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Gelukkig hoeft u niet
alles zelf uit te zoeken

Persoonlijk advies

Wilnis geniet van gezellige midzomerbraderie
De midzomerbraderie die woensdag jl. van 's middags 12 tot ’s avonds 21 uur werd gehouden in het oude dorpscentrum van
Wilnis, is –mede door het fraaie zomerweer– een succesvol evenement geworden. Velen maakten gebruik van de gelegenheid
om langs de kraampjes met poffertjes, pannenkoeken, suikerspinnen, bloemen, groenten, antiek, sieraden, snuisterijtjes en
nog veel meer. Ook de plaatselijke winkeliers en horeca-ondernemers ontbraken niet. 		
foto peter bakker

Zaterdag 30 juni: de jeugd vliegt uit!

Programma Vogelvrij Festival bekend!
Op zaterdag 30 juni wordt de derde editie van het Vogelvrij
Festival gehouden bij Fort Amstelhoek, langs de N201. De
organisatoren hebben inmiddels de ‘vliegtijden’ van de
Vogelvrij DJ’s bekend gemaakt. Hét zomerfeest voor danceliefhebbers trapt af om 16 uur met de finale van DJ Contest:
Wesquared, Dirty German en Randy Collé. Om 17.30 draait de
winnaar van de DJ Contest en
daarna word je opgewarmd door
Audiophox (vanaf 18.30 uur) en
Lucien Foort (vanaf 19.30 uur).
Als de zon ondergaat zullen Delivio Reavon & Aaron Gill (vanaf
21 uur) en Michael Mendoza (om
22 uur) het tempo opvoeren.
Waarna Gregor Salto (23 uur)
en Billy the Kit (0.30-02.00 uur)
voor de ultieme climax zorgen!
Vogelvrij Festival trekt dit jaar
een recordaantal bezoekers en
heeft nu al meer al meer tickets
verkocht dan de voorgaande
edities. Alle ingrediënten voor
succes zijn aanwezig: de verhuizing naar een nieuwe locatie,

je ziet toch

het verschil?

LUTZ OF

Herenweg 45
3645 DE VINKEVEEN
www.LUTZ.nl
Facebook.com/Lutzfashion
Twitter.com/Lutzfashion

hans winter brillen

een line-up om je vingers bij af te likken en een festival dat
tot 02.00 duurt. Promotie en een top ranking op partysites
als Partyflock en DJGuide zorgen er zelfs voor dat bezoekers buiten De Ronde Venen en omstreken massaal hun
tickets kopen. De tickets zouden de komende week dus wel
eens snel op kunnen raken.

SUMMER SALE
30-70% KORTING
ZIE LUTZ.NL VOOR MEER INFO
1.000 M2 MODE, VAKKUNDIG ATELIER,
EIGEN PARKEERTERREIN & KINDERSPEELHOEK

SITE /CMS

BY TWEED.NL

uitgebreide
implementatie
social media
bel ons: 0297 26 20 86
www.pprzz.nl/voorbeeld
klapt uit!
interactieve widget:
Tweet

Volg

ascol.nl
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Door Burgemeester Maarten Divendal

Bij werkzaamheden aan de weg lijkt het er
vaak op dat iedereen zijn eigen planning heeft
(nutsbedrijven, riolering en dergelijke). Zo ook
bij de Baambrugse Zuwe. Kan dat niet beter
geregeld worden?
Vaak zou het beter moeten kunnen, maar
helaas blijkt dat niet altijd mogelijk te zijn. De
gemeente probeert wel ‘de regie’ te nemen,
maar dat lukt niet altijd. Wij zijn bijvoorbeeld
geen opdrachtgever voor het vervangen van
kabels en leidingen. Soms lijkt iets onlogisch,
maar dan zit daar toch een gedachte achter.
Bijvoorbeeld dat de grond eerst steviger moet
worden, voordat de definitieve bestrating erop
kan.

Een uitgebreide vraag gaat over de verkeersonveiligheid op de Cliffordweg in Waverveen.
Samenvattend: “Mijn verzoek is om het de
automobilist onmogelijk te maken te hard
te rijden door diverse verkeersdrempels te
plaatsen en ook regelmatig snelheidsmetingen
te verrichten.”

aanbieding

voor voor

• Tuinhuizen
• Vakantiewoningen
BLOKHUT
• Veranda’s
• Schuttingen
• Accessoires
Geïmpregneerd
Constructieweg 17 Mijdrecht 0297-256900 www.zwapo.nl en inclusief
shingles

Sneeuwgans
UIT
VOORRAAD

Specialist in maatwerk

Uit de brief maak ik op dat de signalering die
is aangebracht geen resultaat oplevert. Ik zal
met de wethouder en de medewerkers bespreken wat er eventueel voor mogelijkheden
zijn. Er zijn vaker vragen over te hard rijden
in De Ronde Venen. Overal verkeersdrempels
aanleggen gaat niet werken (ook financieel
zou dat bezwaarlijk worden). Daarom worden
er keuzes gemaakt. Zelf zal ik in ieder geval
aan de politie vragen wat zij als de grootste
knelpunten zien. Voor de provincie Utrecht is
er overigens een speciaal team beschikbaar
voor snelheidscontroles. De N201 wordt soms

Een overdekte showroom vol
met ideëen voor uw tuin.
Voor ieder budget bieden wij een oplossing.
Vakkundig advies en begeleiding van begin tot
het eind. Tevens een grote collectie Wickertuinmeubelen, kunststof gevlochten op een
aluminium frame. UV-bestendig.

297x297 cm – Hoogte 278,5 cm

Van € 1828,50 voor

€ 1050,-

Openingstijden: di t/m vrijdag van 08.00-17.00 u - za van 09.00-17.00 u

drie keer per week gecontroleerd. Ik zal overleggen over andere te controleren plekken.

Reeds lange tijd is de wijk waar ik woon bezaaid
met hondendrollen in de groenstroken, perkjes,
wandelpaden, etc. Kan er geen verplichting
komen om drollen in een zakje mee naar huis
te nemen en bij een overtreding een flinke
bekeuring uitdelen?
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de overlast
door hondenpoep één van de grootste ergernissen is. De vraagsteller geeft in zijn brief
aan dat mensen erop aanspreken niet helpt,
mensen ontkennen het of geven een brutaal
antwoord. Toch denk ik dat mensen erop
blijven aanspreken uiteindelijk het meeste
resultaat oplevert. Je ziet gelukkig steeds
meer mensen wel hun verantwoordelijkheid
nemen voor het opruimen. Ik denk dat op dit
moment, waar we juist als overheid aan het
minderen zijn in regelgeving, het invoeren van
moeilijk te controleren regels, niet voor de
hand ligt.

In brieven van de gemeente zitten vaak
taalfouten of verschrijvingen. De verwoording
kan soms ook beter. Bedoeld als constructieve
kritiek: met weinig moeite (even laten nalezen
plus spellingchecker?) in het vervolg foutloos?
Hier ben ik het mee eens. Moeten we meer
aandacht aan besteden.

burgemeester@degroenevenen.nl

5

AANSTAANDE ZATERDAG 23 JUNI van 11 tot 15 uur

2012

NIEUWBOUW INFORMATIE DAG BIJ KORVER MAKELAARS
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Projectontwikkeling bv

Alle informatie over deze projecten kunt u tijdens deze nieuwbouwmanifestatie ontvangen. DE KOFFIE STAAT KLAAR !
Adv_korver half jun2012.indd 1
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EK Tent sluit de deuren
Afgelopen weekend was een succesvol weekend voor de EK Tent. Op
zaterdagavond werd er flink gefeest
op de muziek van Q-Music DJ
Timon Jacobs tijdens de Q Party
met het Foute Uur en op zondag
keken vele toeschouwers naar
Portugal-Nederland. De wedstrijd
op zondag was de laatste kans voor
het Nederlands elftal om door te
gaan naar de kwart finales. Zoals
we allemaal weten, hebben onze
jongens het niet gehaald.

wers, de leuke sfeer en vele
enthousiaste reacties van bezoekers
tijdens de Nederlandse wedstrijden,
heeft de organisatie besloten om
deze avonden niet door te laten
gaan. De organisatie kijkt terug op
een zeer geslaagd evenement.
foto: thijs van uden

In eerdere berichtgeving stond dat
ook de kwart, halve en finale zouden
worden uitgezonden in de EK Tent.
Ondanks het flinke aantal toeschou-

Gemeente De Ronde Venen blijft onder Luistervink
preventief toezicht van provincie
De gemeente De Ronde Venen blijft in 2012 onder preventief financieel
toezicht van de provincie Utrecht staan. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten aan de hand van de voorjaarsnota van de gemeente.
De Ronde Venen staat sinds vorig
jaar onder preventief financieel
toezicht van de provincie. Dit komt
omdat de begroting voor het jaar
2012 niet in evenwicht is en omdat
er tekorten dreigen op de grondexploitatie van grote projecten. In
de Voorjaarsnota stelt het college
voor de komende jaren 4,5 miljoen
euro structureel te bezuinigen,
echter is dit niet voldoende om dit
jaar te komen tot financieel herstel.

Volgens de gemeente zal dit met de
voorgenomen voorstellen in 2014
wel het geval zijn.
Preventief toezicht houdt in dat
besluiten met financiële gevolgen
eerst aan Gedeputeerde Staten ter
goedkeuring moet worden voorgelegd voordat ze kunnen worden
uitgevoerd. Ook mag er geen beleid
met financiële consequenties worden gemaakt.

Groen licht voor nieuwbouw
De Schakel

onderhoud vanuit de gemeente, zelf
uit eigen vermogen ruim twee ton
euro bij. “We bestaan 130 jaar, dat
bedrag hebben we in de afgelopen
jaren gespaard.’’ Hergo van Ginkel
denkt dat veel van zijn collegaschooldirecteuren straks bij de
opening met veel interesse zullen
Afgelopen dinsdag nam het college van De Ronde Venen het besluit dat de Vinkeveense basisschool De
zeggen dat dit model veel kansen
Schakel met haar nieuwbouwplannen kan starten. Na jaren van politieke discussie is er hierbij groen licht
gegeven om de huidige school, die in 1971 werd gebouwd en niet meer voldoet aan de huidige onderwijsnor- biedt. “Er zijn meer scholen, zoals
bijvoorbeeld de Jozefschool, die in
men, te vervangen.
de toekomst recht krijgen op een
door peter schavemaker
onderhoudsbudget.”
“Alles is nu rond. Ik ben opgelucht
Weer op de kaart
dat de nieuwe school er nu toch
Ook wethouder Erika Spil van
komt,” zegt Hergo van Ginkel,
onderwijs zegt in een reactie blij te
directeur van de basisschool aan de
zijn met dit nieuwe bouwplan. “Ik
Pijlstaartlaan in Vinkeveen. Hij zegt
vind het fantastisch. Ik was blij verdat zo snel mogelijk na de zomerrast met deze nieuwe manier van
vakantie begonnen wordt met de
bouwen en mogelijkheden voor onsloop van het huidige schoolgebouw.
derwijsvernieuwing. Uitvoering van
“Ik hoop dat we op 1 januari 2013
de oude plannen had misschien nog
de nieuwbouw in gebruik kunnen
jaren kunnen duren. Ik vind het een
nemen, de eerste steen wordt rond
compliment waard dat de school
oktober gelegd.” Op de vraag waar
komen, in één bouwlaag, brede gan- heel serieus gekeken heeft naar
eerder revolutionair. Het nieuwe
de in totaal 120 leerlingen van
gen van zes meter breed, met werk- alternatieve mogelijkheden. Het zet
schoolgebouw zal als systeemDe Schakel ondertussen les zullen
De Ronde Venen op het gebied van
eilanden. De lokalen krijgen grote
bouw, met beton en staal, worden
krijgen, laat Van Ginkel weten dat
onderwijs weer goed op de kaart.
glazen toegangsdeuren, waardoor
zij tijdelijk worden ondergebracht in gebouwd. Hergo van Ginkel: “Toen
er veel licht in de school is. We wil- Ik zou willen onderzoeken of ook
het bouwplan werd gepresenteerd
de (leegstaande -Red.) Mijdrechtse
andere oude scholen in De Ronde
len af van de oude schoolgangen.’’
was ik eerlijk gezegd sceptisch. Ik
basisschool De Hoeksteen. “Dit
Venen via dit concept eenvoudig en
heeft de voorkeur boven het eerdere zag niet direct dat deze tijdelijke
beheersbaar kunnen herbouwen.’’
Alles in eigen hand
idee van noodlokalen op het plein of manier van bouwen het ‘ei van CoSpil zegt dat De Schakel met dit
lumbus’ kon zijn voor de nieuwbouw Het vorige bouwplan (uit 2010
verschillende locaties. Het vervoer
nieuwe concept, op termijn, een op-Red.), dat voor de financiering
naar Mijdrecht wordt onderling tus- van onze school. Maar we hebben
vangrol kan vervullen bij de huidige
van de nieuwbouw van de school,
een aantal scholen in Nederland
sen de ouders afgestemd.’’
krimp van het aantal leerlingen in
bezocht die ook op deze manier zijn ook de bouw van 28 (starters)
De Ronde Venen. “Er zijn veel schoappartementen behelsde, strandde
gebouwd en na een bezoek aan een
Revolutionair
len die verouderd zijn, de volgende
gelijkwaardige school in Zwolle, die door financiële risico’s, procedures
De nieuwbouwplannen zijn zeker
problemen komen er al aan. Er
en jarenlange politieke discussies.
al bijna tien jaar wordt gebruikt,
niet als standaard te bestempelen,
Van Ginkel: “Dit plan is veel minder zijn nu te veel scholen in De Ronde
was ik overtuigd.” De schooldirecVenen. Ik wil veel liever minder
complex, het schoolbestuur heeft
teur zegt dat de inrichting van het
scholen. Van de huidige 21 zouden
nu alles in eigen hand. In het oude
gebouw helemaal bijdraagt aan de
er zes gesloopt kunnen worden, we
plan
liepen
we
constant
vast
door
wens
van
de
De
Schakel
om
het
Dit weekend in De Ronde Venen:
kunnen dan zorgen dat er mooie
procedures en onzekerheden.’’ De
klassikaal onderwijs los te laten en
scholen voor terugkomen. Dat is nu
school
draagt,
naast
de
ruim
acht
zich
te
richten
op
het
zogenoemde
Zaterdag 24 juni 2012
nog een droombeeld.”
ton
euro
voor
nu
nog
wettelijk
groot
handelingsgericht
werken.
“Er
• Open Dag Boerderij Hartstocht,

Agenda Kort

Abcoude
• Start Open Toernooi, TV Wilnis
• Nieuwbouw infodag, 		
Korver Makelaars, Mijdrecht
• Ultimate Hiphop Jam, De Fabriek,
Mijdrecht

Zondag 25 juni 2012

• Afscheid ds Van Es, Dorpskerk,
Abcoude
• Rode Loper Dienst, Leef!, De Meijert,
Mijdrecht
• Viering Parochiedag, RK Kerk,
Vinkeveen
• Beautyshoot, Dance & Design,
Abcoude

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

Als je de leeftijd van oudgedienden
hebt bereikt, wil je overdag nog
wel eens naar Nostalgienet kijken.
Onlangs keek ik naar de herinneringen die oudstrijders ophalen
over de tijd dat zij bijvoorbeeld in
het voormalig Nederlands Indië
dienden. Niet zelden vertellen ze
dat bij thuiskomst, het aanhoren
van ons volkslied diepe emoties
opriep. Emoties die nu, jaren later,
nog steeds waterlanders tevoorschijn toveren. Ik ben zelf ook van
de generatie die al op de lagere
school de beide bekende coupletten
van het Wilhelmus feilloos kende.
Tijdens het zingen van het lied
was je je als kind al bewust van de
saamhorigheid die dit met zich mee
bracht.
Ik was wat verbaasd toen onze
jongste telg zittend in de examenklas zat te blokken op de inhoud
van het lied.
Het doet me wat, als ik de Franse
rugbyploeg, voorafgaand aan een
interland, met de armen om elkaar
heen geslagen, het Franse volkslied
zie zingen op een manier die het
volume van de toeschouwers lijkt te
moeten overstemmen. Daar staat
dan ook een team dat trots is hun
land te mogen vertegenwoordigen.
Als tijdens een kampioenschap
de Nederlandse vlag weer eens
als hoogste wordt gehesen, zie je
de kampioen of kampioene vaak
meezingen. André Hazes vertolkte
het op een prachtige manier in
zijn Oranjelied: ‘Ach, wie laat geen
traantje’. Met name dat ‘Ach’
doet me wat. Terugkomend op de
wanvertoning van onze oranje elf
voel ik mij beschaamd over wat er
op de mat is gelegd. Zeker als je de
voorpagina van de Telegraaf zag,
waarop een Robben met bokshandschoenen durft te zeggen: ‘Wij zijn
beter, laat ze maar komen’. Het
kost mij moeite te zeggen –het gaat
immers over de Duitse voetbalploeg– maar die ploeg is zo beschaafd gebleken dat zij de oranje
elf de schande van een vijf-nul niet
aan wilden doen. Ook Portugal was
lief voor de mannen.
Onze mannen hebben een natie
voor schut gezet die zich massaal
achter de poenverdieners wenste
op te stellen. Er is geïnvesteerd,
en net als tijdens Koninginnedag
zou de natie opbloeien in positief
denken. Iets dat we in deze tijden
meer dan nodig hebben. Niets
bleek echter minder waar; Nederland staat in zijn hemd. Even heb ik
gedacht Rottum als Robbeneiland
in te richten. Alle spelers erheen en
op water en brood.
Waar het echt mis ging? U voelt
’em aankomen. Een deel van de
spelers vindt het niet nodig het
volkslied mee te zingen. Stijf je
broodmolen op elkaar houden, om
zo uiting te geven aan een stuk
minachting voor het land waar je
voor uitkomt en wat een grote eer
zou moeten zijn. Opzouten! ‘Ach ik
laat geen traantje’.
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Heilig Hartkerk in Vinkeveen weer open voor
publiek

Horizon over
Theologie en
Rationaliteit
In de serie Theologie en Rationaliteit volgt zondag 24 juni het
tweede deel: “De afnemende en
blijvende verstaanbaarheid van
het spreken over God”. Aan de
orde komt waarom momenteel het
rationaliteisbegrip in het middelpunt van veel discussies staat.
Aan de discussietafel zijn aanwezig: Suzanne Arends (PKN Mijdrecht Janskerk); Peter van Golen
(NH Vinkeveen); Anton van Hilten
(pastoraal medewerker PKN
Uithoorn) en Pastor Wim Vernooij
(RK Vinkeveen). Gespreksleider is
Henk Oudshoorn. Horizon wordt
uitgezonden van 9 tot 10 en van
17 tot 18 uur op Midpoint FM.

Abcoude

ds. Gerard van Es
neemt afscheid

Op zondag 24 juni neemt de
protestantse kerk van Abcoude afscheid van haar predikant ds. Gerard van Es i.v.m. zijn emeritaat.
De afscheidsdienst, waarin hij zelf
zal voorgaan, begint om 10.00
uur. Medewerking wordt verleend
door het koperensemble “Matthew
Locke” onder leiding van Joop van
der Louw en door de cantorij o.l.v.
Judith Dubbeld. Organist is Frits
Heil. Na afloop is er koffie met
iets lekkers. Vervolgens worden
er hapjes en drankjes geserveerd.
Er is dus ruim tijd voor iedereen
om persoonlijk afscheid te nemen
van ds. Gerard van Es en van zijn
vrouw Keetie.

Mijdrecht

Belijdenis- en
doopdienst in
De Wegwijzer
Op zondag 24 juni is er om 18.30
uur een bijzondere dienst in de
Christelijke Gereformeerde Kerk
De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22. Dennis Nagel zal dan in
het openbaar voor God en voor
de gemeente zijn geloof in Jezus
Christus belijden, en zal daarna
ook gedoopt worden. Dominee D.
Quant zal uit Kolossenzen 2: 6,
7 de dienst leiden. Na afloop van
de feestelijke samenkomst is er
gelegenheid om een kopje koffie
of thee te drinken in het verenigingsgebouw van de kerk.
De morgendienst, die om 10:00
uur begint, wordt geleid door dominee H. Biesma. De schriftlezing
is uit Exodus 32 en 33. Zie ook
www.CGKMijdrecht.nl.

Mooi wandelweer voor deelnemers
Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis
Tijdens de 41e editie van de
Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis
afgelopen week zijn de wandelaars
getrakteerd mooi wandelweer en
leuke routes. Na een vertraagde
start van de inhaalavond door een
stevige onweersbui zorgden een
stralende zon, aangename temperaturen en een verfrissend windje
voor mooie taferelen onderweg. De
voorspelde regen op vrijdagavond
bleef lang genoeg weg om iedereen
droog te laten finishen.

In de maanden juli en augustus is de
H. Hart van Jezuskerk in Vinkeveen
weer te bezichtigen. De afgelopen
jaren maakten velen al dankbaar
gebruik van de openstelling van
deze monumentale kerk uit 1883.
Diverse gidsen staan bezoekers
ter beschikking om uitleg te geven
over het prachtige interieur en te
verhalen over de geschiedenis van
deze kerk. De “kathedraal van De
Ronde Venen”, zoals de kerk –met
1200 zitplaatsen één van de grootste
kerken in het Aartsbisdom– in de
volksmond wordt genoemd, herbergt
diverse bijzonderheden.

Ook zal tijdens de openstelling het
prachtige Wander Beekes orgel uit
1827 te zien en te beluisteren zijn.
Helaas is dit seizoen de toren niet te
bezichtigen; de ingrijpende restauratiewerkzaamheden zijn hier pas in
september afgerond.
De kerk is in de maanden juli en
augustus op woensdag en zaterdag
van 13 tot 17 uur geopend. Op monumentendag 8 september is de kerk
geopend van 10 tot 17 uur. Toegang
is gratis. Groepen kunnen ook op afspraak buiten de bezoekuren de kerk
bezichtigen. Voor meer info:
tel. 0297 261462.

Met 1.712 deelnemers over vier
avonden was deze editie een groot
succes. Dit was ook goed zichtbaar
aan de vrolijke gezichten van zowel
kinderen onderweg en hun ouders
aan de finish. Er kon gelopen
worden op 5 km (1025 deelnemers), 10 km (580 deelnemers)
en zelfs 15 km (11 deelnemers).
Deze 15km afstand, welke inmid-

dels redelijk uniek is in de wereld
van avondvierdaagsen, werd door
de deelnemers gebruikt als training
voor de vierdaagse van Nijmegen
en door mensen die niet bang zijn
voor een echt sportieve uitdaging.
In de categorie bedrijfswandelen
was Team Leo Schaaphuizen weer
kleurvol vertegenwoordigd op de
10km. Het defilé op vrijdagavond
bracht een stevige afvaardiging van
college van B&W van De Ronde
Venen op de been. Samen met vertegenwoordigers van de landelijke
KNBLO-Wandelsportorganisatie
NL, Koopcenrum Mijdrecht en
natuurlijk de lokale avondvierdaagseorganisatie, haalden zij de wandelaars binnen op het Raadhuisplein.
Volgend jaar vindt de Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis plaats van
11 t/m 14. Bekijk de foto's op

www.avondvierdaagse-mijdrechtwilnis.nl.

Open dag bij Zuiver Zuivel boerderij Hartstocht
in Abcoude
VIOS laat weer van zich horen
Biologisch melkveebedrijf Hartstocht in Abcoude doet zaterdag 23
juni van 11 tot 16 uur mee aan de Lekker naar de Boer dagen. Benieuwd hoe het er echt aan toe gaat op de boerderij? Weten hoe biologische koeien leven en wat biologisch produceren inhoudt? Kom dan
dit weekend naar de open dag.
Hier beleef je het echte boerenleven, proef je Zuiver Zuivel producten en kun je meedoen aan diverse
kinderactiviteiten, zoals slootvissen,
in de hooiberg spelen, boter schudden op de trampoline, een potje
boerengolf spelen, een pannenkoekje bakken, een speurtocht doen over
het erf, de pony borstelen of een
wandeling maken naar de koeien in
het weiland.
Hartstocht, de boerderij van de
familie den Hartog, aan het Gein
Zuid 26 is een biologische boerderij. Op de boerderij produceren ze
op zo natuurlijk en diervriendelijk
mogelijke wijze. Zo wordt er geen
gebruik gemaakt van kunstmest of
chemische bestrijdingsmiddelen op
het grasland. De koeien staan zo
veel mogelijk in de wei. De koe eet
hoofdzakelijk (biologisch) gras met

klavers en kruiden.
Proef tijdens het Lekker naar de
Boer weekend de Zuiver Zuivel
producten die bereid worden met
de melk van boerderij Hartstocht.
Zuiver Zuivel producten zijn verkrijgbaar bij de biologische speciaalzaken bij u in de buurt. Bel voor
meer informatie: 0294-281366.

www.hartstocht.net

TOUR de YOUR! geeft cursus ‘’Pech onderweg”
Maandag jl. was TOUR de YOUR! te gast bij de Sint Jozefschool te Vinkeveen voor de jaarlijks terugkerende cursus “Pech onderweg”. De cursus –een
initiatief van Nils te Beest van de MTB-praktijk– is bestemd voor kinderen van
groep acht die in één ochtend leren hoe ze een band van een fiets kunnen plakken, de verlichting kunnen controleren, een ketting kunnen monteren en wat
de belangrijkste kleine onderdelen zijn van een fiets.
Youri van `TOUR de YOUR!´ vindt het ontzettend leuk om kinderen te leren
over zijn werkzaamheden als fietstechnicus en hen te enthousiasmeren voor
het vak. Naast de cursus konden de kinderen ook een kijkje nemen in zijn
mobiele werkplaats. De kinderen vonden het interessant om de werkplaats te
zien en reageerden enthousiast.
Wilt u ook gebruik maken van het gemak van een fietsreparatie aan huis? Dat
kan! Kijk op www.tourdeyour.nl of bel met 06-23102218.

Natuurlijk was VIOS ook dit jaar weer van de partij op het straattheaterfestival met majorettes en jeugdslagwerk. En dit was zeker niet de
laatste keer dat we van ze horen, want op 28 juni trekt VIOS door de
wijk Proostdij.
VIOS deelde mooie flyers uit om de
verschillende opleidingsmogelijkheden van de vereniging te promoten.
Naast MusicKidz nieuw dit jaar, de
VIOS ShowKidz. Dit programma
bestaat uit 15 gratis lessen waarin
meisjes van rond de 6 jaar leren
dansen en bewegen met de baton.
Na deze lessen kunnen de meisjes
doorstromen naar de leerling majorettes en de wedstrijdteams. Lijkt
het jou ook leuk om hier aan mee te
doen? Kijk dan even op de pagina
ShowKidz onder het kopje ViosKidz
op www.vios-mijdrecht.nl.

Op maandagavond 28 juni trekt
VIOS door de wijk Proostdij. Om
19 uur vertrekt de Show- & Marchingband van het clubgebouw aan
de Windmolen. Na een muzikale
rondgang door zowel het zuidelijke
als noordelijke deel van de wijk
komt de band omstreeks 20 uur aan
bij het grasveld aan de Johan van
Renessestraat. Hier treden diverse
onderdelen van de vereniging op om
vervolgens omstreeks half negen
weer terug te marcheren naar het
thuishonk.
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RK Cosmas en Damianuskerk zoekt locatieraad Geslaagde braderie in Baambrugge
Per 1 januari aanstaande worden
alle posities in de locatieraad van
de RK-geloofsgemeenschap H.H.
Cosmas en Damianus in Abcoude
vacant. De huidige raad start
daarom nu al met een grootscheepse wervingscampagne onder haar
parochianen.
De locatieraad bestaat bij voorkeur
uit vijf leden: voorzitter, secretaris
en penningmeester, lid gebouwen
en terreinen en lid overige zaken.
Uiteraard worden nieuwe leden
zorgvuldig ingewerkt door de leden
van de huidige locatieraad en door
haar ex-leden.
Het is in deze tijd beslist een
uitdaging om zo’n vrijwilligerstaak
op je te nemen: de RK kerk staat
bloot aan de nodige kritiek van
binnen en buiten. Juist daarom is
het van groot belang dat mensen
met een kritische en open geest
binnen de geloofsgemeenschap de
ruimte blijven zoeken en nemen. De
geloofsgemeenschap HH. Cosmas
en Damianus wil een gastvrije,
open gemeenschap zijn met respect
voor ieders manier van geloven.
Met haar kritische, eigenzinnige
identiteit maakt zij deel uit van het
grotere geheel van de St. Jan de
Doperparochie, Vecht en Venen en
van de RK kerk.

Voor de locatieraad zoekt zij
mensen met hart voor de mooie
en zinvolle boodschap van Jezus
Christus,met oog voor de plaats
die onze gemeenschap inneemt in
ons dorp en in de harten van onze
parochianen en met oor voor wat
leeft in kerk en samenleving.
Voor ieder die hecht aan een vitale
geloofsgemeenschap in het dorp
Abcoude en die zich daarvoor wil
inzetten, organiseert de locatieraad op zaterdag 7 juli 2012 in
’t Trefpunt (Kerkstraat 23, Abcoude) van 16.00 tot 18.00 uur een
wervingsborrel. U kunt informatie
krijgen over de locatieraad en zich
nader oriënteren op wat de taken
inhouden.
U bent van harte welkom!

In Dorpshuis de Vijf Bogen in
Baambrugge is voor de tweede keer
een braderie georganiseerd. In alle
ruimtes van het dorpshuis waren
kramen en tafels opgesteld, met
onder andere vers fruit, huis-, tuinen keukenproducten, speelgoed,
boeken, CD’s en veel, veel meer.
Gedurende de dag was het een
komen en gaan van belangstellenden; niet alleen uit Baambrugge,
maar ook vanuit de omliggende
plaatsen zoals Abcoude, Vinkeveen
en Breukelen.
Naast de verkopers die een kraam
of tafel hadden gehuurd was een
apart stukje gereserveerd voor

verkoopactiviteiten ten bate van
het dorpshuis. Voor de bouwplannen
werd totaal een bedrag van 1.200,euro opgehaald! De organisatoren
bedanken alle vrijwilligers en
bezoekers van de dag.

Horangi Taekwondo laat zich zien tijdens
straattheater

Promotie voor
Dames TV Wilnis
De dames van tennisvereniging Wilnis
hebben afgelopen zaterdag in een
beslissingswedstrijd promotie naar de
overgangsklasse afgedwongen. Nadat
het team in de hoofdklasse kampioen
geworden was moest deze promotie
tegen Naarden, ook een kampioen uit
de hoofdklasse, worden bewerkstelligd. Zonder de afwezige Danique
Bank wist dit damesteam in een zeer
spannende wedstrijd een resultaat
van 3 – 3 neer te zetten wat uiteindelijk voldoende was voor promotie.

Harde schreeuwen, benen in de
lucht, vliegende trappen en een
grote piepschuimrommel. Het was
duidelijk: Horangi Taekwondo was
aanwezig bij het Straattheaterfestival in Mijdrecht en gaf daar een
leuke demonstratie weg.
De kinderen deden erg hun best
om de moeilijke stoten, trappen en
breektesten – op het piepschuim – te
doen. Horangi Taekwondo liet zien
dat taekwondo een erg gevarieerde sport is. De ene keer werd
er gevochten, dan weer werden er

plankjes doorgetrapt en een volgend
moment verdedigde een aantal meiden zich tegen grote mannen.
De klapper van de demo was toch
het ‘appeltje’. Deze werd op een
stokje omhoog gehouden en vervolgens op spectaculaire wijze er van
af getrapt. De stukjes appel vlogen
door het publiek!
Wil je ook een keer meedoen met
taekwondo? Kom dan eens kijken
tijdens een training in De Willisstee,
meer informatie op www.horangi.nl/.

Molenlandschool op stap met Jet en Jan
Groep 5 van de OBS Molenland is naar Museum de Ronde Venen geweest. Het
museumbezoek was onderdeel van het project ‘Op stap met Jet en Jan’, dat
is opgebouwd rond het voorleesverhaal van Jet en Jan. Aan de hand van deze
twee leeftijdgenootjes hebben de leerlingen kennis gemaakt met de thema's
kleding, wonen, school, de buurt, eten, spelen en werken in 1910.

Van Rijn Racing (st)rijdt naar vijfde plaats
Ondanks een uitvalbeurt in de tweede manche, waren de geklokte tijden
van het team van Van Rijn Racing in de eerste en derde heat van de NK op
het Eurocircuit voldoende om zondag jl. de A-finale te mogen starten. Na
een spannende finale, waar Dennis even kort zijn start mistte, wist hij zich
naar een vijfde plaats in het eindklassement te (st)rijden. De volgende en
laatste wedstrijd voor dit NK
staat gepland op 15 juli. Dat
is de laatste ontmoeting op
Nederlandse bodem, daarna
volgen er diverse races in
België, welke ook meetellen.
Er staan dus nog een aantal
belangrijke wedstrijden op het
foto patrick wenting
programma!

Ondernemen op het VeenLanden College
In het Entreprenasiumproject Jij de
Baas hebben leerlingen uit de havobrugklassen van het VeenLanden College in Mijdrecht een eigen bedrijf opgezet voor een goed doel. Als afsluiting
van dit project hebben zij een aantal
bedrijven bezocht om te ervaren wat
het ondernemen betekent. Ze werden
hartelijk ontvangen en geïnformeerd
door de directies van Business Meal

Catering, Multifill, Brouwer Transport
& Logistiek, Drukkerij Verweij, Drost
Bouwbedrijf en ICT Microminder.
De leerlingen hebben in de praktijk
gezien wat het is om ondernemer te
zijn. Er zijn leerlingen die zichzelf als
ondernemer van de toekomst zien,
andere leerlingen ontdekten dat het
niets voor hen is. Met dit project zijn ze
een waardevolle ervaring rijker.

Kort nieuws
Abcoude

Midnightshopping op
vrijdag 29 juni
Volgende week vrijdagavond 29
juni organiseren de winkeliers en de
horeca een speciale avondopening
onder de naam Midnightshopping.
De winkeliers geven een extra accent aan deze avond. Muziek en dans
tussen 18 en 22 uur. Kinderen geven
tussen 20-20.30 uur streetdance- en
balletoptredens. Er zijn horeca activiteiten en niet te vergeten kinderattracties (springkussen). De avond
duurt tot 22.00 uur. Een paar andere
verrassingen: Koot supermarkt verzorgt onder andere een suikerspin
voor de jongeren. Boekhandel Sprey
heeft Abcoudenaar Huib Hudig,
schrijver van het speechboekje ‘In
10 stappen naar een inspirerende
speech’ uitgenodigd. Vanaf 20.00 uur
vertelt Huib over zijn boek en laat
aan de hand van filmfragmenten zien
hoe je moet speechen. De toegang
is gratis. Remko’s brood & taartjes
en Keurslagerij Pouw hebben een
bijzondere verrassing voor kinderen;
zelf een broodje met een worstje
bakken boven het vuur. Restaurant
Jess gaat tijdens het midnightshoppen een paar keer rond met hapjes.
Restaurant De Eendracht gaat een
speciaal menu/hapje maken. Jasmijn
Chinees-KantoneesRestaurant
schrijft op een bord een aanbieding.

Mijdrecht

Zomerbridgedrive

Op maandagavond 25 juni a.s. organiseert Bridgevereniging Mijdrecht
in De Meijert in Mijdrecht opnieuw
een zomerbridgeavond. Zaal open
om 19 uur en aanvang om 19:45uur.
Er wordt gespeeld in drie lijnen; dus
zowel voor gevorderde als beginnende bridgers met wat ervaring
een leuke en afwisselende avond.

Loenersloot

Bewoners tegen
verbreding N201
Bewoners van Loenersloot zijn tegen
verbreding van provinciale weg
N201. De provincie wil een betere
doorstroming van het verkeer dat
van de A2 komt. De huidige tweebaansweg moet uiteindelijk een vierbaansweg worden, die onder meer
Vreeland, Loenersloot en Mijdrecht
verbindt. Volgens bewoners ontstaan
vooral problemen als de vierbaansweg uitmondt bij de brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal, omdat de
weg daar weer smaller wordt.
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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

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

Vietnamese loempia’s maken tijdens de Mantelzorgsalon
Maandag 25 juni kunnen mantelzorgers uit
De Ronde Venen leren hoe ze zelf Vietnamese
loempia’s kunnen maken.
Deze salonmiddag wordt mede mogelijk gemaakt door de Round Table 169. Wel vragen we
een eigen bijdrage voor deze workshop van 3
euro per persoon. Er is plaats voor 15 personen,
dus meldt u zich snel aan. Dit kan bij Stichting
De Baat, tel 0297 – 230280.
Mantelzorgers uit De Ronde Venen zijn van
harte welkom bij de Mantelzorgsalon op

Op 12 juni werd
Vader Jan Moen 80
jaar! Afgelopen
zaterdag staken zijn
dochters en schoondochter hem namens de
familie in een nieuwe
outfit. We hopen dat
u er nog lang van mag

maandag 25 juni van 13.30 tot 15.30 uur in De
Buurtkamer aan de G. van Aemstelstraat 5 in
Mijdrecht.
De Mantelzorgsalon is een ontmoetingsgroep
voor mensen die langdurige of intensieve
zorgtaken hebben voor een familielid, vriend
of kennis en vindt iedere laatste maandag van
de maand plaats. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Esther Smit, coördinator
Steunpunt Mantelzorg, tel. 0297 – 230280, of
per e-mail e.smit@stichtingdebaat.nl
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Aan de Hofland (links) worden 12 appartementen voor starters/senioren gebouwd; aan de Bozenhoven
(rechts) komen elf luxe uitgevoerde appartementen.

Nieuwbouw informatiedag bij Korver Makelaars
Zaterdag 23 juni opent Korver Makelaars
van 11 tot 15 uur haar deuren om belangstellenden te informeren over twee fantastische nieuwbouwprojecten die zij in portefeuille hebben.
“Het gaat om twee totaal verschillende projecten voor twee totaal verschillende doelgroepen,”
vertelt John Korver. “Aan Hofland worden 12
starters- of seniorenappartementen gebouwd.
Comfortabele appartementen met 1 of 2 slaapkamers, een eigen parkeerplaats en op korte
afstand van de winkels. De appartementen
varieren van 58 tot 69 m2 en de vanaf-prijs is
een spotgoedkope 159.000 euro vrij op naam.”
Het gebouw krijgt twee hoofdentrees elk met
toegang naar 6 woningen. “Door deze architectuur lijkt het net alsof er vier verschillende
woonhuizen staan, heel bijzonder,” volgens
de makelaar. En een complete inrichting met
eigenparkeerplaats achter het gebouw!
Aan de Bozenhoven worden op de locatie
waar tot voor kort de verlichtingszaak van
Zuidervaart gevestigd was,
11 grote en luxe uitgevoerde
appartementen gebouwd.
“Dit project kenmerkt zich
door de twee kleinschalige
gebouwen met het groene,
afsluitbare binnenterrein.
De twee gebouwen hebben
hun eigen karakteristieke en
hoogwaardige uitstraling. Een
geweldige plek om veilig en
riant te wonen, u kunt hier oud
worden,” aldus Korver. “Wie
voor een benedenappartement

aan de waterzijde kiest, kan z’n eigen sloep aan
de eigen tuin aanleggen, u kunt op de tweede
verdieping genieten van een open nok waardoor
u een geheel eigen sfeer krijgt. Ook krijgen de
bovenste etages de mogelijkheid van een royaal
en vrij dakterras.”
Alle woningen beschikken over twee terrassen, een zeer grote living met aansluitend een
woonkeuken, twee prima slaapkamers en een
grote badkamer. Er wordt niet bezuinigd op
details als kamer en-suitedeuren, keuken en
sanitair-inrichting en elk appartement heeft
twee eigen parkeerplaatsen. Neem daarbij de
ideale locatie op loopafstand van de winkels en
het plaatje is compleet! De oppervlakte begint
bij minimaal 111 m2 en een koopprijs vanaf
425.000 euro vrij op naam.
Loop gerust even binnen op zaterdag 23 juni
aanstaande bij Korver makelaars om een uitgebreide toelichting te krijgen over deze nieuwe
woningen, de koffie staat klaar!

Korver Makelaars, Stationsweg 12, Mijdrecht,
tel. 0297 - 250 421 www.kovermakelaars.nl

Persoonlijk en zorgvuldig
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.

genieten Pa, liefs van
ons allemaal!

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

Door Valérie Sambrink Sanderink

Roel Regelink uit Mijdrecht maakt mash-ups:

“Op internet verspreiden de
video’s zich als een olievlek”
Onder de naam Rrremix maakt de 41-jarige Roel Regelink uit Mijdrecht mash-ups: videoclips waarbij hij het
geluid en beeld van verschillende bestaande clips worden vermengd tot één nieuwe clip. Dit doet hij al zo’n
vijf jaar waarbij hij steeds meer aandacht krijgt. Eerst van vrienden en familie, maar later ook van onbekenden die de video’s op internet vonden. Toen de artiesten van de gebruikte video’s zèlf op zijn mash-ups
reageerden, konden grote radiozenders als 3FM en Radio538 niet meer om Roel heen. Roel: “Ineens werd ik
door allerlei vrienden en bekenden ge-sms’t en gebeld met de boodschap: ‘Hé, word eens wakker, je muziek
is op de radio!’
Al zijn hele leven is Roel intensief
met muziek bezig. Hoewel hij het
spelen op de piano en gitaar heerlijk vindt, lag daar in zijn ogen niet
zijn toekomst. “Het hoofd wil wel,
maar de motoriek kan beter,” zegt
hij zelf. Toch ontdekte hij al snel
een vorm van muziek maken waar
hij wel erg goed in blijkt: het draaien van platen. Roel: “Op mijn zesde
kreeg ik mijn eerste platenspeler
en als jongen van 15 stond ik al te
draaien op de disco van de camping
van mijn ouders. Net daarvoor
begon ik te experimenteren met
het draaien van twee platen naast
elkaar, met gebruik van platenspelers. Zelf had ik deze voorzien van
lichtdimmers zodat ik de snelheid
kon veranderen. Ook dit probeerde
ik graag op het podium uit.” Roel

bleef zich ontwikkelen en verdient
zijn geld nu als audio- en videotechnicus, maar ook als DJ, eerst in
Haarlem, daarna bij Baboon (later
Discotheek The One) in De Kwakel
en nu bij onder meer Bon Ami in
Aalsmeer en op diverse locaties in
Amsterdam. Hij vermaakt zijn publiek met eigengemaakte remixen
en sinds een paar jaar maakt hij
dus ook mash-ups met video’s voor
eigen plezier en het online publiek.
Roel: “Doordat ik bij de mash-ups
het contrast in muzieksoorten
opzoek, is het lastig een doelgroep
te bepalen. Zo mix ik Nederlandse
volkszanger Frans Bauer met de
Engelse zanger Taio Cruz en dat
is toch een bijzondere combinatie
voor in een discotheek. Op internet
kan het gelukkig prima.”

De perfecte match
De mash-up bestaat al vele jaren,
maar rond 2000 kwam het pas echt
op, met bekende voorbeelden als
SummerJam en de mixen van de
bekende Belgische dj's 2 Many DJs.
Roel: “In 1990 was ik op vakantie op Gran Canaria. Daar trok
een DJ mijn aandacht al met zijn
mash-ups. Ik vond het direct gaaf,
toch ben ik pas vijf jaar geleden
zelf begonnen. Zeker in het begin
was het erg lastig. Zo’n mash-up
ontstaat uit een idee. Je hoort twee
liedjes en denkt: die toonsoorten
lijken wel erg op elkaar. Het leukst
is het wanneer je twee liedjes uit
totaal verschillende genres vindt,
waarbij je dan toch overeenkomsten hoort. Dan ga je op zoek naar
een instrumentale versie van het

Eerste Groene Lintjes uitgereikt in Wilnis

‘Hopelijk wordt het volgend jaar nóg moeilijker voor de jury’
GroenLinks hield zondag 17 juni
jl. haar eerste Groene Lintjes
uitreiking in De Ronde Venen. In
het Natuur- en Milieu-educatie Centrum De Woudreus in Wilnis speldde
wethouder Erika Spil bij vier winnaars zo’n lintje op en werd er na
afloop nog wat gedronken door de
bijna veertig aanwezigen.
De jury had uit de veelheid aan
nominaties gekozen voor ondernemers, een activiste en een organisatie die al flink wat jaren hun sporen
hebben verdiend op het gebied van
respectievelijk groen ondernemen
en natuur- en milieubehoud. Familie
van der Horst van Landwinkel
Lindenhorst in De Hoef, Luut
Scheenstra van Scheenstra Natuurvoeding in Abcoude, Moon Wolters
uit Abcoude en de voorzitter van
Stichting De Bovenlanden, Otto van
Asselen, kregen allen een lintje, een
oorkonde èn een cadeau uit de Fair
Trade winkel Tuyu.
De winnaars vertelden enthousiast
over de geschiedenis van hun bedrijven, hun aktiviteiten en successen.
Moon Wolters beklemtoonde in
haar verhaal dat successen, zoals
het redden van de bomen aan de
Des Tombesweg in Abcoude, echt
niet alleen haar werk was geweest
en noemde allen die daarbij geholpen hadden.
Organisator Chris Duif vertelde over
het enthousiasme dat de toekenning
van deze prijzen had losgemaakt

De prijswinnaars van de Groene Lintjes met de jury en wethouder Erika Spil.

Moon Wolters ontvangt Groen Lintje van wethouder Erika Spil.
en de plannen om er een jaarlijks
terugkerend groen feestje van te
maken. Verder daagde hij vooral
ambtenaren en de andere politieke partijen in De Ronde Venen
uit werk te maken van duurzaam-

heid, milieu- en natuurbehoud:
“Zorg dat onze jury volgend jaar
niet om jullie heen kán voor een
groen lintje!”

Gooi een paar nummers in een blender. Daar lijkt de hobby van Roel Regelink op, maar
bij een goede mash-up komt nog wel wat meer kijken!
foto patrick hesse

ene lied, en een zangversie van
het andere en dat probeer je dan
samen te brengen. In praktijk valt
dat zoeken naar uitgeklede versies
van de liedjes erg tegen en soms
bestaan ze helemaal niet. Dan moet
je die zelf maken en als dat niet
lukt, valt je plan niet meer uit te
voeren. Mocht je ze wel vinden, dan
komt het nog wel eens voor dat je
er bij het samenvoegen achterkomt
dat het allemaal toch niet helemaal
lekker mengt. Soms kun je stukjes
aanpassen, maar daarin kun je niet
te ver gaan, want als de luisteraar
de originele liedjes niet meer
herkent, ga je je doel voorbij. Het
is dus een aardige klus en meestal
ben ik er wel een volledige week
mee bezig. Maar als er dan weer
één gelukt is, ben ik wel helemaal
blij. Dan gaat het op YouTube.com
en op Mashup-charts.com en is het
wachten op de reacties.
3 miljoen views
“Op internet verspreiden de video’s
zich als een olievlek,” vervolgt Roel.
“Het is ongelooflijk hoe snel sommige video’s worden opgepikt. Vooral de sociale netwerken als Twitter,
Facebook en Hyves helpen daarbij.
Toen ik ‘Ik neem je vanavond (met
me mee)’, een combinatie van ‘Ik
neem je mee’ van Gers Pardoel en
‘Blijf je vanavond bij mij?’ van Monique Smit, online zette, bereikte
ik toch wel een hoogtepunt. Een
vriend van Midpoint FM, waar ik
me ook voor inzet, had via Twitter
Gers en Monique op de hoogte gesteld. Zij reageerden al snel positief
en zetten berichten op hun pagina’s.
Jan Smit deed ook mee en zo
werden mijn video’s van dat lied in

totaal ruim 3 miljoen keer bekeken.
Dat is 1 op de 6 Nederlanders! Al
snel werd het lied ook een keer op
radio 3FM gedraaid. Echt fantastisch. In februari gebeurde iets
soortgelijks. Toen kreeg de mash-up
‘Heb je dynamite voor mij’, de mix
van Frans Bauer en Taio Cruz onder
andere bij Edwin Evers van Radio538 en bij Slam FM aandacht.
Dat leverde geen miljoenen kijkers
op, maar toch zeker weer een flinke
stijging.”
Twee liedjes
Niet elke masher beperkt zich tot
twee liedjes. Roel: “Frans Peter
Bull Enger mengt er onder de naam
Norwegian Recycling vaak veel. In
‘Miracles’ heeft hij wel 12 liedjes
gebruikt en alles sluit naadloos op
elkaar. Dat is echt geniaal. Zelf vind
ik er wel eens een derde liedje bij,
maar mijn kracht zit toch in het
mixen van twee nummers. Nu ben
ik bezig met het afronden van een
nieuwe mash-up bestaande uit een
liedje van Queen gemengd met een
nummer van Chris Brown. De muziek van Queen wordt dus gepimpt
naar nu. Binnenkort is deze ook
online te zien. Natuurlijk hoop ik
dat weer veel mensen de mash-up
zullen opmerken, maar als er maar
een paar honderd mensen zijn die
het leuk vinden, ben ik al tevreden.”
Met een glimlach: “Want die 3
miljoen views van Monique Smit en
Gers Pardoel, die zal ik waarschijnlijk toch nooit meer overtreffen.”
Meer weten over Roel? Kijk dan
eens op www.rrremix.nl. Zijn mashups staan ook op deze site.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Slagboomadvies, advisering en bemiddeling

Accent op communicatie en intermenselijke relaties
Jarenlang was Hans Slagboom directeur van een grote basisschool in Mijdrecht. Daarnaast ontwikkelde hij
tal van nevenactiviteiten, zowel op zakelijk als op maatschappelijk terrein. Na zijn afscheid van de school
kreeg hij wat meer tijd om zijn kennis en ervaring op tal van terreinen ten dienste te stellen van anderen.
Hij richtte er zelfs een eigen bedrijf voor op. Dit voorjaar ging Slagboomadvies van start.
Als directeur van de basisschool liet
Hans zich kennen als een ondernemende schoolleider. Hij werkt op
basis van een directe en resultaatgerichte aanpak. Naast zijn inzet
voor de school vond hij ook tijd om
tal van activiteiten op maatschappelijk terrein te ontwikkelen. “Je
groeit daar min of meer vanzelf in,”
zegt Hans. “Als schoolleider heb je
veel contacten. Dat zijn op de eerste
plaats de ouders van de kinderen
die bij je op school zitten. En je zit
namens je school ook in diverse
overlegorganen. Ook daar kreeg ik
te maken met tal van mensen en
liep ik tegen vele zaken aan, die
mijn interesse hadden. Ik heb het
altijd heel plezierig gevonden om
mijn blikveld te verruimen en me
ook buiten de school verdienstelijk
te maken. Dat leidde er toe dat ik bij
een aantal zaken betrokken raakte.
Ik ben bijvoorbeeld lid van de
ledenraad van de Rabobank. Verder
ben ik secretaris van een stichting
die culturele uitvoeringen in de kerk
organiseert. En toen de plaatselijke
tennisvereniging dringend om een
voorzitter verlegen zat, heb ik me
laten verleiden deze klus op me
te nemen. Daar ben ik overigens
weer mee gestopt, omdat er een
goede opvolger beschikbaar kwam.
Ik ben er wel trots op dat we in de
afgelopen periode de renovatie van
het clubhuis gerealiseerd hebben.
Tenslotte ben ik ook al enige tijd als

teammanager betrokken bij de selectie van voetbalclub Argon. Vanuit
die verschillende functies heb ik ook
kennis kunnen maken met het bedrijfsleven in de regio. Dit alles heeft
me inmiddels een flink netwerk van
contacten opgeleverd.”
Gerichte advisering
Vanuit zijn achtergrond heeft Hans
regelmatig mensen van advies
kunnen dienen en heeft hij hen
begeleid. Ook werd zijn hulp zo af
en toe ingeroepen om te bemiddelen
bij ontstane problemen. Hans: “Dat
alles heeft mij er toe gebracht om de
kennis en ervaring die ik in de loop
der jaren heb opgedaan, meer gericht in te zetten. Ik wil me daarbij
vooral richten op het bedrijfsleven
en dan met name op de bedrijven in
de sector van het Midden en Klein
Bedrijf. Veel van die bedrijven hebben vaak een snelle groei doorgemaakt maar krijgen te maken met
een stagnatie. Dat leidt er soms ook
toe dat er personeelsleden ontslagen
moeten worden. Ik denk dat ik in dat
spanningsveld, waar ondernemers
dan in terecht komen, een nuttige
rol kan vervullen. Vaak worden
bedrijfsresultaten gerelateerd aan
harde informatie, d.w.z. concrete
omzet- en winst en verliescijfers. Die
informatie is dan maatgevend voor
het directiebeleid. Maar er zit ook
een ander aspect aan het verhaal.
Dat noem ik de ‘zachte’ informatie.

Ik bedoel daarmee de gevoelens
van de mensen op de werkvloer en
hun kijk op de ontwikkelingen. De
verschillen van inzicht leiden vaak
tot miscommunicatie. Men begrijpt
elkaar niet goed of werkt langs
elkaar heen. En mijn kracht ligt juist
op het gebied van communicatie en
intermenselijke relaties. Wanneer
je als buitenstaander in een bedrijf
rond kijkt en met de mensen praat
geeft dat voor de ondernemer veelal
een verfrissende kijk op zijn eigen
bedrijf. Mijn adviserende rol is er op
gericht om het proces in het bedrijf
inzichtelijk te maken en vandaar
uit aan oplossingen te werken. In
principe werk ik vanuit een terughoudende rol als adviseur. Indien
gewenst ben ik overigens ook bereid
om de bedrijfsvoering tijdelijk waar
te nemen.”
De hulp die Hans in zijn adviserende
en ondersteunende rol aanbiedt is
nogal breed. “Je kunt daarbij denken
aan zaken waar de ondernemer
niet aan toekomt,”zegt Hans. “Dat
kunnen bijvoorbeeld voortgangsof functioneringsgesprekken met
personeelsleden zijn. Maar het kan
ook gaan om het opstellen van een
reorganisatieplan en de begeleiding
bij de uitvoering daarvan.”
Bemiddeling
Er kunnen binnen een bedrijf tal van
conflictsituaties ontstaan. Dat kan
gaan over problemen tussen collega’s

Hans Slagboom: “Mijn kracht ligt op het gebied van communicatie en intermenselijke relaties. Ik maak het proces in het bedrijf inzichtelijk en werk vandaar uit aan
oplossingen.”					
foto patrick hesse
of binnen een maatschap, conflicten
tussen werkgever en werknemer,
arbeidsconflicten of conflicten met
leveranciers of met afnemers. Hans:
“Het komt vaak voor dat men er
in overleg met elkaar niet uitkomt.
Mijn insteek als bemiddelaar is dan,
dat ik als objectieve buitenstaander probeer de meestal verstoorde
communicatie weer op gang te
krijgen. Ik zorg dat er structuur in
de gesprekken wordt aangebracht
en dat die procedure ook bewaakt
wordt. Ik maak een inventarisatie
van het probleem en overleg met
beide partijen over het doel dat men
uiteindelijk wil bereiken. Van daaruit
werk ik dan toe naar oplossingsgerichte onderhandelingsgesprekken.
Daarvoor is het nodig om de ernstige
verstoringen in de communicatie
te herstellen. Communicatie is een
belangrijk aspect in de omgang van

mensen met elkaar. Conflictsituaties
ontstaan heel vaak, en blijven vaak
duren, vanwege slechte communicatie. Om daar verbetering in aan
te brengen heb je vaak een buitenstaander nodig. En daarvoor kan
men dus bij mij terecht,”aldus Hans
Slagboom.

Slagboomadvies, advisering en bemiddeling, is gevestigd aan de Zirkoon 42
in Mijdrecht. Tel. 06-12102564.
Meer informatie is ook te vinden op
www.slagboomadvies.nl.

DE GROENE VENEN
24 uur per dag
online te lezen op:
www.degroenevenen.nl

Burgemeester installeert ambassadeurs beursvloer
De voorbereidingen voor de vijfde beursvloer in De Ronde Venen komen op gang. De beursvloer, een initiatief om
bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen in een beursomgeving, met het doel diensten en
wederdiensten uit te ruilen zonder dat daaraan geld te pas komt, wordt dit jaar op 11 oktober a.s. gehouden.
Vier van de zeven nieuwe ambassadeurs die de beursvloer gaan
promoten werden vorige week
geïnstalleerd. Dat gebeurde door
burgemeester Divendal, die hen het
insigne van de beursvloer opspeldde.
Het gaat om mensen die hun sporen
in het bedrijfsleven en de maatschappij ruimschoots hebben verdiend en
die nu hun kennis en netwerk inzetten
om hun enthousiasme voor de beursvloer over te dragen aan bedrijven en

maatschappelijke instellingen en die
zo te stimuleren om mee te doen op
11 oktober.

De ambassadeurs gaan naar bedrijven toe, maar zijn ook beschikbaar
voor vragen over de beursvloer.

De geïnstalleerde ambassadeurs
zijn Lyda ten Hove, Arwin Brouwer,
Roelof Hillen en Rob de Bas. De
ambassadeurs Lieneke Steenhuis en
Gerard Berendsen waren verhinderd,
zij ontvangen later hun insigne. De
burgemeester zal zelf ook een ambassadeursrol gaan vervullen.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben,
kunnen ook contact opnemen met
projectleider Rietje Beeren (info@
beursvloer-derondevenen.nl), of kijken op de website van de beursvloer:

www.beursvloer-derondevenen.nl.

v.l.n.r. Roeland Hillen, Rob de Bas, Arwin Brouwer, Lyda ten Hove, burgemeester
Maarten Divendal en Pieter Palm. Zittend Jobke Vonk.

Dat eten...die gastvrijheid...dat uitzicht!
• Virtualisatie en Cloud oplossingen

Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zaterdag alleen diner.
Zondag en maandag gesloten.

• Systeem- en netwerkbeheer
• xDSL en Glasvezel verbindingen
• Online Backup
• HIP Telefonie

Industrieweg 15
3641 RK Mijdrecht • Tel. 0297 - 38 52 55
info@solidq.nl • www.solidq.nl

Voor de mooiste
zonsondergang!
www.voetangel.nl
Ronde Hoep Oost 3,Ouderkerk a/d Amstel Tel: 020 - 496 13 73
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Prijzen

1 • Waardebon voor inlevering bij een kostuum t.w.v. € 100,Prego Mannenmode
2 • Tutti Milano Horloge t.w.v. € 74,95 Swaab Juweliers
3 • Dinerbon t.w.v. € 50,- De Viersprong
4 • Waardebon Bonne Nuit t.w.v. € 50,- Bonne Nuit
5 • Bittergarnituur t.w.v. € 50,- De Corner
6 • Big-Shopper boodschappentas met inhoud t.w.v. € 50,C1000 Wilnis
7 • Big-Shopper boodschappentas met inhoud t.w.v. € 50,C1000 Wilnis
8 • Waspas t.w.v. € 42,- Blauw Autoverhuur
9 • Waspas t.w.v. € 42,- Blauw Autoverhuur
10 • Waspas t.w.v. € 42,- Blauw Autoverhuur
11 • Waspas t.w.v. € 42,- Blauw Autoverhuur
12 • Waardebon slagroomtaart 20 personen t.w.v. € 26,90
Ambachtsbakker de Kruyf
13 • Waardebon slagroomtaart 20 personen t.w.v. € 26,90
Ambachtsbakker de Kruyf
14 • Waardebon slagroomtaart 20 personen t.w.v. € 26,90
Ambachtsbakker de Kruyf
15 • Waardebon Swaab Jueweliers t.w.v. € 25,- Swaab Juweliers
16 • 2 toegangskaarten 80/90 party 13-10-2012 t.w.v. € 20,- De Meijert
17 • 2 toegangskaarten 80/90 party 13-10-2012 t.w.v. € 20, De Meijert
18 • 2 toegangskaarten 80/90 party 13-10-2012 t.w.v. € 20, De Meijert
19 • 2 toegangskaarten 80/90 party 13-10-2012 t.w.v. € 20, De Meijert
20 • 2 toegangskaarten 80/90 party 13-10-2012 t.w.v. € 20, De Meijert
21 • High Tea t.w.v. € 17,50 De Veensteker
22 • High Tea t.w.v. € 17,50 De Veensteker
23 • High Tea t.w.v. € 17,50 De Veensteker
24 • High Tea t.w.v. € 17,50 De Veensteker
25 • High Tea t.w.v. € 17,50 De Veensteker
26 • Elftal goudvissen t.w.v. € 15,- De Huifkar
De prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor geld. De prijswinnaars worden
telefonisch en/of per mail in kennis gesteld. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. De waarde van de prijzen bepaalt de ranking.

Standen

DE GROENE VENEN

De stand na alle wedstrijden
20-06-2012
Naam			

Plaatsnaam		

Punten

1 Anne-Marie van Vliet		
2 Robert Tates 		
3 Gaby Kramer 		
4 Ellen Faessen 		
5 Miriam van Maanen 		
6 Ray Kramer 			
7 Marco Smits 		
8 Annelies van der Heijden
9 Jop Vianen 			
10 Peter Zaal 			
11 Liesbeth Jonas 		
12 Peter Geurs 		
13 Joris van de Meulenhof
14 Kris Baken 			
15 Leo van der Greft 		
16 Leo Clement 		
17 Berry Kramer 		
18 Marlon van Oudenallen
19 Dennis Van Stein 		
20 Vicky de Groot 		
21 Leon Elsman 		
22 Andre Looijenha 		
23 Brigitte Rijnders 		
24 Jos Aalbers 		
25 Jocelino de Sa 		

Woerden			
Kudelstaart			
Mijdrecht			
Best				
Vinkeveen			
Mijdrecht			
Berlicum			
Eersel				
Nieuwkoop			
Mijdrecht			
Vinkeveen			
Mijdrecht			
Cuijk				
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Mijdrecht			
Nootdorp			
Alkmaar			
Uithoorn			
Utrecht				
Mijdrecht			

125
119
116
115
109
109
108
105
105
102
101
99
98
98
98
96
95
95
94
92
91
89
88
88
88

www.0297-online.nl/ek2012

'Leden maken
het verschil'
Aan de leden van Rabobank Rijn en Veenstromen:
de jaarrekening en 'Feiten en cijfers' 2011 liggen
ter inzage op de kantoren Steinhagenseweg in
Woerden, de Marktstraat in Bodegraven en
Bozenhoven in Mijdrecht.

Wij zijn er graag voor ú.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Leden ontvangen 'Feiten en cijfers' in september samen met een
uitnodiging voor de Ledenavond op 9 oktober met Herman Wijffels.
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Kunst en plezier bij vierde editie van
De KleurT’op

De Bibliotheek tijdens
de zomer

Heb je een heel zwaar leven? Is alles moeilijk, moeilijk, moeilijk? Val je
van crisis in crisis? Kan jouw leven wel wat liefde, kleur en muziek gebruiken? Ja, of niet. Wellicht heb je alles wat je hartje begeert en heb
je gewoon behoefte aan een extra boost inspiratie en creativiteit. Kan
ook. Wat jouw situatie ook is, het universele antwoord is nabij:
Zaterdag 30 juni is in Wilnis de
vierde editie van De KleurT’op de
dag van het optimisme en creatief
geluk!
De KleurT’op is het eendaagse festival georganiseerd door Dorpsacademie Mus & Muzen in Wilnis. Op
De KleurT’op draait alles om kunst,
plezier, creativiteit en liefde. Een
dag vol vrolijkheid om te laten zien
wat voor talent er is, hoeveel moois
er gemaakt wordt door kleine en
grote kunstenaars. Dat er nog echt
ambachtswerk bestaat en dat de
wereld is gevuld met geweldig
muzikaal talent.
Een greep uit het feestelijke
programma: schilderijenmodeshow
door de leerlingen van Dorpsacademie Mus & Muzen, optredens
van hiphopformatie De Vonk en

singer-songwriter Aafke Romeijn,
exposities van zowel ambachtelijk
meubelmaker Piotr de Haan als
interieurarchitect en kunstenaar
Moniek Bijl en beeldend kunstenaar
& initiatiefneemster van De KleurT’op Jenneke van Wijngaarden.
Verder is Zoete Suus aanwezig met
haar overheerlijke cupcakes, staat
Massage-therapeute Petra de Vries
klaar om stijve schouders los te
draaien en staat DJ Ras Sjamaan
achter de draaitafel. Een van de
hoogtepunten is de MegaMasterveiling van gepimpte spullen. Veilingmeester is niemand minder dan rapper K-NON. MC’s van de dag zijn
rapper Ekio a.k.a. Enrico Toledo &
Jenneke van Wijngaarden.
Wees welkom en vier het optimisme en creatief geluk. Wees welkom
op De KleurT’op.

Nieuwe vocalgroup Then There Were Voices
debuteert a.s. zondag in Thamerkerk
Aanstaande zondag 24 juni geeft de nieuw opgerichte vocalgroup Then
There Were Voices (TTWV) twee concerten in de Thamerkerk in Uithoorn.
De aanvangstijden zijn 15.30 uur en 18.30 uur.
De nieuwe zangroep bestaat uit
elf zangeressen, afkomstig uit
onder andere De Ronde Venen en
omstreken, die allen zingen en gezongen hebben in diverse koren en
musicalgezelschappen. Zij worden
op piano begeleid door pianist/arrangeur Carwin Gijsing. De band
bestaat verder uit: Ruud Baron op
gitaar, Ben Mathot op Viool, Marcel
Sapthu op drums en Constance Allanic op harp.
Na en optreden op Culinair Uithoorn aan de Amstel afgeleopen

weekend, is dit het eerste concert
van de TTWV. Ze zingen poprepertoire van zowel gevestigde namen
als van nieuwe artiesten –zoals
Adele, The Beatles en Selah Sue–
in verschillende (streek- talen: Nederlands, Limburgs, Fries, Engels,
Papiaments en Frans.
Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar
bij de koorleden van TTWV, via een
e-mail naar thentherewerevoices@
gmail.com of aan de zaal.
Zie ook www.thentherewerevoices.nl

Mijdrechtse dansschool organiseert
The Ultimate Hiphop Jam

Holland Space Center in Wilnis realiseert live-verbinding

Kom de landing van André Kuipers meemaken

Op zondag 1 juli a.s. komt André Kuipers weer terug op aarde. Als
alles volgens schema gaat, worden André en zijn collega's rond de
klok van 06.30 uur worden losgekoppeld van het ruimtestation ISS.
Duurde de heenreis in december 2 dagen, de terugreis zal binnen 3
uur gerealiseerd zijn. De verwachting is dat ze rond de klok van 10.15
uur zullen landen in de buurt van Dzhezkazgan (Kazachstan).
Holland Space Center organiseert
deze ochtend in samenwerking met
Sterrenwacht De Ronde Venen en
Astrovereniging Omega Centauri
hét landingsevenement “#LandingTweetupNL”. Iedereen is van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn
om gezamenlijk naar de landing te
kijken.
Tijdens deze ochtend wordt er een
live verbinding gerealiseerd, om de
instap, ontkoppeling, en landing te
volgen via een groot scherm van 3
bij 2 meter. Ook is er een presentatie over de ruimtevlucht van André
Kuipers met filmbeelden vanuit het
Ruimtestation en foto’s tijdens zijn
vlucht.
Wat kan men verwachten?
Voor de vroege (zondag) vogels:
Om 05.45 uur gaan de deuren open.
• Ontvangst met een “Kuipersontbijt”: belegde broodjes met
koffie of thee naar keuze en een
lekker glas jus d’orange (à 3
euro p.p.)
• 06.00 uur: korte introductie
André Kuipers
• 06.30 uur: live beelden vanuit

het ISS
• ±06.50 uur: live beelden van de
ontkoppeling
• 07.30 uur: “Be in Space” studio
open.
Doorlopend ontbijt en koffie
• 08.15 uur: presentatie over
André Kuipers en zijn missie
“PromISSe”
• 09.15 uur: “Deorbit burn” de
laatste paar minuten voordat de
dampkring wordt binnengegaan.
• ± 10.15 uur: verwachte landing
live vanuit Kazachstan.
• ± 11.00 uur: einde ochtendprogramma
• 13.00 uur: herhaling van het
totale ochtend programma
• 16.00 uur: einde
Toegang is gratis, consumpties zijn
voor uw eigen rekening! Iedereen is
uiteraard van harte welkom!
Inschrijven via de website www.hollandspacecenter.nl (ivm het ontbijt)
Er is voldoende gelegenheid om te
parkeren.

Adres: OBS de Willespoort
Vossestaart 1 te Wilnis
Tel voor informatie: 06-10225188

Aanstaande zaterdag 23 juni zal
in de Fabriek te Mijdrecht the
Ultimate Hiphop Jam plaatsvinden.
Deze Hiphop jam wordt georganiseerd door de jongste dansschool
van Mijdrecht, Streetdance Centre
Build Ya Skillz in samenwerking met
jongerencentrum De Fabriek. De
Ultimate Hiphop Jam is tevens de

eindshow van de jonge dansschool.
Er zullen diverse artiesten optreden,
de rapper Diggy-Dex zal de dag openen samen met DJ DNS. Dan komen
er diverse dansoptredens in de stijlen
Hiphop, Popping & Locking van
de leerlingen. En de breakdancers
zullen in een battle strijden voor
de eerste prijs. In de jury bekende
breakdancers waaronder Mister
Magic van de Skill Dealers Crew.
Kinderen kunnen voor slechts 5 euro
meedoen aan een graffiti workshop
van Mad-D. Iedereen is welkom deuren zijn open vanaf 11.30 en deze
Hiphop Jam zal laat in de middag
worden afgesloten door de rappers
Solekid, Mic-E en Element. Voor
meer info kijk op www.hiphoplessen.nl.

De zomervakantie staat weer voor
de deur! Tijd om lekker met een
boek in de zon te zitten of eindelijk
eens die dvd te bekijken.
Deze zomer kunt u weer lekker
lang lezen, luisteren en kijken, want
vanaf 25 juni t/m 5 augustus leent
u materialen voor zes weken. Deze
langere leentermijn kost u niets extra's en geldt voor bijna alle materialen, dus ook voor dvd's, games, cd's
en luisterboeken. Alleen sprinters
en de materialen van Muziekweb
houden hun normale leentermijn.
Wie langer van de zomer wil genieten dan zes weken, kan zijn boeken
verlengen via: www.bibliotheekavv.
nl. Neem wel het pasje mee op
reis: het pasnummer is nodig om de
materialen te verlengen.
Openingstijden
In de zomervakantie zijn de vestigingen van de Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen beperkt open. De
Bibliotheek in Abcoude heeft beperkte openingstijden in de weken
van 23 juli t/m 18 augustus. De Bibliotheken in Mijdrecht, Vinkeveen
en Wilnis hebben beperkte openingstijden in de weken van 16 juli
t/m 11 augustus. Alle openingstijden
staan op: www.bibliotheekavv.nl.
Leen deze zomer eens een e-book
Wie in de vakantie niet wil slepen met stapels boeken, kan deze
zomer overwegen eens een e-book
te lenen. Als lid van de Bibliotheek
kan men gratis e-books downloaden.
Hiervoor moet men zich eenmalig
in de bieb even aanmelden voor een
e-portalaccount. De e-books blijven
drie weken beschikbaar op laptop,
e-reader of tablet en verdwijnen
daarna vanzelf.

1 juli pendeldiensten met
Buurtbus en Rabootje

Verkeersmaatregelen
Zomerpodium met verhalenvertellers en musici De Hoef Sportief
‘BinnensteBuiten’-verhalen organiseert tijdens de zomermaanden in het
Zwanenpark achter het winkelcentrum aan de Plevierenlaan in Vinkeveen
een klein en intiem zomerpodium met verhalenvertellers en musici.
Op de vrijdagavonden 29 juni, 20
juli en 17 augustus kan men van ca.
20.15 tot 21.45 uur genieten van
het zomerpodium ‘Onder de Linden’.
Het is de bedoeling dat men zelf een
zitplaats meeneemt, evenals een
drankje, koffie of sapje.
Terwijl de Linde haar geuren
verspreidt en een zomerbriesje zich
zacht laat horen in het ritselen van de
bladeren, nemen verhalenvertellers het
publiek mee naar verre en onbekende

oorden en lang vervlogen tijden.
De zomerpodia zijn vrij toegankelijk
en er is gelegenheid een bijdrage te
geven om de kosten te dekken van
deze unieke optredens.
Op 29 juni komen er verhalenvertellers, die hun opleiding hebben gehad
bij de Nationale Vertelschool. Zij
nemen hun eigen muzikant mee. Info:
elza@binnenste-buitenverhalen.nl ,
tel. 0297-261316 of 06-23150498

Er worden op 1 juli a.s. veel mensen verwacht tijdens het evenement
De Hoef Sportief. Om de verkeersstromen zo goed als mogelijk in
banen te leiden, zijn rondom De
Hoef parkeerplaatsen ingericht.
Vanaf deze plekken rijdt de Hoefse
buurtbus pendeldiensten. Iedere
tien minuten kan men opstappen
om vervolgens naar De Strooppot
gebracht te worden. Vanzelfsprekend brengen deze bussen u ook
weer terug naar uw auto. Automobilisten die de auto parkeren bij
Stroomzicht worden met het nostalgische Rabootje naar de overkant
gebracht. Men wordt verzocht de
aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. De bussen en het
bootje zijn van 10 uur 's ochtend tot
16 uur 's middags beschikbaar.
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De keuze van...
... Bert Veldstra
Titel: De man zonder ziekte
Auteur: Arnon Grunberg
Samarendra Ambani, kortweg
Sam, zoon van een Indiase vader
en een Zwitserse moeder, talentvol architect, krijgt de vererende
opdracht voor de bouw van een
opera in Bagdad nu daar de rust
is weergekeerd. Naast zijn zusje
dat aan een dodelijke spierziekte
lijdt, is hij “de man zonder ziekte”.
“Wat hij ook is en nog zal worden,
hij is vooral gezond, geestelijk en
lichamelijk”.
De kracht van een architect is zijn
talent, maar daar moet je wel zijn
naïviteit van aftrekken. Dat motto
heeft Samendra meegekregen van
zijn leermeester, maar die heeft
hem niet geleerd hoe hij van zijn
naïviteit moet afkomen. Samendra
loopt als een blinde door de wereld.
Hij gaat naar Bagdad en dan gaat
het mis. Hij wordt opgepakt, mishandeld waarbij zijn neus gebroken
wordt en scheef komt te staan en
vernederd als zijn ontvoerders over
hem heen plassen. Dankzij de inzet
van de Zwitserse ambassade komt
hij weer vrij en keert hij terug naar
Zwitserland. Lichamelijk en geestelijk beschadigd, probeert hij zijn
trauma’s deel te laten worden van
zijn gewone leven om maar vooral
de man zonder ziekte te blijven.
Dan herhaalt der geschiedenis zich.
Het bureau van Samendra wordt
uitgenodigd een enorme bibliotheek voor Dubai te ontwerpen.
Omdat zijn kantoorgenoot net
vader is geworden, gaat Sam naar
Dubai. Hij beweert geen enkele
hinder te ervaren van zijn belevenissen in Irak. Weer wordt hij
opgepakt. Hij denkt een tijdje dat
het om een fles whisky gaat, maar
het blijkt spionage.
Het boek leest als een trein en
de plot is verrassend, want zijn
gezondheid zal hem uiteindelijk de
das om doen. Qua compositie is het
misschien wel het beste boek van
Grunberg tot nu toe.

DE GROENE VENEN

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

Colombe Barou is een onopvallende vrouw van in de dertig,
met een echtgenoot die vaak op
reis is, een tienertweeling en een
baan als ghostwriter die haar niet
echt boeit. Haar saaie bestaan
verandert op slag wanneer het
gezin verhuist naar een ander,
prachtig appartement. Er is één
keerzijde: de bovenbuurman,
dokter Faucleroy, draait midden
in de nacht keiharde rockmuziek,
maar alleen als Colombes man niet
thuis is. Dan vraagt de uitgeverij
haar de memoires te schrijven van
een filmster met een turbulent
seksleven. De preutse Colombe
moet daarvoor erotische literatuur
lezen om de juiste toon te treffen. Al lezend 's avonds, wanneer
ze gespannen zit te wachten tot
Faucleroy de Stones weer opzet,
ontluikt haar sensualiteit en komt
ze tot de conclusie dat haar eigen
seksleven niet veel voorstelt.
Colombes frustraties, hernieuwde
seksuele verlangens en woede ten
opzichte van haar bovenbuurman
stapelen zich op en raken verstrengeld. Wanneer Colombe uiteindelijk besluit het appartement van de
mysterieuze Faucleroy binnen te
sluipen, zet dat een reeks onom-

gen kunnen krijgen met daaraan gekoppeld misschien wel een lunch of
diner. We moeten natuurlijk wel wat
bijzondere wijnhuizen uitzoeken,
het liefst een huis waarvan we de
wijnen al met veel plezier verkopen
en drinken.

To do list!
Vlak voordat de meeste mensen op
vakantie gaan worden er nog snel
reisfolders, boekjes of pagina’s op
het internet bekeken. Kijken wat
leuk is om te doen, welke stadjes
leuk zijn om te bekijken, welke
restaurants de moeite waard zijn en
nog meer van die dingen die je niet
gemist mag hebben!
Zo zijn wij al even met onze leveranciers aan het kijken bij welke
wijnhuizen wij mooie rondleidin-

Dit jaar gaan we in ieder geval
naar Montalcino, de bekendste
streek van Italië als het gaat om
de befaamde Brunello wijnen. De
leverancier die we hier heel graag
willen bezoeken is Banfi. Dit wijnhuis maakt mooie aperitief wijnen
tot een heel arsenaal aan Brunello’s
en Rosso di Montalcino’s. Maar dit
is nog niet de kers op de taart hoor,
nee dit jaar willen we proberen
een tour te regelen bij misschien
een wel van de bekendste huizen
van Italië, Antinori. Dit wijnhuis dat
al 600 jaar bestaat en 26 generaties oud is, ligt in het hart van de
Toscane. Het Tignanello estate was

keerbare gebeurtenissen in gang,
met onvoorziene gevolgen.
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Oude vrienden 		
Judith Lennox
Cambridgeshire, Engeland, 1952.
De ambitieuze Ellen Kingsley
wordt tot haar genoegen aangenomen bij een biochemisch laboratorium. Ze raakt al snel ingeburgerd
tussen haar nieuwe collega's. Als
Ellen wordt uitgenodigd om te komen eten bij Marcus thuis, voelt ze
aan dat Marcus' huwelijk liefdeloos
en ongelukkig is. Haar vermoeden
wordt bevestigd als hij avances
maakt. Ellen voelt zich echter veel
meer aangetrokken tot de bedachtzame Alec Turner en geeft Marcus
resoluut te kennen dat ze geen
interesse heeft. Marcus laat zich
echter niet zomaar afwijzen. Hij is
een invloedrijk man, wiens macht
tot ver buiten het laboratorium
reikt.
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Musk 			
Jessica Durlacher
Sylvia,
een gescheiden
veertiger
met
dochter,
snakt
naar
een man
die haar
uit haar
impasse
haalt.
Als de mysterieuze Martin haar
kledingzaak binnenstapt en haar
het hof maakt, twijfelt ze dan ook
niet lang. Maar al snel blijkt de gedroomde romance heel wat minder
romantisch dan gedacht. Met het
verhaal ‘Aangenomen werk’, sleept
Jessica Durlacher de lezer mee in
een wervelstorm van intrige, schijn
en bedrog.
Daarnaast zijn in Musk de korte
verhalen gebundeld die Durlacher
sinds 1992 schreef – van vederlicht
en fictief tot persoonlijk en waarheidsgetrouw.

onze eerste optie, ware het niet dat
het al helemaal volgeboekt zit…
we kiezen helaas ook niet de minst
bekende wijngaard uit. Deze wijn
die daar vandaan komt is een van
de bijzondere wijnen van Antinori,
de gelijknamige wijn Tignanello.
De bodem waar de druiven voor
deze wijn groeien bestaat veel uit
kalk. De gaarden liggen relatief
dicht bij de kust, daarom is het overdag flink heet maar ’s nachts lekker
koel en die combinatie van grond en
temperatuur is de sleutel voor een
goede wijn. De belangrijkste druif?
Dat is godfather van alle Italiaanse
druifsoorten, Sangiovese. Deze
druif wordt voor de Tignanello wijn
geblend met Cabernet Sauvignon
en Cabernet Franc, ligt na de oogst
en fermentatie tot 18 maanden op
een houten vat te rusten voor hij in
de fles getapt word. Op de fles rust
hij ook voor een aantal maanden
en dan mag hij eindelijk verkocht
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De onwaarschijnlijke reis
van Harold Fry 		
Rachel Joyce
Wanneer
Harold
Fry op
een
doordeweekse
ochtend
het
tuinpad
afloopt
om een
brief te
posten,
weet hij nog niet dat hij op het
punt staat om naar de andere kant
van het land te lopen. Hij draagt
geen wandelschoenen, heeft geen
kaart of kompas, geen regenjas of
telefoon. Hij weet alleen dat hij
moet blijven lopen. Om iemands
leven te redden.
Harold Fry ontmoet op zijn
pelgrimstocht naar Berwickupon-Tweed allerlei mensen die
hun verhaal aan hem vertellen en
een enkeling neemt deel aan zijn
reis. Zijn vrouw probeert thuis te
begrijpen waarom Harold vertrok,
en besluit uiteindelijk hem zelf te
gaan zoeken. Ondanks de afstand
tussen beiden komen ze steeds
dichter tot elkaar en herinneren
ze zich het drama waardoor hun
liefde levenloos werd.
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Het kauwgomkind
Doeschka Meijsing
Vier jaar na het verschijnen
van haar roman Over de liefde,
die werd bekroond met de AKO
Literatuurprijs, de F. Bordewijkprijs en de Opzij Literatuurprijs,
zou Doeschka Meijsing de verhalenbundel Het kauwgomkind
publiceren. Helaas kwam het daar
bij leven niet van; zij overleed eind
januari 2012. De verhalen die zij
speciaal voor deze bundel schreef,
zijn postuum toegevoegd aan haar
eerdere meesterlijke verhalen.

VOKU presenteert
unieke dakkapel
met onzichtbare
airco
Laat de zomer maar komen, de
kunststof dakkapellen van VOKU
zijn er meer dan klaar voor. VOKU
dakkapellen waren al uniek vanwege haar mooie uiterlijk en hoogstaande kwaliteit, maar kunnen
nu ook worden voorzien van een
airco. De airco wordt platliggend
op het dak gemonteerd en aan de
binnenkant van de ruimte worden
maar twee roosters in het plafond
bevestigd.
Naast koude lucht in de zomer zorgt
deze airco ook voor een optimale
luchtcirculatie de rest van het jaar.
Met deze dakkapel creëert men een
enorme extra ruimte en de aanschaf
van een airco betekent dat met het
hele jaar geniet van een zelf vastgestelde temperatuur.
De dakkapel wordt door de vakkundig opgeleide monteurs van VOKU
opgebouwd in de eigen werkplaats
en wordt vervolgens vervoerd en op
het desbetreffende dak gehesen; een
leuke gebeurtenis om naar te kijken.
De dakkapel, met een volledige
garantie van 15 jaar, wordt in slechts
één dag geplaatst. Desgewenst
verzorgt VOKU ook de complete
aftimmering.
Alle producten van VOKU zijn met
eigen ogen te bekijken in de showrooms in Mijdrecht en Amstelveen.

VOKU Mijdrecht, Communicatieweg 4;
VOKU Amstelveen, Zetterij 1
(industrieterrein Bovenkerk);
www.voku.nl

worden. Vorige week hebben wij
hem gedronken en man, man wat
is dat genieten! Het zou leuk zijn
misschien een oude jaargang te
kopen, als de spaarpot dat toelaat
tenminste.
Mijn to do list is klaar voor deze
vakantie, jullie zien mij even twee
weekjes niet, maar beloofd is wel
dat ik bij thuiskomst weer pagina’s
vol kan schrijven.

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

Open Seniorplustoernooi bij TVM
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 juli
organiseert TVM in de categorieën
50+ DD, HD, GD, 6, 7 en 8 weer een
gezellig open toernooi. Er wordt
gespeeld op tien buitenbanen volgens
het poule systeem. Inschrijfgeld 10
euro p.p. per onderdeel.
In samenwerking met de boerencamping Het Groene Hart in De Hoef zijn
caravanbezitters uit het hele land ook
uitgenodigd om aan dit toernooi deel
te nemen en onze mooie omgeving te
ontdekken. Het toernooi besluit vol
verrassingen met o.a. een verloting
en een geweldig muzikaal omlijste
BBQ-avond. Partners/vrienden zijn
welkom. Inschrijven tot 29 juni via de
website: www. tvm-mijdrecht.nl.

DE GROENE VENEN 		
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De Club van…

Door Piet van Buul

Jack Hoogenboom en Hans van Zwieten

'We moeten de zaken anders
gaan aanpakken'
Dit jaar is het precies dertig jaar geleden dat de stichting Vinkeveen Promotion werd opgericht. Vanuit de
Stichting zijn in die afgelopen dertig jaar tal van activiteiten ontwikkeld en georganiseerd om Vinkeveen te
promoten. En uitgerekend in dit lustrumjaar moesten Jack Hoogenboom en Hans van Zwieten, de drijvende
krachten van de stichting, besluiten om de jaarlijkse Vinkeveense feestweek niet door te laten gaan. “De
tijden veranderen en we zullen de zaken anders moeten aanpakken,” stelt het duo.
“De Stichting is opgericht in
1982,” vertelt Hans. “Een van de
initiatiefnemers was Jo Kuipers,
de toenmalige voorzitter van de
ondernemersvereniging in Vinkeveen.
Een aantal organisaties sloten zich
daarbij aan, zoals de radiopiraat
Cosmos, tafeltennisvereniging Vitac,
korfbalvereniging De Vinken en de
stichting Vakantiespeelweken. Later
kwam daar ook carnavalsvereniging
De Steupels bij. De doelstelling was
helder: de promotie van Vinkeveen in
de ruimste zin van het woord. In dat
kader werden er in de loop der jaren
veel evenementen opgezet, die vaak
tot een jaarlijkse traditie uitgroeiden.
Dan moet je denken aan onder meer
de Rap en Ruig race en de seizoenafsluiting met de Neptunusnacht. Dat
is jaren goed gegaan. Later zijn een
aantal evenementen door anderen
overgenomen of zelfstandig gaan
draaien. Als Stichting hebben we
tot begin 2001 de eilanden triatlon
georganiseerd. Die wedstrijd voerde
over alle twaalf recreatie eilanden.
Een ander groot evenement was de
jaarlijkse intocht van Sinterklaas.
Eenmalig hebben we een Vinkeveense HISWA georganiseerd. En
tenslotte bleef de jaarlijkse Vinkeveense Feestweek over als een van de
evenementen die wij steeds georgani-

seerd hebben. En daar hebben we nu
tot onze spijt een punt achter moeten
zetten. Alleen de traditionele 60+
middag, die altijd een vast onderdeel
van de feestweek was, gaat nog wel
door, mede dankzij de medewerking
van De Steupels. Als Stichting Vinkeveen Promotion doen we nu nog wel
de jaarmarkt op 11 juli.”
De tijden zijn veranderd
Jarenlang hebben Hans en Jack zich
met hart en ziel bezig gehouden met
de promotie van ‘hun’ dorp. Het afblazen van de feestweek doet dan ook
pijn. “Maar we moeten realistisch
zijn,” stellen ze vast. “De belangstelling liep nogal terug. Dat geldt dan
in de eerste plaats de bezoekers, die
het af lieten weten. Maar het werd
ook steeds moeilijker om vrijwilligers
te vinden om alles te organiseren
en in goede banen te leiden. Ook de
plaatselijke horeca zag er eigenlijk
geen brood meer in en haakt af. Wij
zijn overigens niet de enigen die met
deze problemen kampen. Het is een
landelijke tendens. Veel evenementen
en festivals merken teruglopende belangstelling. Dat komt voor een deel
omdat de grote, publiekstrekkende
artiesten vrijwel onbetaalbaar zijn
geworden. Kijk naar Pinkpop, waar
de belangstelling tegenviel. Ook bij

AJOC wordt stevig nagedacht hoe het
verder moet. Je kunt wel alles aan de
recessie toeschrijven als oorzaak van
de terugloop. Maar als je eerlijk bent
moet je ook vaststellen dat sommige
formules een beetje uitgewerkt zijn.
Dan heeft het niet zoveel zin om
tegen beter weten in door te gaan.”
Een nieuwe koers
Deze ontwikkelingen zijn voor Hans
en Jack geen aanleiding om het boek
te sluiten en wat anders te gaan doen.
“Ook na dertig jaar is het nog steeds
belangrijk dat Vinkeveen op een actieve manier gepromoot wordt. Het is
niet voor niks dat we met onze prachtige plassen en omgeving een ideale
plek bieden aan toeristen en vakantiegangers. Dan moet je ook zorgen
dat je het voor hen, en uiteraard ook
voor de eigen inwoners aantrekkelijk
maakt om in Vinkeveen te verblijven.
We zullen dus naar een nieuwe,
meer eigentijdse aanpak toe moeten.
Daarvoor zullen diverse groeperingen
de handen in een moeten slaan,” zegt
Hans. “In feite bestaat de Stichting
nog uit ons tweeën en dat redden we
natuurlijk niet alleen. Maar ik ben
wel optimistisch over de toekomst. De
ondernemingsvereniging is vernieuwd
en wil zich inzetten voor de organisatie van activiteiten in Vinkeveen.

Jack Hoogenboom en Hans van Zwieten: “Je kunt alles wel aan de recessie
toeschrijven, maar sommige formules zijn gewoon uitgewerkt. Het wordt tijd voor
een andere aanpak.”				
foto patrick hesse
En dan is er de vorig jaar opgerichte
Stichting Gein en Venen. Die is vooral
gericht op het plassengebied en wat
daar mee samenhangt. En zo zijn er
nog meer mensen die zich willen inzetten. En zo lang je nog enthousiastelingen hebt, moet je die koesteren
en ze de kans geven. Er zijn tal van
initiatieven en ideeën. De kunst wordt
om de krachten te bundelen. Daarom
blijft Vinkeveen Promotion gewoon
bestaan en blijven wij ons inzetten.”
De rol van de gemeente
De beide heren lopen niet over van
enthousiasme over de rol van de gemeente voor wat betreft de zorg voor
Vinkeveen. Het meest uitgesproken is
Jack. “We kunnen niet zeggen dat we
vanuit de gemeente altijd veel steun
ontvangen hebben. Het probleem is
dat ze naar mijn overtuiging geen
visie op de toekomst hebben voor
wat het Vinkeveen betreft. En nu lijkt
het er op dat ze onder de noemer
van het kernenbeleid, de zaken maar

helemaal aan het particulier initiatief
willen overlaten. Door dat gebrek
aan visie zijn er al tal van zaken
mis gegaan of dreigen mis te gaan.
Wat te denken van het gedoe rond
het museum, waar alsmaar geen
oplossing voor komt. Hoe jammer is
het niet dat men de plannen rond de
oude stationslocatie nooit goed heeft
uitgewerkt. En dat de unieke vaarveiling zo goed als verloren is gegaan.
Er zijn nog tal van zaken die met een
gerichte aanpak kunnen bijdragen
aan de levendigheid en de aantrekkelijkheid van het dorp. Maar dan moet
men ook willen. En ik ben bang dat
ze daar in Mijdrecht niet zo geïnteresseerd zijn in wat er hier gaande
is en welke mogelijkheden er hier
liggen. Een aantrekkelijk Vinkeveen
als recreatiegebied straalt toch uit
naar de hele gemeente.”
Meer over de activiteiten in
Vinkeveen is te vinden op

www.vinkeveen.nu.

Maak kennis met natuurlijke huidverjonging!
Aan de Genieweg 8 in Mijdrecht is een uniek instituut voor totale huidverbetering en advies gevestigd: Instituut
Périne, Total Skin Improvement & Advice. Dit instituut heeft zich in de afgelopen 20 jaar gaandeweg steeds meer
toegelegd op de innovaties van huidverbetering en anti-ageing. Een vooraanstaand bedrijf, waar elke specialist
een afgeronde vakopleiding als basis heeft, aangevuld met enkele specialisaties en enige jaren ervaring.
Specialist in anti-ageing:
Pascaud Experience Instituut.
Instituut Périne behoort tot de 8 geselecteerde, gecertificeerde Pascaud
Experience Instituten in Nederland.
Een Pascaud Experience Instituut is
een instituut dat met Pascaud werkt,
de complete productrange en alle
behandelingen uitvoert met de daarbij behorende apparatuur. Daarmee
voldoen ze aan de strenge eisen die
Pascaud stelt op het gebied van vakbekwaamheid en professionaliteit.
De Experience Instituten geven ook
de specifieke Experience Treatment,
een behandeling die alleen door een
Experience Instituut wordt gegeven.
Bij Pascaud gaat het om het meest
innovatieve anti-ageing programma
van dit moment. Het vult de ruimte
tussen huidverzorging en kliniek.
Denk hierbij aan Mesotherapie,
Pascaudlite Soft Laser (voor lifting
en versteviging), BioSkinJetting
(natuurlijke rimpelcorrectie) en LED
therapie. De huid verbetert zonder
inspuitingen of ingrepen. Een strak-

kere huid, een verbeterde huidconditie en een jeugdige uitstraling zijn de
opmerkelijke resultaten.
28 juni en 5 juli kennismaking.
Op donderdag 28 juni en 5 juli
aanstaande komt een specialist van
Pascaud naar Instituut Périne. Voor
een gereduceerd tarief maakt men
dan kennis met een korte Meso en
Pascaudlite Soft laser behandeling.
De Pascaudlite Soft laser is een
niet-invasieve laser techniek, ook
wel koudlaser genoemd. Deze vorm
van fototherapie is pijnloos, veilig en
zorgt voor een beter
functioneren van
cellen, waardoor een
liftend en verstevigend effect op de
huid ontstaat. De
Mesotherapie behandeling is gebaseerd
op het toedienen van
werkzame stoffen
met micro injecties,
juist daar waar ze

nodig zijn, op zo’n 1 tot 2 mm. diepte
in de huid. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een computergestuurd
Meso “pistool”, waardoor de behandeling snel en vrijwel pijnloos is. De
cocktail is biologisch afbreekbaar en
mag zeker niet vergeleken worden
met rimpelvulmiddelen.

Voor reserveringen in informatie kan
men contact opnemen met Instituut
Périne. Zij zijn gevestigd aan de Genieweg 8 in Mijdrecht. Tel. 0297-273121.
Op de overzichtelijke website vindt u
overige informatie www.perine.nl

Dit zie je niet vaak: drie generaties werkzaam in hetzelfde beroep. De Mijdrechtse
familie Bloem, v.l.n.r. moeder Dineke, kleindochter Maud en dochter Petra werken
zelfs op hetzelfde evenement, de jaarlijkse haringparty van Karakter Uitgevers in
Uithoorn. Dineke, Petra en Maud trakteerden de relaties van de uitgeverij op Hollandse Nieuwe. Het drietal is werkzaam bij Business Meal Catering uit Mijdrecht,
die al jaren trouw leverancier is van de uitgeverij. foto patrick hesse
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Aprilia Pegaso 650 Strada City

Don’t step on my blue suede wheels
Deze maand test ik diverse vakantiemotorfietsen. Vorige week een
schitterende Yamaha FJR 1300 en volgende week de overtreffende
trap, in de vorm van een Honda Goldwing 1800. Deze week een fiets
van een heel ander kaliber en voor een veel kleinere beurs; de Aprilia
Pegaso 650 Strada City. Twee jaar geleden had hij me al eens blij verrast door een kleine maar dappere Pegaso (Pegasus, het gevleugelde
paard, is een figuur uit de Griekse mythologie en ontstond uit een
liefde tussen Medusa en de zeegod Poseidon) en leek me leuk eens een
nieuw type te rijden. En te ervaren of ook een bescheiden motorfiets
geschikt zou zijn voor een vakantie trip.
Eigenlijk weet ik het antwoord al,
omdat ik al ruim 30 jaar geleden op
de motor met vakantie ging en ik
daar echt een speciaal voor dit doel
aangeschafte motorfiets voor gebruikte.
Met veel kunst en vliegwerk bouwde
ik mijn GPz 750 in 1983 helemaal vol
om met mijn toenmalige vriendinnetje
op avontuur te gaan richting de Franse
Ardèche. Natuurlijk geen waterdichte,
gestroomlijnde, op maat gemaakte
zijkoffers; een ingekorte Telegraaf
krantentas voldeed prima. Zelfs de tent
en minigasstel gingen mee. Het werd
in alle opzichten een vakantie om nooit
te vergeten. Dus wat vakantiereizen
betreft: waar een wil is een weg.
Dus kies ik bij Roké Motors tussen al
het geweld dat er staat, deze kleine
Pegaso uit. Prima kleur dat zwart,

maar blauwe wielen? Die begrijp ik
niet helemaal, maar dit is een kleurencombinatie die Aprilia wel vaker
hanteert; dus vooruit maar. De 650 cc
1-cilinder met brandstofinjectie gaat in
ieder geval bijzonder zuinig om met de
brandstof en dat is natuurlijk zeer prettig voor de portemonnee. Met speels
gemak ga ik met de lichte fiets op pad.
Merkwaardig is dat toen ik de oude
Pegaso reed, de fiets voor mijn 1.82
meter lengte wel wat klein was, maar
toch een prima zit had. Met dit nieuwe
type neig ik een beetje naar voren te
schuiven, waardoor de fiets wat te klein
gaat aanvoelen. Ik zou zeggen ideaal
voor de kleinere motorrijders en voor
de dames lijkt hij me ook uitstekend
geschikt.
Deze occasion is uit 2007 en heeft
24.000 kilometer gelopen. Het is een

bijzonder nette fiets. En waar je blij
van kan worden: er zitten fonkelnieuwe
banden onder en bij aflevering worden
de ketting en tandwielen ook vervangen, tegelijk met een afleveringsbeurt.
Ook is de fiets voorzien van zijkoffers
en topkoffer. Met andere woorden:
wegrijden en Cote d'Azur – here we
come! Hij stuurt
uiterst strak en
is voor mij in de
categorie gooi- en
smijtfiets heerlijk
en met zo'n kleine
50 pk is het prima
meekomen. Ik
besluit een rondje
Nieuwveen te
maken, met
wederom mijn
‘wingman’ David
Hague. Als het in

de zomer mooi weer is, moeten we van
deze spaarzame momenten genieten
en dat doen we dan ook optimaal. Na
een uurtje sturen zijn we weer terug
bij Roké Motors. Ik zou zeggen: heeft
u niet een bak vermogen nodig, bent u

ook nog eens niet de grootste motorrijder en wilt u veel waar voor uw geld,
dan is deze Aprilia Pegaso 650 Strada
City voor het bedrag van 4.650 euro
misschien wel een prima fiets voor u.

Aandacht voor teruggevonden gevelstenen
In de kerkdienst van 24 juni in kerkelijk centrum
De Rank besteedt ds. Harry Tacken aandacht
aan Johannes de Doper, naar wie de Janskerk in
Mijdrecht vernoemd is. Dat is geen toeval, 24 juni
is ook de naamdag van deze voorloper van Jezus.
Rond deze dag is meer dan 150 jaar geleden
de bouw van de Janskerk begonnen, en werd
een jaar later de kerk in gebruik genomen.
Dat staat te lezen op de twee gevelstenen, die
bij de restauratie van de Janskerk te voorschijn kwamen. Ze zaten in de zijmuur van
de kerk. Maar al gauw werd duidelijk, dat ze
daar niet altijd gezeten hadden: in de muren
naast de toren waren twee ‘gaten’, waar ze in
pasten. Nu zijn de beide stenen weer teruggeplaatst.
De gelovigen van toen hebben er kennelijk
voor gekozen om aandacht te geven aan
Johannes bij het begin van de bouw en bij de opening
van de kerk. Toen vonden zij hem belangrijk en nu
vinden wij dat nog steeds.
Johannes de Doper inspireerde tijdens zijn leven
mensen om uit te zien naar Jezus. Ook in onze tijd
inspireert hij mensen om de verhalen over Jezus te
blijven doorvertellen. En dat gebeurt op zondag 24
juni, om 10 uur in De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in
Mijdrecht.
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Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Peugeot 208

Nieuw Frans succesmodel
Peugeot had jaren geleden een mega succes met de 205. Een fijne
auto, betaalbaar en ruim. Enkele jaren later kwam de 206 die ook al in
schot in de roos was. De 207 kende een iets minder succes dan de 206
en om te blijven teren op het succes van de 206 werd naast de 207 de
206+ gepositioneerd. Inderdaad, het merk verkocht naast het nieuwe
model ook nog het oude model, maar dan net iets aantrekkelijker geprijsd. En nu? Nu is het tijd voor een geheel nieuwe generatie, de 208.
Wat direct opvalt is de nieuwe
styling. Met het grote slagschip, de
508, sloeg Peugeot een nieuwe weg
in. Een weg die we terugvinden bij
de 208. De nieuwe neus met bijbehorende grille, mooie koplampen
(gelukkig een maatje kleiner dan
bij de 207), kleine designdetails
rond de raamlijsten, complex
vormgegeven achterlichten, met als
resultaat een mooi compact geheel.
Dit is een toffe stadsauto. De 208
is zeven centimeter kleiner dan
zijn voorganger, maar daar merk
je niets van in het interieur. Dat is
ruim van opzet en biedt voldoende
opbergmogelijkheden. Het is te zien
dat ook hier aandacht is besteed
aan details en aan ergonomie. De
toerenteller en snelheidsmeter
zijn hoger en verder naar achteren
geplaatst. Wil je weten hoe hard je
rijdt, dan maken je ogen een kortere afstand van de weg naar de klokken, dan wanneer de klokkenwinkel
op de ‘traditionele’ positie zou
zitten. Dat komt de veiligheid weer
ten goede. Als je plaatst neemt valt
ook op dat het stuurwiel extreem
klein is. Dit heeft als reden dat een
standaard formaat stuur voor de
klokken zou zitten. Als je het stuur
dus in de laagste positie zet, kijk je
eigenlijk over het stuur heen en zijn
de toerenteller en snelheidsmeter
makkelijker af te lezen.
Aan gimmicks geen gebrek. Op het
dashboard is groot display te vinden
dat ook vrij hoog geplaatst is. Dit is
een groot touchscreen, waarmee je
de audio, navigatie en andere zaken
bedient. Opvallend is dat dit model
geen CD-speler heeft. Uiteraard
wel een USB-aansluiting. Het menu
van het systeem vind ik ietwat rommelig overkomen, maar gewenning
zal hierin vast een rol spelen.

De 208 wordt leverbaar met
diverse motoren. Er is keuze uit een
1.0 benzinemotor met 68 pk en een
1.2 met 82 pk (beiden 14% bijtelling). Daarnaast zijn er nog een
1.2 (82 pk), 1.4 (95 pk), 1.6 (120
pk) en 1.6 THP (155 pk) leverbaar.
Dieselen kan ook met de 1.4 e-HDi
met 68 pk (14% bijtelling). Er zijn
ook dieselmotoren met 20% bijtelling; met vermogens variërend van
68 tot 120 pk. Wij reden met de 1.4
e-HDi met 68 pk en 14% bijtelling.
Dit is te danken aan de 2Tronic
automatische versnellingsbak (met
flippers aan het stuur) en het, jawel,
daar is ie weer, start-stop-systeem.
Deze zorgen er samen voor dat
de uitstoot op een zeer nette 87
gram CO2/km ligt. Echter zou ik
de automaat links laten liggen.
Dit is feitelijk een gerobotiseerde
handbak met vijf verzetten en niet
een traploze CVT of zelfs automaat
met dubbele koppeling zoals veel
merken vandaag de dag al hanteren. Het nadeel van zo’n gerobotiseerde handbak is dat er vrij lange
pauzes tussen het schakelen zitten.
Op zich is dat niet zo erg, maar als
je bij een rotonde aan komt rijden
en de auto uit laat rollen en je
op dat moment gas geeft gebeurt
er niets; de automaat is net van
verzet aan het wisselen. Al rollend
richting de rotonde druk je het gas
maar wat dieper in en hoopt op het
moment dat het systeem de koppeling op laat komen. Dit vraagt enige
gewenning. Met de automaat ligt
de 0-100 tijd rond de 16 seconden.
Daar moet echter wel het enorm
lage verbruik tegenover gezet
worden. Ook al zou je slechts in de
buurt komen van dat verbruik; dat
is een zeer indrukwekkend cijfer.
Maar toch, het spijt me, ik heb dan

liever 20% procent bijtelling. Afgezien van de automaat rijdt de 208
werkelijk goed. Ten op zichte van de
voorganger is de 208 ruim 100 kilo
lichter geworden. Met het kleine
stuur in de hand stuur je deze 208
lekker alle bochten in. Dat maakt
de 208 wendbaar, helemaal in de
binnensteden van Amsterdam of
Utrecht. De keuze is dus of je voor
handgeschakeld gaat of voor de
automaat.
Ik ben fan van de styling van de
208, dit is echt één van de leukste
stadsauto’s die momenteel op de
markt te koop zijn. Als je kiest voor

de driecilinder benzinemotor heb je
ook nog eens een heel gaaf geluid
onder de motorkap. Wil je dieselen
dan is er ook genoeg keuze, de kers
op de taart is natuurlijk de 155 pk
sterke 1.6 turbomotor. De 208 is leverbaar vanaf een zeer beschaafde
€ 13.290,- (incl. BPM en BTW).

Peugeot Hans Lammers
Communicatieweg 25
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-272111
Website: www.hanslammers.nl

Peugeot 208
Gereden versie: Peugeot 208
Active 2Tronic 1.4 e-HDi
Vermogen: 68 pk
0-100: 16,2 s
Top: 165 km/u
Gemiddeld verbruik
1 op 29,4 / 3,4 l/100km
Prijs gereden model:
€ 18.460,Alternatieven:
Citroën C3, Fiat Punto, Ford Fiesta, Kia Rio, Opel Corsa, Renault
Clio

Nieuw bij Klein Duimpje: 3+ groep en VVE
Op peuterspeelzaal Klein Duimpje in Mijdrecht is een aantal weken geleden een groep van start
gegaan voor kinderen vanaf 3 jaar. Deze middag is niet alleen open voor kinderen van Klein Duimpje, maar voor alle 3-jarige peuters, dus ook voor kinderen die een kinderdagverblijf of gastouder
bezoeken. Door de activiteiten worden de bijna kleuters nog beter voorbereid op de basisschool. Ook
op Dribbel in de Johan van Renessestraat, gaat zo'n 3+ groep starten. Na de zomervakantie zijn
de 3 jarigen ook hier van harte welkom. Voor Klein Duimpje gaat er nog meer veranderen. Na de
zomervakantie zal Klein Duimpje verder gaan als VVE (voor-en vroegschoolse educatie) speelzaal.
De groepen worden dan geleid door twee gediplomeerde leidsters. Activiteiten zijn op een VVEspeelzaal gericht op het stimuleren van taal. Binnen
thema’s wordt gespeeld, gelezen, gezongen en
geknutseld. Momenteel is het thema strand. Spelen
met zand en water, zingen over golven en de zee
en het knutselen van bijv. een vlieger geeft veel
speelplezier.
Nieuwsgierig geworden? Kom kijken tijdens een
inloopochtend, elke laatste woensdag van de maand
bent u tussen 9 en 10 uur van harte welkom. Kunt
u dan niet bel gerust om een andere afspraak te
maken. Voor informatie www.stichting-speel-wijs.nl
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en groep van 50 enthousiaste sporters uit De Ronde Venen en
omstreken heeft afgelopen weekend fietsend de Mont Ventoux
bedwongen. De klim naar de 1.912 meter hoge 'kale berg' was een
initiatief van fysiotherapeut Peter Egbers van MTC Mijdrecht. Hoewel de eigenlijke tocht gepland stond voor zaterdag, heeft een
groep van 13 fietsers vrijdag al vanuit drie verschillende dorpen
de klim omhoog gemaakt; evengoed waren zij ook zaterdag van
de partij bij de 'officiële' klim. De snelste tijd op de ruim 20 km
lange route naar boven was 1 uur 35 minuten; de langste tijd was
3 uur en 15 minuten. Eén team legde de klim af per tandem, om
hem na de afdaling nog eens opnieuw te beklimmen, maar dan op
de eigen fiets. Het doel van de trip was tweeledig: de uitdaging
met jezelf aangaan dat je meer kunt dan je denkt, en tegelijkertijd geld inzamelen voor het goede doel. Binnenkort wordt een
cheque overhandigd aan Voedselbank De Ronde Venen.

DE GROENE VENEN

De Mont Ventoux
overwonnen!
Ruud Verbeek (voor)
en Ruud Borculo: op de
tandem naar boven

Bij het monument
voor Tour de France
renner Tom Simpson
die in 1967 bezweek
tijdens de klim.

De deelnemers aan de Mont Ventoux beklimming

De laatste loodjes...

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.

Woordzoeker week 25

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.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Sudoku week 25

Annex
Bobine
Boeteling
Bolivar
Centenbak
Chloor
Contra
Dorsten
Eiber
Filterdoek
Gevoelsmens
Groothandel
Halte
Hecht
Jaegerbroek
Koningsmaal
Lachbui
Maagstoot
Schemer

Schuurlak
Score
Shorts
Snuiten
Staak
Stadsrit
Startgeld
These
Turbulent
Verstramming

2 5 4 3
1
4 8 1
2 7
8
9
9
1 5 7
2 1
3
9
4 1 6
6
9
8 7 4 3
5
6 3

Oplossing puzzels week 24
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