 16 uur te bekijken.
Op de expositie zijn werken te zien
van Annelies van Beek, Marianne
van Eck, Marie-José Kleibrink, Gosia Kowalska, Anouk van Marsbergen, Julia Meijering, Corrie Pouw
Kraan, Fans Lek, Agnes Remkes,
Meikie van Suchtelen, Gabry de
Veld en Jaap de Vries. De getoonde
werken geven een goed beeld van
de variëteit aan technieken en onderwerpkeuze en zijn alle van hoge
kwaliteit.

Atelier De Kromme Mijdrecht
(AKM) is een vereniging van
amateurkunstenaars en verzorgt
cursussen en workshops onder
deskundige leiding van professionele kunstenaars. Dagelijks wordt
er zowel gedurende de ochtend, de
middag als ook ’s avonds gewerkt
in het atelier dat gevestigd is aan
de Energieweg 107 in Mijdrecht.
Rond de jaarwisseling verwacht
AKM te kunnen verhuizen naar een
beter bereikbare locatie in de wijk
Hofland in Mijdrecht. Aanmelding
voor het nieuwe seizoen, dat loopt
van eind augustus tot mei 2013,
staat weer open. Aanmelden kan
door middel van een mailtje naar
akmmijdrecht@gmail.com. Ook
jongeren vanaf acht jaar zijn van
harte welkom.
Meer informatie over de activiteiten van AKM vindt men op

www.atelierdekrommemijdrecht.nl.

Rondeveense en Uithoornse Kunstenaars
exposeren samen

Voor de achtste keer krijgen de vrijwilligers van Galerie Fort aan de
Drecht in Uithoorn de gelegenheid
om deze zomer hun eigen werk te
exposeren in de prachtige entourage van het Fort. Vanaf aanstaande
zondag tot en met 19 augustus is
werk te zien van Els Beekman,
Hans van den Bosch, Janny Burggraaff, Marianne Gerlach, Do de
Graaf, Gon Hageman, Catharina
Jensen, Greet Niederländer, Betty
van Roesel, Cathy Troost, Jeanet
Vermeij en Max from Holland.
De expositie bevat tal van verschillende technieken zoals potloodte-

keningen, beelden, foto’s, abstracte
schilderijen in Olieverf, Acryl en
Pastel, Sieraden, Portretten,
Stadsgezichten, Natuurimpressies
en Figuratief werk.
De opening op zondag 8 juli om
15.00 uur wordt verzorgd door
Jeroen Verheijen (Wethouder en
Loco-Burgemeester van Uithoorn)
met muzikale ondersteuning van
het Blaaskwintet.
Kunst van Binnen Uit is te zien
tot en met zondag 19 augustus
op vrijdag 14.00-17.00 uur en op
zaterdag/zondag 12.00 – 17.00 uur.
www.galeriefortaandedrecht.nl.

Jong talent maakt indruk

Amstelhoek

Vogelvrij Festival
2012 groot succes
foto thijs van uden

De zomer van 2012 is afgelopen
zaterdag Vogelvrij ingeluid. Op het
Fort bij Uithoorn in de Amstelhoek vond voor de derde keer het
Vogelvrij Festival plaats. Op deze
te gekke nieuwe locatie heeft
de organisatie een record aantal
bezoekers mogen verwelkomen.
Vanuit heel het land kwamen
house liefhebbers naar het festivalterrein om te genieten van een
geweldig feest.
Het grasveld voor het fort heeft
het zwaar te verduren gehad. De
bezoekers gingen los op de muziek
van top dj’s als Gregor Salto, Billy
the Kit en Lucien Foort. Megasols
zorgden ervoor dat bij het beetje
regen dat er viel de bezoekers
alsnog droog konden staan. Toen
de donkere wolken weg waren kon
de zonnebril weer op en de voetjes
van de vloer.
De organisatie van het Vogelvrij
Festival bedankt alle bezoekers,
sponsors, partners en de tientallen
vrijwilligers voor hun geweldige
medewerking aan het festival.
De Beatbird wenst iedereen een
Vogelvrije zomervakantie toe!

Oude fortenroute opnieuw op de kaart
Tegelijk met de opening van De Stellingmaand in september, start ook
de eerste editie van een nieuwe fietstoertocht. Op 1 september 2012
fietsen naar verwachting enkele honderden sportieve wielrijders de
170 kilometer lange route rond de vroegere verdedigingslinie De Stelling van Amsterdam. De als vanouds bekend staande fortenroute heeft
dankzij miljoenen investeringen een nieuw aangezicht gekregen dat
het verkennen meer dan waard is. Door het organiseren van een fietsroute worden deze investeringen getoond aan het wielrennerpubliek.
De 170 kilometer lange route
loopt zoveel mogelijk langs de
infrastructuur van de Stelling van
Amsterdam en de tussenliggende,
recreatief aantrekkelijke fietsverbindingen. Sinds de Stelling tot één
van de negen Werelderfgoederen
in Nederland behoort, hebben
grote renovaties aan de 46 forten en
batterijen gezorgd voor een nieuw
en interessant ‘verschiet’. De vaak
prachtige wegen langs de Stelling
vormen een uitstekend decor voor
fietstochten. Er is voor één afstand
gekozen, omdat een kortere route
niet de gehele Stelling kan ronden.
Deze route laat precies zien wat de
Stelling is en vormt een uitdaging
voor de deelnemer.
ANWB knooppuntenroute
De Uithoornse Wieler Club heeft
een slim systeem bedacht om via de
ANWB knooppunten snel en zeker
de route te volgen. Alle deelnemers
ontvangen bij de start de cijfercodes
waarop zij de route kunnen volgen
zonder kans op verkeerd rijden.
Volop gelegenheid om tijdens het
fietsen van de omgeving te genieten.
In de loop van de maand augustus
wordt het parcours door verkenners

van de Uithoornse vereniging nog
eens gecontroleerd op wegomleidingen en evenementen die de weg
versperren. Op de laatste dag voor
het startschot plaatsen leden van de
club nog de nodige omleidingborden.
Gratis wielershirt voor snelle
inschrijvers
Via de digitale inschrijvingsmodule
op www.rondjestelling.nl kunnen belangstellenden zich opgeven voor de
toertocht van 1 september 2012. De
kosten bij voorinschrijving bedragen
6 euro per persoon. Om nog meer
bekendheid te geven aan de Stelling
en de fietstocht speciaal voor dit
evenement wielershirts ontworpen.
De shirts voeren reclame voor het
Rondje Stelling en tonen de logo’s
van de sponsoren, de Gemeente Amsterdam en provincie Noord Holland.
De eerste snelle inschrijvers die de
komende weken hun naam invullen
op de website, dingen mee naar het
exclusieve wielershirt. De eerste
tientallen inschrijvers maken kans
op dit tenue tijdens de openingsceremonie bij het Fort aan de Drecht.
Gratis dus. Hiermee worden sport
en cultuur nog meer met elkaar
verbonden.

Op uitnodiging van Troupe A'dour,
de organisatie voor muziek, theater
en culturele projecten uit Wilnis,
was de Academie Muzikaal Talent
zaterdag jl. te gast in Zorgcentrum
Careyn Maria-Oord in Vinkeveen.
Dit concert, met werken van Bach,
Paganini, Brahms, Liszt, Grieg,
Bartok en Debussy werd voortreffelijk uitgevoerd door vijf jonge
talenten: Joost Willemze (harp),
Jorian van Nee (piano), Pieternel
Tils (viool), Melle de Vries (cello)
en Peter Sluijs (piano). De jonge

pianisten speelden niet allen solostukken, maar traden ook samen
op met viool en cello. Het publiek
genoot volop van dit concert, dat
op een leuke wijze werd gepresenteerd door Erika Waardenburg, de
directeur van de Academie Muzikaal Talent. Ongetwijfeld zullen wij
de namen van deze getalenteerde
musici horen op verschillende concertpodia. Het volgende concert in
deze serie vindt plaats op zaterdag
13 oktober, om 10.30 uur.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Kunstenaar Philip Lindeman exposeert in Espresso:

“Ik wil mijn publiek verrassen en laten lachen”
Philip Lindeman verhuisde van Blaricum via Utrecht en Barcelona naar Hilversum. Telkens voor de kunst,
wat dat is zijn grote passie. En nu hij is aangenomen bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht wordt
zijn toekomst in de kunst steeds veelbelovender. Onder de naam Phillin, een combinatie van zijn voornaam
en de Engelse vertaling voor ‘invullen’, maakt de jonge kunstenaar inspirerende werken, waarvan een deel
nu ook in Mijdrecht te zien is; op zondag 24 opende Philip namelijk een expositie in Espresso in Mijdrecht.
Philip: “Ik vind het leuk om eens op een andere plaats te exposeren en ben erg benieuwd naar de reacties.”
Als kind tekende Philip al graag
tekenfilmhelden. Wat toen een
onschuldige hobby leek, mondde
nadat hij slaagde voor de Mavo uit
tot een levenswijze. Philip volgde
een studie aan het Grafisch Lyceum
die hij vorige maand met succes
afrondde. Vervolgens deed hij examen
voor de Hogeschool voor de Kunsten
in Utrecht waar hij na een pittig
examen werd aangenomen. Philip:
“Hoewel ik niet zo snel gespannen
ben, voelde ik bij dit toelatingsexamen wel wat druk. Om op deze school
te kunnen starten, moet je veel ambities hebben. Nadat ik mijn portfolio
had ingeleverd mocht ik een opdracht
uitvoeren waarbij interpretatie een
belangrijke rol speelde. Denk je alleen aan de letterlijke betekenis van
de woorden of laat je je fantasie ook
werken? Dat laatste is volgens mij
belangrijk, zeker in de kunst.”
Exposities
Ondanks dat Philip door zijn leeftijd
nog niet veel ervaring in de kunst
heeft, heeft hij al wel meerdere
keren geëxposeerd. Philip: “Ik heb
hiervoor aan verschillende groepsexposities deelgenomen. Voorname-

lijk is het ISM atelier in Hilversum.
ISM staat hierbij voor ‘in samenwerking met’. Hier worden verschillende
ruimtes beschikbaar gesteld voor
(jong) talent. Begin 2012 ben ik naar
Barcelona gegaan waar ik stage
liep bij een kleine kunstacademie.
Juist door die omvang was het erg
leerzaam en kon ik mij hier verder
ontwikkelen. Ik leerde voornamelijk
dat het goed is om te bedenken wat
je met een afbeelding kunt communiceren. Soms komt het bij een
toeschouwer totaal anders over dan
je zelf hebt bedacht. Daar moet je
rekening mee houden. Ik maakte al
geen provocerende werken, maar nu
let ik er extra op dat ik anderen niet
kwets. En sinds 24 juni hangt er dus
een deel van mijn werk bij Espresso
in Mijdrecht. Omdat ik op korte
termijn hoorde wanneer ik precies
mocht exposeren, heb ik vrijwel alle
werken in één week gemaakt. Eén
schilderij had ik al, maar de rest heb
ik dus recent geschilderd. Ik had nog
nooit eerder met zo’n strakke deadline gewerkt, dus dat was wel een
uitdaging, maar ik vind het belangrijk
dat het werk bij een expositie een
eenheid vormt en dat had ik nog niet

binnen mijn recente werk. Daarom
heb ik speciaal voor deze expositie
vijf extra schilderijen gemaakt.”
Humor en verbazing
Het werk dat in Espresso hangt heeft
geen specifiek thema. Wel geeft
het een goede indruk van Philips
stijl. Philip: “Ik ben vrij divers in het
werk. Of je me nu een schildersdoek
of een enorme muur als werkveld
geeft, ik krijg het allebei vol. Gezien
de beperkte ruimte hangt er hier in
Mijdrecht alleen kleiner werk. Ik heb
hierbij voornamelijk blauw- en bruintinten gebruikt. Dat doe ik meestal:
wat minder opvallende en soms zelfs
doffe kleuren. Soms gebruik ik wel
een felle, flitsende kleur, maar dat is
dan beperkt en alleen om ergens het
accent op te leggen. Qua onderwerpen en figuren ben ik niet van de
bekende tafereeltjes, maar zoek ik
meer in het aparte, datgene wat niet
alledaags is. Daarbij zoek ik naar
contrasten. Ik match dingen die niet
bij elkaar horen. Een mooi voorbeeld
is daarbij het schilderij waarbij een
mannetje met een diamant als hoofd
een regenboog uitspuugt in een wolk.
Daarbij zullen sommige mensen

Spelen, knutselen, sporten en nog meer spelen, maar...

Dit jaar wordt voor de 33ste keer een fantastische Speelweek georganiseerd voor alle kinderen tussen 5 en
12 jaar in de gemeente De Ronde Venen. Zoals elk jaar vindt dit plaats in de laatste week van de zomervakantie, dus van maandag 13 augustus t/m donderdag 16 augustus. Tijden zijn van 10 tot 12 uur en van 13
tot 15 uur met een mogelijkheid om kinderen over te laten blijven zonder extra kosten.
op donderdag de Spelenkermis met
vertrouwde elementen als de Schatkamer, en Spijkerbroekhangen.
Maar ook diverse nieuwe spellen.
De kinderen kunnen zich helemaal

uitleven op een 20 meter lange
opblaas-survivalbaan en ‘n springkussen. Als afsluiter van de week
zal er een bingo worden georgani-

hun wenkbrauwen optrekken, maar
dat is ook de bedoeling. Verbazing
en humor zijn voor mij van belang.
Ik wil zelf lol hebben in het maken
van het werk, maar ik wil ook het
publiek vermaken. Ik ben dan ook
erg benieuwd naar de reacties uit
deze buurt. Als ik de toeschouwer kan
laten glimlachen, is het werk voor mij
al geslaagd.”
Toekomst
Naast de expositie heeft de jonge
kunstenaar nog veel plannen. Philip:
“Ik ben net verhuisd naar Hilversum
waar ik een grote ruimte voor een
atelier heb. Samen met Martijn
Hoogeveen die dit voorjaar ook in

Espresso geëxposeerd heeft, wil ik
graag een atelier beginnen. Zo kunnen we elkaar inspireren. Daarnaast
heb ik natuurlijk mijn opdrachten
voor de kunstacademie. De opleiding duurt vier jaar dus daar ben ik
voorlopig volop mee bezig. Ik leer
er experimenteren met thema’s en
materialen en hoop er veel kennis
en inspiratie op te snuiven. Ik heb al
verschillende toffe creaties van studenten gezien en ben zeker van plan
minimaal tot dat niveau te groeien.”
Philips expositie is tot en met 5 augustus te bezichtigen. Espresso is elke
dag geopend en is gevestigd naast de
brandweerkazerne te Mijdrecht.

VakantieBijbelWeek in Speelwoud Wilnis

Vakantiespeelweek zoekt nog vrijwilligers

Ieder jaar heeft de Speelweek weer
een tal van activiteiten op haar
programma staan. De maandag is
de knutseldag en staat de zaal vol
met allerlei verschillende tafels
waaraan geknutseld, getekend,
geschilderd, gevouwen, gescheurd, gekleid, geregen,
versierd, getimmerd
en geborduurd
kan worden!
Sport en spel
is ingeruimd
voor de dinsdag i.s.m.
verschillende
sportverenigingen.
De sport- en
speldag zal
net als vorig jaar
plaatsvinden op de
velden van Hertha.
Een bijzondere invulling op
de woensdag is met een cultureel
thema. Elk jaar weer anders en dit
jaar in het teken van ‘beweging’
met o.a. breakdance, Aikido en nog
een leuke verrassing. Traditioneel

Philip Lindeman: “Qua onderwerpen en figuren ben ik niet van de bekende tafereeltjes, maar zoek ik meer in het aparte, datgene wat niet alledaags is. Ik wil zelf
lol hebben in het maken van het werk, maar ik wil ook het publiek vermaken. Ik
ben dan ook erg benieuwd naar de reacties uit deze buurt. Als ik de toeschouwer
kan laten glimlachen, is het werk voor mij geslaagd.”
foto espresso

seerd met hele leuke prijzen.
Maar... een speelweek organiseren
is één ding. Voor het uitvoeren zijn
er veel vrijwilligers nodig en die
zijn er te weinig. Daarom worden
alle ouders opgeroepen die
wel of geen kinderen
laten deelnemen om
te helpen. Al is
het maar voor
1 dagdeel
(2 uurtjes).
Help om
ook van de
Speelweek
2012 een
gezellig feest te
maken voor de
kinderen.
Wil je jezelf en/of anderen opgeven stuur dan een
berichtje naar vakantiespeelweek@
hotmail.nl of bel naar tel. 06-5373
6760.
Kijk voor een impressie op

www.vakantiespeelweek.nl.

Net als voorgaande jaren staat er
in de eerste week van de zomervakantie een grote blauwe tent in het
Speelwoud in Wilnis. Alle kinderen
van groep 2 t/m 8 zijn hier van
dinsdag 10 t/m zaterdag 14 juli van
harte welkom!
Elke ochtend rijdt de Trekker Ophaal
Service (TOS) door het dorp en
begint het programma om 10.00 uur.
Er wordt gezongen, er is poppenkast,
er wordt een Bijbelverhaal verteld
en alle kinderen gaan gezellig met
elkaar knutselen. Er is ook drie keer
een middagprogramma en op zaterdag wordt de week afgesloten door
met elkaar te eten. Dan zijn ook de
ouders welkom.
Veel kinderen hebben de poster al
voor het raam gehangen. Zij maken
kans op een leuk uitstapje dat de
VBW VIP krijgt. En ze mogen ook
nog iemand meenemen!
Inspecteur Keigaaf is deze week

erg druk met het vinden van de VIP.
Maak kennis met inspecteur Keigaaf
in aflevering 1 van het VBW-journaal
op www.hervormdwilnis.nl. Wie de VIP
geworden is, wordt op woensdag 11
juli in de tent bekend gemaakt.
Alle informatie over de VBW staat
op www.hervormdwilnis.nl.

De Ronde Venen

Opbrengst collecte Rode Kruis
Tijdens de landelijke collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis is
vorige week in de dorpskernen van De Ronde Venen een voorlopig totaalbedrag van 14.813,70 opgehaald. Op dit moment zijn nog niet alle bussen
geteld. Het totaalresultaat zal nog positief veranderen. Een groot deel van
de opbrengst komt ten goede aan plaatselijke activiteiten.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Hennie van der Hoort, vogelliefhebbersvereniging

Kweken op kleur of op postuur
Veel mensen hebben een huisdier. Meestal gaat het dan om honden of katten. Anderen genieten van het
vrolijke fluiten van hun kanarie in een kooitje in de huiskamer. Voor sommigen is een kanarie of een paar
parkieten niet genoeg. Ze bouwen een volière en bieden onderdak aan een keur van vogels met een onvoorstelbare kleurenpracht. Ze genieten van de aanblik en vinden een hobby in de verzorging van de dieren. In
sommige gevallen probeert men exemplaren te kweken, die er nog mooier uitzien. De regionale vogelliefhebbersvereniging ‘De Groenling’ telt ongeveer tachtig leden. “Elk jaar worden de mooiste vogels gekeurd
en tentoongesteld,” zegt Hennie van der Hoort. “Je kunt er kampioen mee worden.”
De vereniging is opgericht in 1960.
Twee jaar geleden werd het gouden jubileum met de nodige luister
gevierd. “We hebben toen een grote
tentoonstelling georganiseerd met
deelname uit tal van verenigingen,” vertelt verenigingssecretaris
Hennie van Hoort. “Zo’n groot
evenement kun je natuurlijk niet elk
jaar organiseren. Aan onze jaarlijkse tentoonstelling nemen onze
actieve leden deel. Dan komen ook de
keurmeesters om de vogels te keuren
en de prijswinnaars vast te stellen.
De vereniging telt rond de tachtig
leden. Daarvan zijn er ruim dertig die
zich bezig houden met het kweken
van vogels. De anderen zijn puur
vanwege de hobby lid. Ze bezoeken
onze maandelijkse contactavonden en
krijgen het maandblad ‘Onze Vogels’
dat door de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers (NBvV) wordt uitgegeven. Daarin staat veel informatie
over bijzondere vogelsoorten en veel
nuttige en interessante artikelen over
het kweken van vogels.”

verzameling vogels bij elkaar zetten.
Elke vogelsoort heeft zijn eigen
kenmerken en vraagt om een eigen
specifieke verzorging. Binnen de verschillende categorieën zijn er zoveel
soorten, dat de mogelijkheden vrijwel
onbeperkt zijn. Neem alleen al de
kanaries, waar er zeker zestig soorten van zijn. Hetzelfde geldt ook voor
de parkieten. Ik heb drie soorten, de
Pruimkopparkiet, die oorspronkelijk
uit Azië komt, de Bergparkiet en
de Neofema. Die komen alle twee
oorspronkelijk uit Australië. De
vogels uit verre landen kunnen zich
overigens in een beschutte omgeving
heel goed handhaven. Het is zelfs zo
dat de halsbandparkiet zich inmiddels
in de vrije natuur heeft gevestigd.
Alleen al in Nederland leven er meer
dan honderdduizend en je komt deze
opvallende groene vogel bijvoorbeeld
in het Vondelpark in ruime aantallen
tegen. De halsbandparkiet is nu zelfs
opgenomen in de lijst van vogels die
jaarlijks in de vrije natuur geteld
worden.”

Veel verschillende soorten
De vogels die in het algemeen door
de vogelliefhebbers verzorgd en
gekweekt worden zijn globaal in
drie groepen in te delen. Dat zijn
de kanaries, de parkietachtigen en
de tropische vogels. Hennie, die al
vanaf 1976 vogels houdt en kweekt,
heeft ruim vijfentwintig parkieten
in zijn ruime volière. “Je moet een
keuze maken, want je kunt niet
ongestraft zomaar een willekeurige

Kweken op kleur of op postuur
Elke vogel heeft zijn eigen kenmerken. Hennie: “Met het kweken
probeer je te bereiken dat er vogels
geboren worden die net weer even
een iets afwijkende of een iets
mooiere diepe kleur hebben. Er
wordt overigens niet allen op kleur
gekweekt, maar ook op postuur. Dan
wordt er gekeken hoe de vogel er uit
ziet. Of hij mooi recht overeind zit, of
hij mooi lang en slank is of bijvoor-

beeld een mooie kuif heeft. Daar zijn
allerlei kwalificaties voor vastgelegd
en er zijn gespecialiseerde keurmeesters die de vogels keuren en punten
toekennen op basis waarvan prijzen
worden toegekend.”
De parkieten van Hennie zijn
vroegbroeders. “Ik hang in februari
de blokken, dat zijn de nestkastjes
waarin ze gaan broeden, in de volière.
Er zijn ook soorten die later in het
jaar broeden. De broedperiode is
altijd gerelateerd aan de periode
waarin ze ook in de vrije natuur
broeden. De kunst van het kweken is
om koppels bij elkaar te zoeken die
samen voor een nog mooiere vogel
kunnen zorgen. Dat betekent dat je
op zoek moet naar vogels, waarvan
je verwacht dat die een bepaald
resultaat opleveren. Maar je kunt ze
alleen maar bij elkaar zetten. Verder
moeten de vogels het helemaal zelf
doen en de natuur zijn gang laten
gaan. Toevallig heb ik dit jaar niet
zo’n geweldig resultaat en moet ik
volgend jaar maar weer hopen op
betere resultaten.”

andere weer niet. Ook de verzorging
is belangrijk. Je moet er ook voor
zorgen dat er geen ziektes uitbreken. Er wordt van overheidswege
ook controle op uitgeoefend hoe de
vogels gehuisvest zijn. Er worden
in ons land heel veel verschillende
en bijzondere vogels gekweekt. Het
is dan ook zeker de moeite waarde
om eens naar een tentoonstelling te
komen. Wij houden onze tentoonstelling altijd in het tweede weekend van
november. Dat is dit jaar van 9 t/m 11
november. Onze leden brengen dan
rond de driehonderd vogels in. De
tentoonstelling is altijd bij voetbalclub
KDO in De Kwakel waar we een
plezierige thuisbasis vinden. Naast

de jaarlijkse tentoonstelling hebben
we van september tot en met april
elke maand een contactavond voor
de leden. Daar worden ervaringen
uitgewisseld en onderlinge afspraken
gemaakt. Regelmatig hebben we dan
een gastspreker. Daarnaast geven we
maandelijks ons verenigingsblad ‘De
Groenling’ uit. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Wij hopen
dat vooral ook de jongeren belangstelling tonen voor deze leuke hobby.
Alleen al het dagelijks genieten van
de aanblik van je kleurrijke vogels en
van hun gedrag en hun gefluit maakt
het zeker de moeite waard.”
Meer informatie is te vinden op de
verenigingssite: www.groenling.nl.

De vereniging
Vogelliefhebbersvereniging ‘De
Groenling’ is aangesloten bij de nationale bond, de NBvV. De vereniging
en de bond spelen een belangrijke
rol in de begeleiding en de voorlichting aan de vogelliefhebbers en de
kwekers. “Het houden van exotische
vogels is aan voorschriften gebonden,” zegt Hennie. “Sommige soorten
mag je wel invoeren en houden en

Burgemeester opent expositie Hoofse Bloemen

Midzomernacht
kamp KVDRV
In het weekend van 23/24 juni jl.
is het traditionele Midzomernacht
kamp gehouden voor de jeugd
van Kano Vereniging De Ronde
Venen. Op zaterdagmorgen werd
er vertrokken van het clubgebouw
en werd de route naar Eiland
8 gevaren. Daar werd de lunch
gegeten, spelletjes gedaan en werd
koers gezet naar de kamplocatie.
De jeugdleden hadden tot dan nog
geen idee waar deze was. Er werd
dan ook behoorlijk gespeculeerd.
Uiteindelijk was iedereen behoorlijk
verbaasd toen onder de Herenweg
door gevaren werd en de plas werd
verlaten.
Aangekomen aan de andere kant
van de Herenweg werd koers
gezet naar het ‘Blauwe Meertje’.
De meesten wisten niets van het
bestaan van dit prachtige stukje
water in Vinkeveen. Hier heeft een
bewoner een prachtig stuk land met
daarop een loods met toiletvoorzie-

Hennie van der Hoort is secretaris van vogelliefhebbersvereniging De Groenling, die ca.
80 leden telt en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. “Alleen al
het dagelijkse genieten van het gedrag en gefluit van je kleurrijke vogels is genieten.” 		
						
foto patrick hesse

ning, die aan de club beschikbaar
werden gesteld.
Hier werden de tenten opgezet en
het kamp ingericht. De kinderen
gingen spelen en vooral zwemmen.
Behalve de meegebrachte kayaks
was er een speciale ‘Sit on Top’
beschikbaar waarop en waarmee
gezamenlijk gespeeld kon worden.
's Avonds werd er gebarbecued,
waarbij ook de eigenaar van de
locatie aanwezig was. Ondanks
de regen op de zondag zaten de
meeste jeugdleden toch al vanaf 8
uur op het water, sommigen in de
boten en anderen gewoon om te
zwemmen. Tijdens het ontbijt bleek
een aantal jeugdleden al erg vermoeid te zijn. Door de harde wind

en hevige regen achtte de leiding
het niet verantwoordelijk om met
de leden per kayak naar de club
terug te varen en werd besloten om
over land terug te gaan naar het
clubgebouw.
Als afsluiting is daar nog gezellig
nagepraat onder het genot van een
kopje hete thee zodat iedereen
weer op temperatuur was toen
de ouders de kinderen kwamen
ophalen. De meest gehoorde vraag
tijdens de zondag? Wanneer gaan
we weer op kamp? Toezeggingen
kunnen we natuurlijk nu nog niet
doen maar deze vraag is wel een
mooi compliment voor de leiding.
Kortom wordt vervolgd.........

Met een forse penseelstreek openden
burgemeester Maarten Divendal en
Els Vielvoye dinsdagmiddag in het
gemeentehuis van De Ronde Venen
de tentoonstelling ‘Hoofse Bloemen’.
De expositie is een eerbetoon aan Ton
van Hoof, een van de meest kleurrijke
gasten van de schildersgroep van Inloophuis 't Anker, die ruim een jaar geleden vrij plotseling overleed. De leden
van de schildersgroep besloten toen

een aantal schilderwerken te maken
in Ton's kenmerkende stijl. Die zijn nu
tot eind augustus te zien in de hal van
het gemeentehuis. Ook het schilderij
dat is gestart door burgemeester Divendal en Ton's weduwe Els Vielvoye,
en dat ter plekke door de aanwezigen
onder leiding van schilderdocente Annie Overbeeke werd afgemaakt, krijgt
hier een plaatsje. 		
		
foto rob isaacs
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Uitslagen
Anne-Marie van Vliet
Annelies van der Heijden
Robert Tates
Jocelino de Sa
Miriam van Maanen
Ellen Faessen
Hanneke Koudstaal
Andre Looijenha
Ronald Pauw
Kevin Jongerius
Jos Aalbers
Joris van de Meulenhof
Angelyna Kuijper
Brigitte Rijnders
Leo Clement
Marcel Janmaat
Thomas Kok
Martijn van Spijker
Gaby Kramer
Liesbeth Jonas
Mark van Dooren
Nino Westra
Leo van der Greft
Marina Heijkoop
Peter Wareman
Adri Rekelhof
Inge Pont

DE GROENE VENEN

www.0297-online.nl/ek2012

1 uur mee vliegen met een sportvliegtuig vanaf Hilversum
Waardebon voor inlevering bij een kostuum
Tutti Milano Horloge
Dinerbon
Waardebon Bonne Nuit
Bittergarnituur
Big-Shopper boodschappentas met inhoud
Big-Shopper boodschappentas met inhoud
Waspas
Waspas
Waspas
Waspas
Waardebon slagroomtaart 20 personen
Waardebon slagroomtaart 20 personen
Waardebon slagroomtaart 20 personen
Waardebon Swaab Juweliers
2 toegangskaarten 80/90 party 20 oktober 2012
2 toegangskaarten 80/90 party 20 oktober 2012
2 toegangskaarten 80/90 party 20 oktober 2012
2 toegangskaarten 80/90 party 20 oktober 2012
2 toegangskaarten 80/90 party 20 oktober 2012
High Tea
High Tea
High Tea
High Tea
High Tea
Elftal goudvissen

petershotnews.nl
Prego Mannenmode
Swaab Juweliers
De Viersprong
Bonne Nuit
De Corner
C1000 Wilnis
C1000 Wilnis
Blauw Autoverhuur
Blauw Autoverhuur
Blauw Autoverhuur
Blauw Autoverhuur
Ambachtsbakker De Kruyf
Ambachtsbakker De Kruyf
Ambachtsbakker De Kruyf
Swaab Juweliers
De Meijert
De Meijert
De Meijert
De Meijert
De Meijert
De Veensteker
De Veensteker
De Veensteker
De Veensteker
De Veensteker
De Huifkar

De prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door:
petershotnews.nl
Snackbar De Corner

Blauw

AUTOVERHUUR AUTOWASSERETTE

C1000 Wilnis
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Kantineservice Piet van der Waay

'De tijden zijn drastisch veranderd'
Ruim dertig jaar geleden bezocht hij als melkboer zijn klanten aan huis. Net zoals zijn opa dat jarenlang
had gedaan in Wilnis. En zijn ouders, die de zaak op enig moment overnamen. Piet van der Waay had zijn
melkwijk in de nieuwbouwwijk Twistvlied. Daar kwam de bezorging aan bedrijven op het industrieterrein bij.
De melkboer aan huis verdween al snel uit het straatbeeld. Piet van der Waay ging zich toeleggen op de kantineservice aan bedrijven op het Bedrijventerrein Mijdrecht.
“Wanneer ik zo terugkijk op de
afgelopen dertig jaar moet ik wel
vaststellen dat de tijden drastisch zijn
veranderd,” zegt Piet. “Vanuit mijn
achtergrond begon ik met de levering
van melk aan de bedrijven. Al snel
kwamen daar andere producten bij,
zoals frisdrank. Je zag dat bedrijven
er meer en meer toe overgingen om
aan hun werknemers kantinediensten
aan te bieden. Bij een paar grote
bedrijven nam dat geleidelijk de
omvang van een bedrijfsrestaurant
aan. Zij gingen er al snel toe over
om dat vervolgens uit te besteden
aan cateringbedrijven. Maar bij de
meeste bedrijven ging het meer om
een soort kantineservice. En ik heb
mij gespecialiseerd in de bevoorrading daarvan. Aanvankelijk ging
het nog om melk en frisdrank. Later
kwamen daar koffie en thee bij. En
dan is het een logische stap naar een
sortering koekjes voor bij de koffie.
Zo groeide het uit tot een compleet
assortiment voor de lunch. Diverse
soorten brood en broodjes en vers
gesneden vleeswaren en kaas en
zoetwaren voor op de boterham. De
lunchproducten betrek ik voornamelijk van de Verswinkel van Bert en
Elly uit Mijdrecht.”
Op de kleintjes letten
Piet heeft de tijd nog meegemaakt
dat veel bedrijven ruimhartig zorg
droegen voor eten en drinken voor

Pensioendetails
belangrijk? Klopt de
pensioenregeling dan
al op hoofdlijnen?

Casus X
Tijdens een bespreking met de directie, controller, OR en verzekeraar
van een cliënt sprak de verzekeraar
(noodgedwongen) de volgende
woorden uit: “Wij besteden pas
sinds kort echt aandacht aan de correcte juridische vastlegging van de
rechten en plichten van deelnemers

hun werknemers. En hij prees zich
gelukkig dat hij in de loop der jaren
met de meeste bedrijven een goede
band had opgebouwd en dat hij door
kwaliteit en goede service een vanzelfsprekende leverancier werd van
de kantineproducten. Maar er kwam
een tijd dat de bedrijven toch wat
meer op de kleintjes gingen letten.
Een van de eersten die daar de dupe
van werd was de koffiejuffrouw. Piet:
“Bedrijven gingen koffieautomaten
plaatsen. Daar lagen voor mij weer
nieuwe mogelijkheden. Ik kreeg
de bevoorrading en het onderhoud
van deze automaten. Dat betekent
dat ik in veel bedrijven zorg dat de
automaten schoongemaakt worden
en dat de bevoorrading ervan op peil
blijft. Ik lever dan ook koffie voor
allerlei soorten automaten. Daar
hoort ook weer suiker en koffiemelk
bij. En in het verlengde daarvan ook
koek en snoep. Verder lever ik ook
allerlei schoonmaakspullen aan de
bedrijven. Omdat ik bij de meeste
bedrijven al zo lang kind aan huis
ben, laat men het in veel gevallen ook
aan mij over om er op toe te zien dat
er nog voldoende van alles in huis is
en dat de koelkast goed gevuld blijft.
En wanneer er om bepaalde redenen
extra dingen nodig zijn dan is het een
kwestie van een telefoontje.”
Persoonlijke contacten
Naast de koffieautomaten deden ook

aan de pensioenregeling.”
Wij hebben de verzekeraar direct
geprezen om diens openheid. Het
erkennen van het probleem maakt
oplossen immers mogelijk. Feit
is wel dat was gebleken dat de
verzekeraar ernstig had verzaakt
door de rechten en plichten van de
deelnemers niet goed vast te leggen.
Daardoor was de toekenning en
financiering van de voorwaardelijke
indexatie in diverse pensioenreglementen en gedurende vele jaren foutief geregeld en diende een uitvoerig
correctietraject te volgen.
Deze situatie was voor het bedrijf
ongewenst. Temeer daar het bedrijf
goede en moderne arbeidsvoorwaarden hoog in het vaandel heeft
staan en het juist bezig is met een
proces dat moet leiden tot goede en
open communicatie omtrent pensioen. Het bedrijf had juist inzake
dergelijke hoofdzaken verwacht te
mogen vertrouwen op de zorgplicht
en expertise van de verzekeraar. Dat
bleek een misvatting.
Voor de deelnemers was de ontstane situatie bijzonder vervelend.
Voorwaardelijke indexatie heeft als

de kantineautomaten hun intrede.
“Dat zijn die kasten waar naast allerlei frisdranken ook diverse snacks,
koek en chocolade repen in zitten.
Ook dat soort apparaten behoren
veelal tot mijn werkgebied. Ik zorg
voor plaatsing, onderhoud en bevoorrading. Daarnaast is het zo dat ik
in mijn wagen een deel als rijdende
winkel heb ingericht. Omdat ik toch
over het algemeen een vaste route
heb en op min of meer vaste tijden bij
bedrijven sta, komen veel medewerkers van die bedrijven even in de wagen om te kijken of ze nog wat nodig
hebben. Dat kan een mars-reep zijn
of een zakje chips zijn, maar ook een
verse appel of een pakje Shag. Het
zijn die persoonlijke contacten die ik
in de loop der jaren met de mensen
heb opgebouwd, die mij de meeste
voldoening in mijn werk geven. In
de wereld van de catering ben ik als
eenmansbedrijf maar een kleine speler. Ik moet het dan ook vooral van
de persoonlijke contacten en van de
service hebben. De mensen moeten
op mij kunnen rekenen. Ik realiseer
me ook wel dat je als eenmansbedrijf
kwetsbaar bent. Zolang ik nog gezond
van lijf en leden blijf gaat het nog
wel. Maar wanneer daar iets misgaat
hebben we wel een probleem. Ik
denk dat ik ook behoor tot een van de
laatsten uit een generatie die nog op
deze manier langs de weg zit.”

doel de koopkracht van reeds opgebouwde rechten op peil te houden.
Vanwege het jaarlijks terugkerende
karakter is het van groot belang
voor de deelnemers en een van de
meest wezenlijke aspecten van een
pensioenregeling. Temeer in de huidige tijd van het opschuiven van de
AOW leeftijd en het (waarschijnlijk)
verlagen van de maximale fiscale
gefacilieerde pensioenopbouw.
Aangezien de meeste deelnemers
aan een pensioenregeling nu eenmaal niet bekend zijn met de inhoud
en technische aspecten van hun pensioenregeling, is het wezenlijk dat
men kan vertrouwen op een goede
afwikkeling. Dat vertrouwen was begrijpelijkerwijs geschaad. Aangezien
de OR met eigen ogen kon aanschouwen dat de directie oprecht als
doelstelling had om te zorgen voor
een voor de deelnemers correcte
en meest optimale pensioensituatie,
werd erger voorkomen.
Casus Y
Tijdens een andere casus kwam uit
controle naar voren, dat nota bene
de overgang naar een ander systeem
door de verzekeraar niet goed was
doorgevoerd. Alleen vanwege het

Piet van der Waay is bij veel Rondeveense bedrijven ‘kind’ aan huis met een groot
assortiment kantineartikelen.				
foto patrick hesse
Recessie
Piet is van nature een optimistisch
mens. Maar hij maakt zich de laatste
tijd toch wel zorgen. “Ik merk dat de
recessie nu toch ook in veel bedrijven
en bij veel mensen merkbaar wordt.
De voorzieningen voor de werknemers worden minder. De kerstpakketten zijn al grotendeels afgeschaft. De
personeelsfeestjes, waarvoor ik ook
de drank en de glazen en dergelijken
kan leveren, worden minder. Werknemers gaan er ook steeds meer toe
over om ‘het bammetje van thuis’ mee
te nemen. Ik heb af en toe wel meer
van die golfbewegingen meegemaakt,
maar zo erg als de laatste anderhalf
jaar kan ik me toch niet meer herinneren. Toch ga ik er van uit, dat deze
economische dip van tijdelijke aard
is. Het zal zeker binnenkort wel weer
beter gaan,” zegt Piet vol vertrouwen
in de toekomst.

Kantineservice Piet van der Waay is
gevestigd aan de Industrieweg 55 in
Mijdrecht. Piet is telefonisch bereikbaar
onder nummer 06-53 50 88 39.

feit dat de zeer alerte directie niet
afging op het standaard antwoord
dat ‘alles correct was verlopen’,
volgde nader onderzoek en kwam de
onderste steen boven.
Conclusie
De bijna permanente stroom van
(EU) regelgeving geeft DNB en
AFM terecht (eindelijk) de mogelijkheid om strikt te toetsen en indien nodig in te grijpen. Voorgaande
kan de indruk wekken dat na barre
jaren c.q. decennia nu eindelijk
is gegarandeerd dat met gepaste
zorgvuldigheid wordt omgegaan met
de elementaire pensioenbelangen
van (voormalige) medewerkers. Dat
is niet altijd terecht. Hoedt u voor
een sluimerslaap, anders is het later
mogelijk wreed wakker worden!

Mr. Patrick J. Donders
Pensioenjurist
p.donders@edo.nl

www.edo.nl

Vervolg van pagina 3
in ieder geval de grootste problemen
aanpakken. Een amendement van
RVB om te zoeken naar mogelijkheden om voor bepaalde, kwetsbare
wegen de verkeersintensiteit te verminderen, werd aangenomen.
Tot slot boog de raad zich over de
voorjaarsnota 2012. In deze nota
wordt de financiële positie van de
gemeente weergegeven en wordt een
meerjarenperspectief 2013-2016 geschetst. Er wordt rekening gehouden
met een tekort van circa 2,5 miljoen
euro in 2015. Dat kan nog verder oplopen naar vier miljoen. Het college
wil dan ook structureel 4,5 miljoen
extra bezuinigen. In de nota geeft het
college ook aan hoe men de weg naar
herstel wil inzetten. “We willen onder
meer fors bezuinigen op de gemeentelijke organisatie,” stelt wethouder
Palm. “Dat gaat banen kosten en
ook de inwoners zullen gaan merken
dat de dienstverlening anders en ook
minder zal gaan worden. We gaan op
alle terreinen de pijngrens bereiken.”
RvB, SVAB, D66 en Lijst8 wensten geen verantwoordelijkheid te
nemen door akkoord te gaan met het
vaststellen van de voorjaarsnota. Een
meerderheid van CDA, VVD, PvdA/
Groen Links en ChristenUnie/SGP
zorgde er voor dat het college toch
een begin kan gaan maken met het
opstellen van de begroting voor 2013.
Intussen handhaaft de provincie het
preventieve toezicht op de gang van
zaken in De Ronde Venen.

Are you a gourmet?
And good with words, too?

For an interesting & fun
but unpaid culinary project
we're looking for a bi-lingual
culinary translator,
who has enough time
on his/her hands
to translate approx. 1 A4 size
text per month.
No pay,
but to return the favour,
we can offer free advertising
of your own project(s)
in this paper.
Write to info@degroenevenen.nl
and request a sample text.
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De keuze van...

Titel: Veronique
Auteur: Michelle Visser
'1882, Veronique wordt na het
overlijden van haar vader voor een
moeilijke keuze gesteld.
Het landgoed van de familie
verkeert in grote financiële nood,
de enige oplossing om het landgoed
van de ondergang te redden lijkt
een huwelijk tussen Veronique en
de zoon van een rijke handelaar
Pieter Meijer uit Amsterdam.
Veronique stemt toe, trouwt en
verhuist naar een chique grachtenpand in Amsterdam waar ze een
totaal nieuw leven begint samen
met Pieter.
Al snel slaat de wanhoop toe bij Veronique want ze mist het landgoed,
haar familie en haar vrijheid.
Een lichtpuntje in deze eenzame
positie is haar zwager Willem.
Vader Meijer constateert dat door
toedoen van Willem zijn positie in
de zakenwereld bedreigd wordt en
hij besluit zijn beide zoons over te
plaatsen naar Nederlands-Indië,
waar Pieter een filiaal gat leiden
van Handelshuis Meijer.
TeHet leven in Nederlands-Indië
blijkt voor Veronique een stuk
aangenamer mede door het feit dat
ze meer bewegingsvrijheid heeft
dan in Amsterdam.
Deze historische roman leest als
een trein, en geeft een mooi tijdsbeeld van het leven van welgestelde families in de 19e eeuw zowel
in Amsterdam als in Batavia.
De uitdrukking “dat is geen zuivere
koffie”wordt duidelijk na het lezen
van dit boek.'
gelezen door lammy trommel

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

te praten. En dan... is daar ineens
ook haar vriendje van toen! Hij is
nog net zo aantrekkelijk als vroeger. Voor ze het weet, heeft Lara
weer vlinders in haar buik...

1

Julia & ik 			
Camille Noe Pagan
Marissa
Rogers
hoeft geen
plaatsje in
de spotlights. Ze
voelt zich
prima thuis
op de achtergrond,
waar ze
zich kan koesteren in het gezelschap van haar vriendin Julia, die
altijd en overal het stralende middelpunt is. Tot Julia wordt aangereden door een taxi. Ze overleeft het
ongeluk, maar door een hersenbeschadiging raakt ze haar geheugen
kwijt en verandert haar persoonlijkheid drastisch.Julia begint aan
een pijnlijke worsteling om haar
verloren herinneringen terug te
krijgen waarbij ze ook voorvallen opdiept die Marissa liever had
willen vergeten. Het zorgvuldig
geconstrueerde evenwicht tussen
hen beiden wordt hierdoor danig
verstoord. Is Julia nog wel de beste
vriendin die Marissa nodig heeft?
Of wordt het tijd dat ze op eigen
benen leert staan en zelf haar
toekomst gaat vormgeven?

Genadeloos 			
Karin Slaughter
Inspecteur Will
Trent lijkt,
gesterkt
door zijn
liefde voor
Sara Linton,
eindelijk
afscheid
te kunnen
nemen van
zijn verleden. Maar wanneer zijn
collega Amanda Wagner hem
bewust buiten het onderzoek naar
de moord op een jonge studente
houdt, beseft hij dat de gebeurtenissen uit zijn jeugd hem nooit met
rust zullen laten. Will verricht zijn
eigen speurwerk en keert daarvoor
terug naar het weeshuis waar hij
opgroeide. Daar treft hij onverwacht Amanda aan. De moord op
de studente vertoont verrassende
gelijkenissen met de eerste zaak
die Amanda, destijds een van de
eerste politievrouwen binnen het
korps, ooit onder haar hoede had.
Een zaak die direct verband hield
met het geheim rond de geboorte
van Will. Zowel Will als Amanda
zullen de demonen uit hun verleden
moeten verslaan om te voorkomen
dat er zich in Atlanta een nog
grotere ramp zal voltrekken.

2

Vlinders voor altijd 		
JIll Mansell
Wanneer
Lara voor
het eerst
weer terug
is in haar
geboortestad,
herkent
niemand
haar nog.
Behalve
haar vroegere hartsvriendin Evie
natuurlijk. Er is te veel om over bij

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

De vogels vliegen uit

Begin juni, eindelijk was het even mooi weer om buiten te zitten. De
vogels gaan volop te keer, aan alle kanten zingen de merels, in de
verte roept een koekoek. In de struiken bij het huis is het een drukte van belang. De jonge koolmezen zijn net uitgevlogen en eisen alle
aandacht op van hun ouders. Pa en ma vliegen af en aan om continu
voedsel aan te voeren, kleine rupsjes en spinnetjes… het kan niet
snel genoeg gaan. Over enkele dagen is dat niet meer nodig, dan
zoeken de jonge vogels hun eigen voedsel en gaan de oude vogels
zich klaarmaken voor het tweede broedsel.
Ik tel een stuk of vier, vijf jonge
vogels in de struiken naast het huis
maar het kunnen er best meer
zijn. Koolmezen maken nesten van
wel zes, zeven eieren waarvan de
meeste uitkomen. Als je bedenkt
dat ze dat twee, drie maal per jaar
doen dan produceert een paartje
koolmezen misschien wel twintig

jongen per jaar. Enorme hoeveelheden insecten verdwijnen in de
magen van de mezen . Aan het eind
van het broedseizoen, zo in augustus
zouden er dus twintig koolmezen
meer zijn dan in het begin, met de
oude vogels mee elfmaal zo veel!
Twintig jonge mezen! Hoeveel hiervan zal ik er het volgend jaar terug-

3
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Een hologram voor de
koning 			
Dave Eggers
Alan Clay
heeft
alles
verloren
door de
crisis:
zijn bedrijf, zijn
huis, zijn
vrouw,
zijn kind.
hij reist
af naar Saoedi-Arabië, om daar
- in een gloednieuwe, nog onvol-

zien op de voedertafel en hangende
aan de vetbollen. Eigenlijk nauwelijks
één, volgend jaar hebben we weer
net zo veel mezen als dit jaar, want
dat gaat al jaren zo door. Als dat niet
zo was hadden we volgend jaar 20
mezen erbij en het jaar daarop 200.
Dat kan natuurlijk niet zo doorgaan
omdat we dan met een gigantisch mezenoverschot zouden zitten. Eigenlijk
een trieste conclusie dat van al die
jonge vogels er volgend jaar misschien
nog één in leven is. Maar waar blijven
eigenlijk al die andere mezen?
Heel veel jonge vogels sneuvelen door
onervarenheid. Ze vliegen tegen een
raam of tegen een auto. De oudere
vogels hebben geleerd voorzichtig
te zijn en weten dat er doorzichtige
ramen en snel rijdende auto’s zijn.
Maar ook roofvogels moeten leven
en voeren hun jongen muizen maar
ook veel jonge vogeltjes. Veel jonge
eenden worden gepakt door reigers
of zelfs door grote snoeken. Zo zit de
voedselketen nu eenmaal in elkaar,

tooide stad midden in de woestijn
- een deal te maken met koning
Abdullah: samen met enkele medewerkers
van een bedrijf gespecialiseerd in
holografische presentaties wacht
hij op de koning en zijn entourage,
in een laatste poging beslag op zijn
huis te voorkomen, de studie van
zijn dochter
te betalen, en eindelijk - eindelijk!
- iets groots tot stand te brengen.
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Bon Bini Beach 		
Suzanne Vermeer
Lilian en
Dominique, twee
Nederlandse
studentes, gaan
vakantie
vieren op
de Antillen waar
de vader
van Dominique een huisje heeft. Ze
hebben er al weken naar uitgekeken en het belooft een geweldige
tijd met veel feesten, luieren en
shoppen te worden. Maar niets is
minder waar. Op een avond staan
er twee mannen voor de deur die
naar Dominiques vader vragen.
Omdat ze onraad ruikt, doet ze
zich voor als een gast. Ze weet niet
alles van haar vaders zaken en dat
wil ze graag zo houden. Tijdens een
heftige avond uitgaan, verliest Dominique haar vriendin uit het oog.
Als ze de volgende morgen met
een kater wakker wordt, is Lilian
nog steeds niet terug. Waarschijnlijk is ze met iemand meegegaan
en Dominique wacht het rustig
af. Pas als ze s avonds nog steeds
niets van Lilian heeft gehoord en
alleen maar haar voicemail krijgt,
begint Dominique zich echt zorgen
te maken. Het lijkt erop dat Lilian
is verdwenen.

VBW-Tentdagen
Vinkeveen
‘Steengoed, keigaaf!’ zijn de
Vakantie Bijbel Werk Tentdagen
2012 in Vinkeveen, van 10 tot en
met 14 juli.
Ook dit jaar is er voor jong en oud
genoeg te beleven. Dit alles in en
rond een grote witte tent op het
schoolplein van de Schakel, Pijlstaartlaan 1. Toegang is gratis.
Het Kinderfeest bestaat uit leuke
dingen, zoals zingen, poppenkast,
luisteren naar verhalen uit de
Bijbel, knutselen en op woensdagmiddag samen eten en een spelletjesmiddag. De toegang is gratis.
Natuurlijk mogen ouders ook een
kijkje nemen in de tent. Datum:
10 t/m 14 juli, tijd: 10:00 - 12:00
uur (11 juli tot 15:00 uur), leeftijd: 4 t/m 12 jaar.
Bazaar
Veel gezelligheid met hilarische
spellen (mooie prijzen!) en volop
lekkernijen. Datum: 10 juli,
tijd: 19:00 - 21:00 uur, leeftijd:
jong & oud.
Kinderfeest & Spelmiddag
Op woensdagmiddag zal er, na
afloop van het Kinderfeest, gezellig
samen worden gegeten en er zal
een spelmiddag georganiseerd
worden. Datum: 11 juli, tijd: 10:00
- 15:00 uur, leeftijd: 4 t/m 12 jaar.
BBQ, Sport & Chill
Speciaal voor jongeren. De avond
begint met een BBQ en eindigt met
een kampvuur. Tussendoor is er een
nieuwe activiteit: Old Dutch Bootcamp. Datum: 12 juli, tijd: 18:30 22:00 uur, leeftijd: 12 t/m 16 jaar.
Kinderfeesttheater
Een veelbelovend optreden van
Kindertheater Simon & Zo met
de voorstelling: De Barmhartige
Baviaan. Ook zo benieuwd? U en
jij bent van harte welkom! Datum:
13 juli, tijd: aanvang 19.00 uur,
leeftijd: jong en oud.
Meer informatie via

www.hervormdvinkeveen.nl.

eten en gegeten worden. Nog veel
extremer is de voedselketen in het
water. Van de honderdduizenden
jonge visjes die in het voorjaar uit
de eitjes komen, wordt er hoogstens
één volwassen. Alle andere worden
opgegeten door libellenlarven, door
andere vissen of door bijvoorbeeld
een fuut.
Bij vogels is ervarenheid een
belangrijke factor om te overleven,
vooral bij trekvogels. Trekvogels
leggen elk jaar duizenden kilometers
af door voor jonge vogels onbekend
gebied. Vragen zijn dan: waar loeren
daar de gevaren, waar kunnen ze
foerageren, en vooral in buitenland,
waar worden we opgewacht door
jagers. Een warme plaats om te
overwinteren eist eveneens zijn tol.
Bij sommige soorten vogels zie je
dat een deel van de populatie de gok
neemt en hier blijft, maar een ander

deel van de populatie naar zuidelijker streken afreist. De vogels die
hier blijven hebben met een zachte
winter duidelijke voordelen. Het
risico op ongelukken is veel kleiner
en in het voorjaar zijn ze eerder in
het broedgebied en kunnen de beste
broedplaatsen innemen. De afgelopen winter hadden de achterblijvers
het in februari erg moeilijk waardoor
veel vogels zijn gesneuveld. De uit
het zuiden terugkerende vogels hadden daardoor minder concurrentie
van de achtergebleven populatie,
hadden daardoor meer voedsel tot
hun beschikking, waardoor er meer
jongen geboren werden en de jonge
vogels ook sterker werden. Misschien
overleven ze daardoor de komende
winter beter en zijn de gevolgen van
de strenge winter weer snel ingelopen. En zo lost de natuur het zelf
allemaal weer op!

www.degroenevenen.eu
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hmmm met hesse...

Door Patrick Hesse

Hmmm Hesse De Proeverij Loenen aan de Vecht

“Wat een aanwinst!”
Het is een heerlijke zomeravond wanneer ik samen met hoofdredacteur Rob Isaacs in Loenen aan de vecht
arriveer. Als we een autoluw straatje in het historisch hart inlopen, maakt een vakantiegevoel zich van ons
meester. Het lijk wel of we in Frankrijk zijn, grap ik tegen Rob. Als we De Proeverij binnenlopen, horen
we de zoetgevooisde Charles Aznavour en kunnen we beiden een glimlach niet onderdrukken. We worden
buitengewoon hartelijk ontvangen door de nieuwe eigenaar Lamine Hedhili. Inmiddels een oude bekende,
want een paar jaar geleden was hij nog uitbater van De Lokeend in Vinkeveen. Van de heer Hedhili was ons
al bekend dat hij zijn gasten ouderwets goed in de watten legt en we zijn bij deze zeer ervaren en gedreven
restaurateur vanavond in bijzonder goede handen. We kijken rond het in het bescheiden maar gezellige restaurant, waarbij de kunst aan de muur meteen de aandacht vraagt. Op alle schilderijen voluptueuze dames
en heren met champagne en kreeft. Mede door de mooie vrolijke kleuren kunst waar je vrolijk van wordt, en
zo hoort het in mijn ogen ook.
We nemen plaats, Rob op een stoel
en ik ga voor de lange bank, waarvandaan ik zo de keuken in kan kijken. Wanneer ik dit doe, kom ik tot
een verrassende ontdekking: daar
staat als chef-kok niemand minder
dan Michiel Bouwens, de chef die
voorheen in De Lachende Draeck in
Abcoude werkte. Ik ben nogal een
fan van zijn kookkunst, dus ik ben
blij met de verrassing, natuurlijk
loop ik meteen de keuken in om
Michiel de hand te schudden. “Ik
heb vroeger al jaren voor de heer
Hedhili gewerkt, dus toen hij De
Proeverij had overgenomen en mij
belde, kon ik het niet weerstaan. Ik
ben vandaag begonnen.”
Rob en ik voelen ons duidelijk
op ons gemak bij deze heren. We
beginnen beiden met de gerookte
wilde zalm en zijn meteen verkocht.
Wat een heerlijkheid zeg. Ook heeft
Rob bij dit voorgerecht een witte
huiswijn gekozen (vis moet tenslotte zwemmen), de Degras Sauvignon
Blanc Vina MontGras Colchagua
Valley uit Chili. De kritische neus

en daarna de goedkeurende blik
van Rob zeggen genoeg... Inmiddels
druppelt het kleine maar intieme,
behaaglijke restaurant met 34
zitplaatsen vol met gasten. Drie
vriendinnen nemen nog even een
Proseccootje voor de deur op het
bankje. De vriendelijke en aimabele
eigenaar Hedhili heeft alles onder
controle en niets is hem te veel.
Na dit uitstekend voorgerecht zijn
onze meningen omtrent het hoofdgerecht verdeeld, zodat we ervaringen kunnen uitwisselen. Rob gaat
voor de US steak, een mooi stuk
gegrilde Black Angus steak en mijn
keuze is gevallen op de Steak tartare, een mals à la minute gesneden
ossenhaas, die op traditionele wijze
geserveerd wordt. Toen we de kaart
doornamen zagen we al wat een
bijzonder vriendelijke prijsstelling
De Proeverij hanteert, want 18,50
euro voor een US steak en 14,40
euro voor een steak tartare zijn
echt aantrekkelijk te noemen. De
Proeverij biedt zelfs een driegangen diner aan voor slechts 25 euro!

Ongelooflijk, een super prijsstelling
voor eerste klas gerechten. Crisis of
geen crisis, Ik adviseer u wel tijdig
te reserveren als u een bezoekje
wilt brengen aan De Proeverij,
want steeds meer mensen weten dit
etablissement vanwege de aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding te
vinden. Even later hoor ik een van
de gasten de terechte opmerking
maken: “Wat een aanwinst!”
Als blijkt dat in een hoekje de
eerste eigenaar ook naar volle tevredenheid een vorkje aan het prikken is, komen we erachter dat De
Proeverij al sinds 1986 in Loenen
zit. Na anderhalf jaar leeg gestaan
te hebben, is het sinds medio juni
weer geopend onder de nieuwe
eigenaar Lamine Hedhili. Daar mag
Loenen blij om zijn, want wat een
leuk restaurant met een aantrekkelijke kaart voor nog aantrekkelijkere prijzen.
Rob en ik nemen nog een lekker
kopje koffie op de goede afloop en
zijn beiden zeer onder de indruk
van dit kleine maar fijne restaurant.
Echt iets om ook zeker op korte
termijn in de privésfeer terug te komen. Want in deze tijd van recessie
is het gelukkig nog prima mogelijk
om uitstekend uit eten te gaan voor
een aantrekkelijke prijs. De klanken
van Aznavour nog in ons hoofd,
rijden we over Route du Soleil
(N201) terug naar Vinkeveen...

Kerkstraat 5a
Loenen aan de Vecht
Tel. 0294-233040 of 06-51576849
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur
Reserveren aanbevolen

Twee feestelijke afzwemavonden Veenweidebad
Vrijwilligers van Stichting Multi Mondo beleefden in de laatste week van juni twee feestelijke
afzwemavonden in het Veenweidebad. Diverse
groepen vrouwen hebben woensdag 27 juni hun
A, B- of C diploma behaald. Als primeur heeft
donderdagavond voor het eerst een groepje
mannen via Multi Mondo afgezwommen en
met succes.
Bovendien was er die avond extra en objectief
toezicht vanwege onverwachte controle van
het NPZ-NRZ (Nationaal Platform Zwembaden – Nationale Raad Zwemdiploma’s).
Onaangekondigde controleurs zien er op toe of
het afzwemmen helemaal volgens de landelijke
regels verloopt en of geslaagden terecht hun
diploma in ontvangst nemen. Bij Multi Mondo

is de uitvoering en controle daarop geheel naar
wens verlopen. Zo kon sportwethouder David
Moolenburg met een gerust hart de A-diploma’s
uitreiken aan de zes afzwemmers.
Vrij zwemmen
In het Veenweidebad is Stichting Multi Mondo
pas sinds september gestart met een groep
speciaal voor mannen. Meer dan de helft heeft
nu met succes afgezwommen. Alle mannen zijn
nog altijd enthousiast en willen in het nieuwe
seizoen doorgaan: een deel voor het A-diploma
en de rest voor B en wellicht ook C.
Vrouwengroepen
Al langer zijn er bij Multi Mondo diverse zwemtrainingen voor specifieke vrouwengroepen: per
diploma en een groep intensief trimzwemmen.
Instructrice Quassima Asafiati zwom daar ook
in mee, maar zij gaat volgend jaar een extra
groep lesgeven. Twee instructrices Ans Brug-

geman en Hetty Vermeulen nemen namelijk
afscheid na een aantal jaren betrokkenheid.
“Erg mooi om te zien hoe vrouwen zich kunnen
emanciperen en aan hun conditie werken,”
constateert Ans trots en tevreden, terwijl zij
er vanaf de eerste vrouwengroep bij is al in
voormalig zwembad Blijdrecht.
Quassima Asafiati bedankt de zwemleraressen
voor hun tijd, energie en inzet in de afgelopen
jaren en de examencommissie voor de beoordeling. Na allerlei afgelegde examens en een
stage mag Quassima als gediplomeerd zweminstructeur ABC volgende keer zelf gaan toezicht
houden en diploma’s aftekenen.
Het nieuwe seizoen start in september. Er is
plaats voor meer mannen en vrouwen vanaf 14
jaar die willen zwemmen voor een diploma en
vrouwen kunnen hun conditie een flinke stimulans geven in de pittige groep trimzwemmen.
Meer informatie op www.multimondo.nl
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Buell 1125

De naam is Buell.... Erik Buell
Vandaag de dag heeft Harley zelf een sportmotor in het segment in de vorm van de Sportster XR1200, een
afgeleide van de legendarische dirtbike XR750, maar vroeger had je als Harleyrijder een probleem: wanneer
je een sportmotor wilde was je altijd aangewezen op een ander merk of (voor veel Harleyrijders ondenkbaar) een Japanse sportfiets.
Na jaren voor Harley gewerkt te
hebben, besloot Erik Buell begin
jaren 80 voor zichzelf te beginnen
met een klein raceteam uit Engeland. Na jaren van afzien kwam hij
terug in Amerika en begon met het
bouwen van de Buell RR1000, een
pure sportmotor op basis van een
Harleyblok. Ondanks de exclusiviteit
mondde het uit in een nauwe samenwerking met Harley Davidson.
Zò nauw zelfs, dat begin jaren 90
Harley 51% van de 'Buell Motorcycle Company' overnam. Buell innoveerde enorm veel technische hoogstandjes onder de vlag van Harley,
maar toen de Amerikaanse recessie
om de hoek kwam kijken werd de
productie gestopt. En kwam er na
ruim een kwart eeuw een einde
aan de productie van straatfietsen.
Op dat moment maakte Erik Buell
de Buell 1125 CR met een doorontwikkelend Rotax-blok. Anno
2012 is Erik Buell nog steeds bezig
motorfietsen te ontwikkelen, maar
dan uitsluitend voor de racerij.

Vandaag ben ik bij Roké en herkende hem meteen aan zijn enorme
luchthappers aan de voorzijde en
natuurlijk de gigantische remschijf
die op de velg gemonteerd zit, ook
zo'n geweldige innovatie van Erik
Buell.
Met slechts 695 echte kilometers
op de teller kun je spreken van een
fabrieksnieuwe fiets en om anno
2012 een Buell te vinden met deze
kilometerstand, kun je rustig spreken van een buitenkansje. De vorige
eigenaar had hem nieuw gekocht,
er een paar keer er mee gereden en
daarna weggezet. Dit soort dingen
gaan mijn pet te boven, zeker als ik
hoor dat hij een nieuwe fiets besteld
heeft, maar goed: ieder zijn ding.
Gelukkig houd ik wel van motorrijden en mag ik dit beest de sporen
geven. Wanneer de dikke V-twin
gestart wordt, lijkt het of er een repeteerde mitrailleur afgaat (I love
It!), Voorzichtig ga ik de weg op.
De motorfiets is enorm kort en

geweldig in balans. Wanneer ik de
eerste rotonde pak, valt hij vanzelf
de bocht in en met vervaarlijke
diepe grom kom je er weer uit,
wat een geweldige machine. Alles
is eigengereid: van de plek van de
contactsleutel, rechts in de koplamp
tot de einddemper die meteen
onder het blok stopt.
Voor de gelegenheid heb ik mijn
captain America-helm op met de
Stars and Stripes. Kortom “dressed
for the occasion”. Na een lekker
stukje knallen ga ik foto’s maken in
de kas bij mijn motormaatje David
Hague. Daar de accu wat zwak is
van het lange stilstaan (wordt vervangen bij verkoop) moet de motor
ook in de kas blijven draaien. Ik
denk dat de kippen nog steeds van
de leg zijn en dat David de komende
dagen zijn eieren moet kopen, wat
een knallen zeg, daar in die kas.
Erik Buell heeft noodgedwongen op
het hoogtepunt van zijn roem moeten stoppen toen Harley de stekker
eruit trok. Op
de terugweg
naar Roké
mijmer ik na
over wat voor
mooie productiefietsen er nog
uit het briljante
brein van Erik
Buell hadden
kunnen komen.
Diegene die

deze fiets koopt, heeft in ieder geval een geniaal stukje Amerikaanse
motorgeschiedenis te pakken en
rijdt een zeer exclusieve fiets, die
veel aandacht zal opleveren als je
hem ergens neerzet. En dat is voor
sommige mensen al genoeg. Ik ben
in ieder geval blij dat ik er even aan
heb mogen proeven, want wat is dit
een gave fiets zeg...

De Buell 1125CR is uit 2009 en
heeft slechts 700 kilometer gelopen
en staat te koop voor 7.990 euro bij
Roké Motors in Mijdrecht.

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

Buell, zo amerikaans als coca cola.

Auto Berkelaar levert eerste elektrische scooter Nimoto af
Zaterdag jl. heeft Auto Berkelaar de eerste
Nimoto City 350 afgeleverd aan de heer
Breider. Auto Berkelaar is sinds 20 juni Nimoto dealer en levert verschillende modellen
van de Nimoto scooters. De Nimoto City 350
is een elektrische snorscooter met een moderne en ranke stroomlijn, goede wegligging
en de ultieme duurzaamheid van een elektrische aandrijving. Deze e-scooter, gekozen
tot European Scooter of the Year 2012 in de
categorie e-Moped-25, is leverbaar in twee
uitvoeringen: met lood accu en met lithium
accu, beide accu’s zijn uitneembaar zodat ze
overal zijn op te laden. De City 350 is erg
compleet uitgerust en beschikt onder andere
over een handige bagagehaak
en een praktische topkoffer.
De Nimoto City 350 biedt een
ultieme prijs kwaliteitsverhouding met een adviesprijs
vanaf slechts € 999,- voor
de 2012 modellen
en € 1.099,- voor
de 2013 modellen.
De nieuwe modellen zijn leverbaar
in drie nieuwe
frisse kleurstellingen; zwart/
wit,

rood/wit en wit, ze zijn bovendien uitgevoerd
met een fraai afgewerkt two-tone zadel.
Specs: 25 km/u (snorscooter), uitneembare
lood accu of lithium accu, grote 14 inch wielen, met 62 kg erg licht en handelbaar, stijlvolle bagagekoffer, lage zithoogte, handige
bagagehaak, praktische middenbok, wordt
geleverd inclusief losse lader. Nieuwsgierig
naar deze e-scooter? Kom dan snel langs
voor een proefrit.

Auto Berkelaar
Amstelveen
Bouwerij 75
tel. 020-6401199
www.autoberkelaar.nl
www.nimoto.nl
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Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Porsche 911 Carrera S Cabrio

Het icoon, nu nog beter
Een normale dag op kantoor, een terugbelverzoek komt binnen. Of ik
Porsche Centrum Amsterdam wil terug bellen, op het nummer 020-4
911 911. Grapje zeker, zo’n telefoonnummer is te vermakelijk om waar
te zijn. Mooi niet, blijkt later als ik Paul de Vries spreek, een inwoner
van Wilnis, werkzaam met een aantal andere Rondeveners bij de grootste Porsche dealer van Europa in Amsterdam. Paul vindt het mooi
geweest met de merken Mercedes, Lexus en Jaguar op de autopagina.
Het is tijd voor een Porsche. Vooruit dan maar.
En dus vind ik mezelf enkele dagen
later achter het stuur van een
gloednieuwe, antracietbruin metallic
gekleurde, Porsche 911 Carrera S
Cabrio van slechts een paar weken
oud. Voor liefhebbers beter bekend
als codenaam 991, de opvolger van
de 997. En mijn motto is; weer of
geen weer, die kap moet open. Gelukkig zijn de weergoden het met mij
eens en kan ik het merendeel open
rijden. Laat ik voorop stellen dat ik
de Porsche 911 een absolute icoon
vind. Herkenbare lijnen, die iedere
keer bij de lancering van een nieuwe
generatie er nog beter uitzien. Al
vond ik de 997 de mooiste serie tot
nu toe, de nieuwe 991 serie wint er
echter van. Wat een prachtige 911
is dit geworden. Met name van de
stoere achterkant ben ik helemaal
weg. Hoewel de passie voor mij bij
een ander merk ligt, snap ik dondersgoed dat de 911 voor velen een
jongensdroom is en heeft Porsche na
deze rit ook een plek veroverd.
Even wat statistieken, want ik kan
me voorstellen dat liefhebbers het
water in de mond loopt bij het zien
van de foto’s. Dit is dus de nieuwe
911 Carrera S. S betekent dat deze
iets sneller is dan de standaard Carrera (350 pk, ruim voldoende). De

S heeft namelijk een 3.8 zescilinder
boxer motor achterin liggen, die een
heerlijke 400 pk produceert, 440 Nm
bij 5.600 toeren en daarmee in 4,5
seconden naar 100 km/u sprint. Dat
is mede te danken aan de supersnelle
zeventraps automaat met dubbele
koppeling, de PDK (Porsche Doppelkupplung) met flippers aan het stuur.
De automaat is overigens (vanwege
de minder CO2 uitstoot) ten opzichte
van de handgeschakelde zeven(!)
versnellingsbak goedkoper en sneller.
Topsnelheid? Een zeer nette 299
km/u. En, sorry, het moet gezegd, de
911 is met zijn verbruik één van de
zuinigste in zijn klasse.
In het interieur van de nieuwe 911
vinden we heerlijke stoelen die in alle
mogelijke manieren te verstellen zijn
(elektrisch uiteraard), zodat je echt
de ideale rijpositie kunt vinden. Naast
een super touchscreen, zijn er tientallen knopjes te vinden. Echter zijn er
slechts een paar écht belangrijk. De
allereerste is de start-stop-knop. En
dan bedoel ik die van het systeem dat
motor laat afslaan bij het stoplicht;
die functie zet je natuurlijk direct uit.
Vervolgens druk je op de knop erboven, zodat er kleppen open gaan in de
uitlaten voor nog meer geluid! Dat
hoor je nog beter als je uiteraard het

dak even opent met een ander knopje.
Dan hebben we Sport; hiermee reageert de auto feller op het gaspedaal
en stuurt de auto directer. Overhellen
kent de 911 niet, maar door te kiezen
voor Sport Plus, wordt de auto een
ware bruut. Demping wordt ingesteld
op minimaal, het gaspedaal reageert
al bij een millimeter indrukken en
de automaat verandert van soepel
en sportief naar rauw, hard en snel
en schakelt met harde klappen. In
deze modus heb je een echte die-hard
sportauto in handen, die met de kap
open o zo leuk is. Twee versnellingen verder en je moet je al zorgen
maken om je rijbewijs. Maar wat
een dikke pret in de bochten, met
dat overheerlijke brullende geluid
van de zescilinder boxer. En als je
denkt dat de Porsche een fijn geluid
maakt, moet je nog doortrekken naar
ongeveer 7400 toeren, wanneer je de
motor pas echt goed hoort en de volle
paardenkrachten hun werk doen.

De 911 is ook prima te gebruiken als
alledaagse auto. Zet de auto in de
standaard modus, kap dicht, uitlaatkleppen dicht, en je kunt genieten van
de fenomenale Burmester High-End
Surround Sound geluidsinstallatie
(€ 4.985,-). Naast de toerenteller
(uiteraard in het midden), is een
display gemaakt, zoals je dat kent
uit Bond-films, waar je onder meer
navigatieinstructies, de uitgeoefende
G-krachten meter, de motortemperatuur of andere zaken uitleest. De
sleutel? Die heb je bij het instappen,
Le Mans stijl, in je linkerhand, zodat
je met rechts de versnelling al kunt
inleggen. Gaat het regenen, dan is de
kap binnen no time gesloten en klapt
het windscherm elektrisch in (concurrenten hebben het in deze vorm
nog niet). De stoffen kap heeft een
magnesium geraamte; licht, geluidsisolerend en dankzij deze techniek
gevormd als de coupélijn van de 911.

Kortom, een prachtige auto. Uiteraard wel met een fors prijskaartje.
Hoewel er nog andere modellen
uitkomen (Turbo, GT2, GT3, RS, etc)
mag je voor deze complete 911 al
redelijk wat neerleggen. De opties
op ‘onze’ Porsche? Porsche Dynamic
Light System (€ 798,-), Sport Chrono
Pakket Plus (€ 2.299,-), zeer mooie
zwart gespoten velgen (€ 1.555,-),
Porsche Communication Management (navi en bellen, € 3.540,-) en
sportuitlaatsysteem (€ 2.960,-).
Deze en nog vele andere snufjes
brengen de prijs van deze 911 van
€ 145.199,- opeens op € 182.066,-.
Wat zou het toch lekker zijn als je dat
kon spenderen…

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

Porsche 911
Gereden versie: Porsche 911 Carrera S Cabrio
Vermogen: 400 pk
0-100: 4,5 s
Top: 299 km/u
Gemiddeld verbruik
1 op 11,2 / 8,9 l/100km
Prijs gereden model:
€ 182.066,Alternatieven:
BMW 6-Serie, Ferrari California,
Jaguar XKR, Maserati GranCabrio,
Mercedes-Benz SL

Ms Damsterdiep bezoekt MuseumDRV
Zaterdag 7 juli heeft Museum De Ronde Venen een speciale traktatie voor
alle museumbezoekers. Vanaf 14.00 uur is het schip de ms. Damsterdiep,
met zijn 87 jaar oude bronsmotor, er te bewonderen. Het 25 meter lange
schip heeft heel Frankrijk door gevaren en vorig jaar nog Berlijn aangedaan. Dit alles is gedaan met een 1-cilinder bronsmotor van 25 pk. Speciaal voor het Nationaal Regenboog Evenement is de ms. Damsterdiep op 7
juli eenmalig in Vinkeveen te bezichtigen bij Museum De Ronde Venen!
Om het feest compleet te maken, wordt ook de enorme 80 pk Bronsmotor
van de laatste Veensteekmachine van Nederland gestart op deze middag.
Mis dit unieke spektakel dus niet!
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Stagiair DTP / Grafisch Vormgever
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: binnenmelder/ingangscontroleur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Service Medewerker Tankstation - Buitendienst
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Werkplaats chef staal en aluminium
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: verkoopmedewerker Algemeen BBL
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

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

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

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker fulltime
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Commercieel medewerker Backoffice
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker parttime
Organisatie: Hub Hub
Plaats: Amstelveen

Functie: Personeel & Organisatie Adviseur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Ondersteunend Begeleider
Organisatie: Amerpoort Vinkeveen
Plaats: Baarn

Functie: Medewerker Verkoopondersteuning en Verkoop
Organisatie: Flexibility
Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround financial controllers Heijnes
Adviesgroep BV
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Oproepkracht Pedagogisch Medewerker KDV
/ BSO
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen en omgeving

Functie: Aankomend financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief assistent HR (tijdelijk)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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 27
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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.
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HORIZONTAAL:
1. Nat; 5. kledingstuk; 10. trotse houding; 11.
huid; 12. hoofd; 14. armee; 16. deel van een
zeilboot; 18. afdruk; 20. maalstroom; 22.
mager; 23. gelofte; 24. groot water; 25.
godin van de tweedracht; 27. vent; 29.
edelgas; 30. iemand die betaling van een
schuld vordert; 32. voegwoord; 34. stuk
hout; 35. vaartuig; 37. woonplaats; 39.
drinkgelag; 42. voertuig; 44. bontsoort; 46.
Ierland; 48. cijfer; 49. sluimering; 50. lor;
51. bezinksel; 53. kamp; 55. gast; 56. boosaardig persoon; 58. pook; 60. behoeftig; 61.
voorzetsel; 62. aanhoudend; 63. weg rond
een stad.
VERTICAAL:
1. Keukengerei; 2. angel; 3. chemisch element; 4. bloem; 6. voorzetsel; 7. wig; 8.
plek; 9. elke keer; 12. soort tapijt; 13. werpspies; 14. peilen; 15. versiering in de vorm
van een roos; 17. Europeaan; 19. grondsoort; 21. pausennaam; 26. verschil tussen
uitgaven en inkomsten; 27. aaneenschakeling; 28. schoeisel; 29. blootje; 31. clown;
33. deel van de week; 36. onverharde weg;
37. bovenste halswervel; 38. autotype; 39.
viseter; 40. propvol; 41. onderdanig; 43.
deel van een etmaal; 45. deel van het lichaam; 47. vis; 52. voordeel; 53. schaapkameel; 54. grassoort; 55. graanbederf; 57.
brandgang; 59. vaatwerk.

Sudoku week 27
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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Oplossing puzzels week 26
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