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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 8 mei 2010

• Landelijke molendag,
o.a. Veenmolen, Wilnis
• Wilnisser Rommelmarkt,
Wilnis
• Rommelmarkt
Oude Spoorhuis, Vinkeveen
• Plantenmarkt Scholingsproject Bali,
ingang Lindeboom, Mijdrecht
• LUTZ of Denham,
Lutz Fashion, Vinkeveen
• Gondelvaart, De Hoef
• JPR Strinx Band, Bob’s Bar,
Mijdrecht
Zondag 9 mei 2010

• Moederdag!
• Moederdagbrunch,
De Strooppot, De Hoef
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Bevrijdingsvuur ontstoken in Wilnis en Mijdrecht
Een team van topsporters uit De Ronde Venen heeft afgelopen woensdag, Bevrijdingsdag, in esafetteloop het bevrijdingsvuur
naar onze gemeente gebracht. Om middernacht vertrokken de lopers uit Wageningen. Om 9 uur 's ochtends werd eerst het
vuur ontstoken bij gebouw De Roeping in Wilnis, om 10.00 uur volgde het Raadhuisplein in Mijdrecht in aanwezigheid van
burgemeester Marianne Burgman.							
foto peter bakker

Markt voortaan op Raadhuisplein
Gisteren, donderdag 6 mei, heeft de Mijdrechtse weekmarkt voor de eerste keer plaatsgevonden open de
nieuwe locatie: Raadhuisplein, Dorpsstraat en Raadhuislaan. Hier vindt voortaan wekelijks op donderdag
tussen 12.30 uur en 17.00 uur de markt plaats. Donderdag 13 mei, Hemelvaart, is er geen markt.
De nieuwe locatie ligt veel beter ‘in
de loop’ van het winkelend publiek,
dat voortaan makkelijker een bezoek kan brengen aan de ongeveer
30 verschillende kooplieden uit
diverse branches met hun kramen.
De verhuizing van de markt betekent tevens een verbetering van
de parkeersituatie rond het Burg.
Haitsmaplein.Tijdens de Feestmarkt
op 20 mei 2010 zijn er allerlei
acties en in De Groene Venen van
volgende week leest u meer over de
nieuwe locatie en acties.

DE GROENE VENEN WENST ALLE MOEDERS

’N FIJNE MOEDERDAG !

foto peter bakker

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

LUTZ

of

DENHAM

Zaterdag 8 mei

Denham; een jeansmerk van eigen bodem met
unieke authentieke details. Morgen kunt u bij ons uw
eigen Denham jeans creëren. Een unieke kans, dus
kom langs!

LUTZ
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Website over Bloemetje voor redders
herindeling
Er is een nieuwe website geheel
gewijd aan de herindeling van
Abcoude en De Ronde Venen.

Luistervink

Burgemeester Burgman heeft dinsdagmiddag jl. zes mensen in de bloemetjes gezet, vanwege hun adequate
optreden tijdens een ongeluk op de kruising Hoofdweg en Westerlandweg. Hierbij was een auto met een
inzittende op zijn kop in een sloot beland. Door het alerte optreden van de zes, kon de inzittende snel uit
zijn levensgevaarlijke positie worden bevrijd.

www.fusieabcoudederondevenen.nl
is gebouwd in opdracht van beide
gemeenten en bevat nieuws, achtergronden en relevante documenten
over het samengaan van beide
gemeenten.
De vorming van een nieuwe
gemeente en het opheffen van de
twee bestaande gemeenten zal
ongetwijfeld veel vragen oproepen.
Met behulp van de website wordt
getracht zoveel mogelijk duidelijkheid te geven en antwoorden op
vragen te formuleren. Niet op alle
vragen is op dit moment al antwoord te geven. Veel zaken moeten
nog worden uitgewerkt. Een gemeentelijke fusie is nu eenmaal een
ingewikkeld proces.
Met andere woorden: deze website vermeldt de actuele stand
van zaken, maar kan nog niet alle
antwoorden geven. Zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn, krijgen die ook
een plaats op de site.
Dat betekent dat de inhoud van
de website regelmatig aangepast
wordt. Door regelmatig op deze
website te kijken, blijft u dus op de
hoogte.
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Het optreden van de zes was voor
burgemeester Burgman aanleiding
de redders uit te nodigen voor koffie
met gebak op het gemeentehuis en
hen een bloemetje te overhandigen.
Ook wijkteamchef Jaap Dubbelaar
van de politie en brandweercommandant Lex Tillart waren aanwezig
om hun dank voor de inzet van de zes
te onderstrepen. “Door uw adequate
optreden is waarschijnlijk erger
letsel voor de inzittende voorkomen.
Mede namens alle inwoners van onze
gemeente dank ik u voor uw inzet.’’
Drie van de zes zijn inwoners van
Mijdrecht, twee van Uithoorn en één

is afkomstig uit De Hoef.
Op dinsdagavond 20 april 2010
kwam op de kruising Westerlandweg/
Hoofdweg de auto van een inwoner
uit Hoofddorp in botsing met die van
een automobiliste uit Woerden. Bij
haar in de auto zat ook een inwoner
van Mijdrecht. Door de aanrijding
belandde de auto van de Woerdense
op zijn kop in de sloot naast de weg.
De automobiliste wist de auto snel
te ontvluchten, maar haar passagier
lukte dat niet. Hij hing ondersteboven
in zijn autogordels in de wagen die
langzaam in de zachte bodem van de
sloot wegzakte.

Kort na het ongeluk sprongen enkele
voorbijgangers in de sloot in een
poging de inzittende uit de wagen te
halen. Met vereende krachten lukte
het hen de wagen te kantelen en
een zijruit in te slaan. Omwonenden
die de klap van de botsing hadden
gehoord, belden onmiddellijk 112 om
de hulpdiensten te alarmeren. Ook
reikten zij de mensen in het water
een koevoet aan waarmee de ruit
kon worden stukgeslagen. De passagier kon daarna ongedeerd de auto
verlaten.
SBS6 besteedde op 5 mei jl. in Hart
van Nederland aandacht aan dit item.

Abcoude opent 'Derde Brug' op 12 mei
De gemeente Abcoude pakt de
bestaande verkeersproblematiek in
het centrum aan om de bereikbaarheid en het leef- en verblijfsklimaat
te verbeteren. Onder de noemer
‘Centrumplan Abcoude’ wordt een
plan uitgevoerd om de route door
het centrum verkeersluw te maken
en het doorgaande verkeer om het
centrum heen te leiden. Onderdeel
daarvan is een nieuwe brugverbinding over de Angstel. Deze wordt
op 12 mei a.s. op feestelijke wijze
officieel geopend en in gebruik
genomen door burgemeester Jan
Streng. Alle inwoners van de gemeente Abcoude zijn uitgenodigd om
deze bijzondere gebeurtenis mee te
vieren. Om 16.00 uur vertrekt vanaf
het gemeentehuis een optocht richting de brug waar omstreeks 16.30
uur de officiële handeling op een
ludieke manier plaats zal vinden. De
optocht gaat via de Hoogstraat, Dr.
Van Doornplein en Broekzijdselaan
naar De Derde Brug. Iedereen is van
harte welkom om mee te lopen of te
fietsen in de optocht. Met muziek en
leuke activiteiten voor kinderen op
de weg en op het water rondom De
Derde Brug en de Meerlandenweg
hoopt men de opening voor iedereen
in de gemeente een feest te maken.
Andere onderdelen van het centrumplan betreffen de herinrichting van 't
Markvelt (2e deelfase); aanpassing
van de kruising Amsterdamsestraatweg met de Broekzijdselaan en het
creëren van de aansluiting van De
Derde Brug, alsmede het creëren
van de aansluiting van de Meerlandenweg met De Derde Brug.

Boven: In rood de bestaande route door het centrum. De groene route geeft de
nieuwe situatie weer.
Onder: Dit soort verkeersopstoppingen behoort binnenkort tot het verleden.

Frietje pinda
Je moet best goed kijken voordat
je kan zien dat er echt iets aan het
jongmens mankeert. Nou mankeert,
het is maar hoe je het ziet. Toen hij
ter wereld kwam, telde de medische
staf een chromosoom te veel. Net als
alles waar je teveel van hebt, pakte
dit ook verkeerd uit. Hij kreeg de
bestempeling Downer, met andere
woorden hij lijdt aan het syndroom
van Down, beter bekend als “Mongool”. Een scheldwoord dat zo
lekker in de bek ligt. Niet dat hij er
zelf onder lijdt, zeker niet, vaak zijn
de mensen die soms zo minachtend
worden aangeduid gezegend met
een goed humeur en een onbekommerde levensstijl. Na een moeilijke
start ontplooide Downer zich als een
prima mens. De lokale kruidenier
en eenheidsprijzen verkoper zag
wel wat in het jongmens en bood
hem een baan aan. Niet dat dit nu
direct tot een dienstverband leidde
waar baas en knecht voordeel aan
zouden moeten hebben, nee het ligt
iets genuanceerder: baas investeert
tijd en energie en knecht incasseert
een enorme portie eigenwaarde en
arbeidszin. Zouden meer bedrijven
moeten doen! Zeker in een tijd
waarin alles maar perfect moet zijn
en alles wat maar even buiten de
boot valt wordt afgeserveerd.
Ik zag onze vriend tijdens het Oranjefeest in het dorp. Uitgedost met een
reuze oranjehoed, in beste stemming
verkerend, genoot hij samen met
zijn ouders van de muziek en dans.
“Ja, Downer vindt het leuk, wij wat
minder”, vertelde vader, maar ik zag
aan zijn gezicht dat ook hij met volle
teugen genoot van het feestje dat
zijn zoon, samen met velen, vierde.
Downer heeft totaal geen gêne.
De manier waarop hij op vriend en
vijand afstevent is zo ontwapenend,
dat niemand om hem heen kan. Toch
weet ik uit ervaring, ook ik heb een
Downer, dat er ook wel eens anders
wordt gekeken naar de mens die
in de ogen van anderen onaf is. Op
het oog wentelt de omgeving zich in
begrip, “ze zijn zo muzikaal en lief”,
maar als het er op aan komt… Hou
maar op. Zo kreeg ik ooit een uitnodiging gezamenlijk een feestmaal
te houden op voorwaarde dat mijn
Downer niet mee zou komen. Ik heb
vervolgens gebeden en gedankt en
heb samen met Downer een boterham pindakaas gegeten, thuis, samen
gezellig aan tafel.
Terugkomend op onze vriend, die
genoot van een frietje pindasaus. Hij
stiefelde op de leadzanger van de
band af en doopte een verse friet in
de pindasaus en stak de gevulde hand
uit naar de zanger. Die bukte, hapte,
miste een paar noten en kon alleen
nog maar de woorden `Dank je wel,
lieverd` uitbrengen. Het aanwezige
publiek, zeker het deel dat nog niet
teveel aan de accijnsheffingen had
geofferd, kreeg een lesje hoe het zou
moeten of zou kunnen zijn. Het feest
ging door, ook voor onze vriendelijke
vriend. Hij bleef in opperbeste stemming, ik ook.
Luistervink
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Kort Nieuws

Sponsorloop voor Bali Bundar

De Ronde Venen

Juf Anouk van OBS De Pijlstaart in Vinkeveen heeft een sponsorloop
georganiseerd voor haar leerlingen van groep 5. Onder schooltijd liepen de
kinderen zoveel mogelijk rondjes om het ‘sportveldje’ bij de Waverbancken.
Het weer was prachtig en dat maakte deze sponsorloop extra leuk. Met gemak renden de kinderen 10 rondjes of meer. Deze sponsorloop stond in het
teken van het goede doel Bali Bundar waar de school dit jaar aandacht aan
besteedt. Nu bekend is hoeveel rondjes de kinderen hebben gelopen kunnen
ze het geld bij hun sponsors ophalen. Voor de leerlingen en juf Anouk was
het een geslaagde ochtend.

Horizon over onze
relatie met God
Zondag 9 mei van 9 – 10 uur zendt
Horizon het laatste deel van een serie
van vijf uitzendingen over het thema
‘Verhulde waarheid’ uit. Deze keer
gaat het over onze relatie met God.
In het christelijke godsbeeld staat
centraal, dat de relatie tussen God en
mensen persoonlijk is. De uitzending
wordt herhaald van 17 – 18 uur. Aan
de discussie nemen deel: Peter van
Golen,Vinkeveen, ds. Marijke Kraak,
Wilnis, Jan Verboom, Mijdrecht en
pastor Wim Vernooij,Vinkeveen.
Presentatie: Cobie Oudshoorn,
gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren op Midpoint
FM: kabel 101,9 FM of ether 105,6
FM. (In verzorgingsinstellingen kan
een andere kabelfrequentie gelden).

KikkerdeKlik – een leuke kindercomputer

Mijdrecht

Maatschappelijke
stages bij uw sportvereniging?
Op dinsdag 11 mei is er van 19.30
tot 22.00 uur een workshop ‘creatief
omgaan met maatschappelijke stages
(MaS)’ in de Meijert. Na een korte
inleiding over het hoe en waarom van
maatschappelijke stages volgt een
inspirerende brainstormsessie. Door
middel van samenwerken en samen
denken met andere organisaties /
verenigingen krijgt u een andere kijk
op de mogelijkheden waarop u MaS
kunt inzetten in uw vrijwilligersorganisatie of sportvereniging. Doel is
het bedenken van een aantrekkelijke
stagemogelijkheid, die ook voor de
eigen organisatie tot verrassende
voordelen kan leiden (denk hierbij
aan extra vrijwilligers, extra handen
voor het uitvoeren van activiteiten,
een frisse kijk van de jongeren op uw
activiteiten en vereniging, veel kennis
van nieuwe media zoals internet
en website van de jongeren). Elke
deelnemer ontvangt bovendien een
handboek maatschappelijke stages,
die hulp kan bieden bij het verder
uitwerken van de mogelijkheden.
Ook nadien kan een beroep worden gedaan op de maatschappelijk
makelaar, Dyanne van Tessel, om de
ideeën verder vorm te geven. Meer
informatie en/ of inschrijven? Neem
contact op met Dyanne van Tessel
(d.vantessel@stichtingdebaat.nl), tel.
0297 230280.

Wilnis

Voetbalrelletje
Op woensdagavond 5 mei kregen twee mannen het tijdens een
vriendschappelijk partijtje voetbal
met elkaar aan de stok. Tijdens het
partijtje ontstond wrijving tussen een
18-jarige jongen uit Vinkeveen en een
leeftijdgenoot uit Wilnis. Dit leidde er
toe dat de Wilnisser de Vinkevener
een vuistslag in het gezicht gaf. Het
slachtoffer liep daarbij letsel aan
mond en tanden op en deed aangifte
van mishandeling bij de politie. Zij
hielden de verdachte aan en maakten
op het politiebureau proces-verbaal
tegen hem op.

Jongerenwebsite veenig.nl
gelanceerd op Koninginnedag
Sinds kort is er een nieuwe website
in de lucht: www.veenig.nl, bedoeld
voor alle jongeren uit De Ronde
Venen. Tijdens Koninginnedag werd
er een grote promotieactie gehouden
voor de website. Het beeldmerk van
Veenig is een opvallend schaapje, dat
wordt afgebeeld op promotiemateriaal als bierviltjes, stickers en een
wuppieschaapje. Tijdens Koninginnedag ging het Veenig-team op pad met
een houten schaap waarmee jongeren
op de foto konden. De actie startte

in Wilnis en via de Vinkeveense
braderie kwam het team uiteindelijk op het Raadhuisplein in Mijdrecht. terecht Daar waren erg veel
enthousiaste jongeren aanwezig! De
wuppieschaapjes werden uitgedeeld,
de bierviltjes overal neergelegd en
de stickers overal opgeplakt!! Ook de
optredende band werd ondergeplakt
met Wuppieschaapjes! Kijk voor
leuke foto’s op www.veenig.nl.Veenig
is een initiatief van Stichting Pop en
Podium en Stichting De Baat.

Computers zijn tegenwoordig niet
meer weg te denken uit ons leven.
In tegenstelling tot volwassenen die
de computer pas op latere leeftijd
hebben leren gebruiken, leren de
kinderen tegenwoordig al in de
moederschoot wat een muis en een
beeldscherm is. Maar wat kinderen
niet altijd leren, is hoe je een computer verstandig gebruikt.
Om de kleintjes een handje te
helpen bij het verantwoord leren
gebruiken van computers staan er
nu in alle vestigingen van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen speciale kindercomputers:
KikkerdeKlik. Deze computers,
voor kinderen van 3 tot 7 jaar,
zijn voorzien van diverse leuke en
leerzame spelletjes en filmpjes die

kinderen op weg kunnen helpen bij
goed computergebruik. Zo kunnen
kinderen bijvoorbeeld spelen met
Kleine IJsbeer, Kikker en Pippi
Langkous.
En KikkerdeKlik is zodanig ontworpen dat de computer zelf veilig is
opgeborgen in een afsluitbare kast,
zodat draden en knoppen niet voor
nieuwsgierige kinderhanden bereikbaar zijn. En de speciale software
zorgt ervoor dat de kinderen op
de computer alleen in een afgeschermd gedeelte werken.
Benieuwd hoe de KlikkerdeKlikcomputer werkt, neem een kijkje
bij de vestiging bij u in de buurt.
Meer informatie over KikkerdeKlik
vindt u ook via onze website: www.

bibliotheekavv.nl.

Millenniumconcert bij Immanuël
Scouting Jan Van Speyk verkoopt weer plantjes
Op woensdag 19, donderdag 20 en
vrijdag 21 mei organiseert Scouting
Jan van Speyk weer haar jaarlijkse
tuinplantenactie. Op deze avonden
zullen de scouts van de vereniging in
de verschillende wijken in Mijdrecht
en Wilnis tuinplantjes verkopen.
Het kleurige assortiment dat de
Scouts verkopen, bevat onder andere
de bekende klassiekers als fuchsia’s
en geraniums, maar ook diverse
andere populaire grotere en kleinere
tuinplantjes. Dit jaar is er in verband
met het WK 2010 een heel mooie
Oranje Afrikaantjes actie!
Bij het clubgebouw van Scouting Jan
van Speyk aan de Oosterlandweg
vindt ook verkoop plaats; woensdag 19 mei, donderdag 20 en vrijdag 21 mei
bent u vanaf 15:00 van harte welkom!

Het Christelijk Mannenkoor
Immanuël uit de Ronde Venen
geeft elk jaar aan het eind van
het seizoen een pro deo concert.
Ook dit jaar staat het weer op
het programma. Door het enthousiasme van de dirigent Jan
Verhoef is een van zijn andere
koren, het familiekoor Ichthus
uit Katwijk In de goede stemming om mee te werken. Ook
de in de regio bekende pianist
Peter Bontje op piano en onze
plaatsgenote Nienke Zaal op
panfluit zijn bereid gevonden hun
muzikale bijdrage te leveren.
Het repertoir op die avond zal
voor elk wat wils zijn. Naast het
geestelijk repertoir, gezongen
in verschillende talen, staan
spirituals en liederen uit het
klassieke en het lichte genre op

het programma.
De samenstelling van het
repertoire is dan ook mede
afgestemd om een zo groot
mogelijk publiek te trekken. Niet
alleen om de millenniumdoelen
die de gemeente Mijdrecht heeft
geadopteerd nog eens voor het
voetlicht te brengen maar zeker
om zo veel mogelijk geld in te
zamelen voor de door de koren
geselecteerde doelen. Dit zijn
de Stichting Welzijn Wajir en de
Stichting Aqua Viva Bij beide
stichtingen zijn bewoners uit
onze gemeente nauw betrokken.
Er wordt voor dit concert geen
entrée geheven. Het geplande
bedrag van 5 euro voor de
entree verwachten we tijdens de
uitgangscollecte ruimschoots te
overtreffen.
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Sportdag Vlinderbos
Vol blije en hier en daar toch wat
gespannen verwachtingen en met
een veelbelovende strakblauwe lucht
boven het hoofd vertrokken de kinderen, leerkrachten en ouders van
basisschool Vlinderbos vorige week
woensdag naar de sportvelden van
CSW voor de jaarlijkse sportdag.
Onder een stralend lentezonnetje
werd het een heerlijke dag vol sport
en spel!
Dit jaar was er zelfs, tot groot
plezier van de kinderen, een enorm
springkussen geplaatst. En ook
kon getennist worden op de nabij
gelegen tennisbanen van Tennisvereniging Wilnis. Op de sportvelden
waren allerlei soorten spellen en een
parcours uitgezet, en er werd soms

wat meer, soms wat minder fanatiek, maar duidelijk met veel plezier
gestreden. Hoogtepunt van de dag
was echter de race om het befaamde
“Gouden Stokje”. Deze estafette
werd dit jaar gewonnen door Nikki,
Sanne, Merel, Casper, Kees, Julian,
Nick, Mick, Melanie, Kim, Niek,
June, Jikke en Beer in een tijd van
1.55. Gefeliciteerd jongens en meiden met deze superprestatie!
Deze dag heeft mede tot stand
kunnen komen door de fantastische
hulp van onder andere CSW, Tennisvereniging Wilnis, tennisleraar
Bas Blom en natuurlijk C1000 voor
de sponsoring van de zeer welkome
ijsjes! Allemaal ontzettend bedankt
namens heel Vlinderbos!

Kampioenschap 30 meter sjoelen

Kort Nieuws
Wilnis

Fietspuzzeltocht op
Hemelvaartsdag

foto: Jong geleerd is oud gedaan...

TVM-jeugd gaat voor Sportief
Bij TVM is de tenniscompetitie voor de jeugd in volle gang. Bij de jeugd
t/m 10 jaar spelen er vier jongensteams en één gemengd team. Het doel
van het spelen van de competitie in deze leeftijdsgroepen is vooral plezier
beleven in het tennissen. De kinderen leren de basisregels en daarnaast leren ze omgaan met winst en verlies. Om hen daarin meer te ondersteunen
heeft TVM zich aangesloten bij het project SPORTIEF, dat sportief gedrag
van jeugd en begeleiders/ouders bij tennisverenigingen stimuleert.
De uitgangspunten van SPORTIEF zijn:
S amen maken we veel plezier
P unten van de tegenstander zijn ook mooi
O uders zijn geen coaches
R ackets zijn om mee te tennissen
T ellen doen we hardop
I edereen gedraagt zich sportief
E r wordt niet gevloekt
F ijne wedstrijd
TVM introduceert dit project geleidelijk binnen de club. Zo zijn er al flyers
uitgedeeld, er hangt een banner op de club en tijdens jeugdevenementen
zullen oudere jeugdleden herkenbaar zijn als SPORTIEF vertegenwoordigers en kinderen en ouders aanspreken op hun gedrag op en langs de baan.
Kijk voor meer informatie op www.tvm-mijdrecht.nl.

Donderdag 13 mei a.s. kunt u met
het hele gezin meedoen aan een
gezellige fietspuzzeltocht. Tussen
13.30 en 14.30 uur kan gestart
worden bij gebouw ‘de Roeping’ in
Wilnis (Kerkstraat 12). De route
is ongeveer 25 km lang en onderweg is, om even bij te komen, een
gezellige pitstop ingericht waar
koffie/thee/limonade en versnaperingen te koop zijn. Aan het einde
van de route kan het antwoordformulier ingeleverd worden en
onder degenen die alle antwoorden goed hebben ingevuld wordt
een heerlijke taart verloot. Deze
wordt thuis bezorgd. Deelname
kost € 2,50 per persoon maar
maximaal € 7,50 per gezin en de
opbrengst van deze fietspuzzeltocht gaat naar het rommelmarktproject Aqua Viva Brazilië (Meer
info op www.rommelmarktwilnis.
nl.) Bij harde wind of regen wordt
de tocht verplaatst naar 24 mei
2010 (Tweede Pinksterdag)
Inlichtingen: Cees Broere (ceesbroere@solcon.nl) tel. 0297 –
281730.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen in
De Merel
Op vrijdag 7 mei is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen
voor iedereen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn
om 20.00 uur en uiterlijk om
20.15 uur starten met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. We spelen
vier maal zestien giffies, de punten
worden bij elkaar opgeteld, en de
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote
tombola.

Het kampioenschap 30 meter sjoelen voor volwassenen was één van de
activiteiten die op Bevrijdingsdag plaatsvonden op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Mede dankzij een zonnetje was het gezellig druk op het plein,
waar ook voor kinderen van alles te doen was. Zo was er de Kindershow
Flappelientje, en waren er ballonnenclowns, schminken, springkussen,
zweefmolen, klimwand en een poffertjeskraam. Muzikaal genieten kon
ook: de Fellows Big Band trad op en voor de kids was er nog een ballonnenoplaatwedstrijd. Wiens ballon zou door de wind de grootste afstand
hebben afgelegd?					
foto rob isaacs

Mijdrecht

Dit weekend Landelijke Molen- en Gemalendag
Dit weekend kunt u weer genieten
van de molens en gemalen van
Nederland. De zes molens in Groene
Hart van Holland zijn tussen 11.00
en 16.00 uur allemaal open voor
bezoek en schenken daarbij koffie en
limonade. Bij de VVV’s in de Ronde
Venen en in de molens is een fietsroute van 38 km beschikbaar. Breng
een bezoek en ontdek binnen hoe
bijzonder deze molens zijn.
In de Veenmolen in Wilnis wordt

gedraaid in vreugdetooi. Er is gratis
koffie of thee voor volwassenen en
limonade voor de kinderen en je
kan proeven van kruidkoek en van
molenmeel ter plaatse gebakken
pannenkoeken en Drentse kniepertjes. Bij de Westveense molen zijn
de bodemvondsten te zien, die bij
de recente restauratie te voorschijn
kwamen. Bij vier andere molens staat
de koffie klaar!

De Hoef gaat voor goud tijdens Gondelvaart 2010
Zaterdagavond 8 mei wordt om 20.15 uur het startschot gegeven voor
de Hoefse Gondelvaart.
Schitterend versierde boten met
prachtig uitgedoste bemanningen glijden zachtjes door het water richting
de brug. Voorop de boot van
Hoefse Belangen, opgebouwd met
speciaal ontwerp en met muziek. Als

het gaat schemeren wordt het genieten van de mooie verlichting.
Na afloop prijsuitreiking en napraten bij de HSV-kantine; het belooft
weer een schitterend schouwspel te
worden.

Stichting De Baat
organiseert Pyjama
Party in JC Allround
Op vrijdag 14 mei is er van 19.3023.00 uur weer een Youngone’s
Dance party in Allround. Deze
party is voor iedereen van 10 t/m
12 jaar. Het thema is deze keer:
Pyjama Party. Entree is normaal
5 euro, maar kom je in je pyama,
krijg je 2 euro korting!! In je “gewone kleren” ben je natuurlijk ook
welkom, maar dan krijg je helaas
geen korting.
JC Allround
Rondweg 1a Mijdrecht

http://allround.hyves.nl
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

De E5 heeft na een spannende, maar vooral zware competitie het kampioenschap binnengehaald door een 5-10 overwinning tegen de Zebra's.
Na het fluitsignaal gleden de spelers door de blubber op het veld om het
kampioenschap te vieren. Voetballers van de E5: Jordy, Enes, Ugur, Casper,
Jesse, Nathan, Dario, Martijn en Tobi van harte proficiat met het behalen
van de titel en succes met de volgende toernooien.

In De Ronde Venen zijn dinsdagavond 4 mei jl. op diverse plaatsen de doden
herdacht. In Mijdrecht werd door de wethouders Lambregts en Van Breukelen
een krans gelegd bij het monument in de Dorpsstraat, in Vinkeveen gebeurde
dit door de wethouders Dekker en Rosendaal
(foto rechtsonder).
In Wilnis had de herdenking op de begraafplaats een wat ander karakter. Hier
werden bloemen gelegd door Kapitein H.Spierings, J. Pinto en T.D. van Soest die
met elkaar zijn verbonden door een Vickers Wellington die 4 mei 1943 crashte
in een weiland bij de Mijdrechtse Dwarsweg. In 2002 hebben de 3 militairen die
zich nog in het wrak bevonden een waardig afscheid gekregen. Na de plechtigheden werd de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in gebouw De
Roeping bij de Hervormde kerk
van Wilnis door burgemeester
Marianne Burgman officieel
geopend.
Ook de leerlingen van OBS De
Pijlstaart uit Vinkeveen waren
bij dodenherdenking aanwezig om een bloemstuk op het
monument te leggen. (foto links)
De school vindt het belangrijk
dat de kinderen ook dit deel
van de geschiedenis kennen én
blijven herdenken. Floor en Iris
uit groep 7 legden het rood-witblauwe bloemstuk samen neer,
waarna een groepje leerlingen
nog wat losse bloemen bij het
monument plaatste.

Wat door sommige mensen netjes als afval in de container is gegooid,
vormt voor anderen kennelijk toch weer een spannende grabbelton.
Dit jaar heeft de Oranjevereniging Mijdrecht er alles aan gedaan om het
dorp na de Rommelmarkt zo netjes mogelijk achter te laten. Er werden
grotere containers geregeld en elke kraamhouder kreeg een grote
plastic afvalzak om de niet verkochte en niet meer gewenste spullen
te kunnen deponeren in de grote containers. Helaas bleek dit voor een
aantal mensen een dusdanig grote aantrekkingskracht te hebben, dat de
zakken/spullen er weer uitgehaald werden om 'onderzocht' te worden.
Helaas was het gevolg wederom een grote bende rondom de containers.
Jammer van de pogingen om het dorp zo schoon mogelijk te houden.

Kampioenen Penaltyschieten
Ryan van der Logt (midden) is op Koninginnedag kampioen
penaltyschieten bij Argon geworden in de leeftijdscategorie 6
t/m 9 jaar. Stanley van Eijk (links) werd tweede en Niels Oliemans
eindigde op de derde plaats.

foto peter bakker

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

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

DE GROENE VENEN

Afsluiting Mijdrechtse Dwarsweg op 11 en 12 mei
Op dinsdag 11 en woensdag 12
mei 2010 wordt de Mijdrechtse
Dwarsweg tussen de Ir. Enschedeweg en de Bonkestekersweg
in Vinkeveen afgesloten tussen 6
en 18 uur. Deze afsluiting vindt
plaats in verband met asfaltering
van het wegdek tussen 3 en 14
mei. De werkzaamheden zijn nodig om de weg gereed te maken
voor de bouw van nieuwbouwwoningen op de locatie Westerheul
IV in Vinkeveen.
De werkzaamheden vinden
uitsluitend plaats op werkdagen.
Er wordt alles aan gedaan om
overlast tot een minimum te beperken. Verkeer wordt omgeleid
via bebording en de weg blijft
toegankelijk voor calamiteiten
en fietsers.
De buslijnen 121, 126 en 130
van Connexxion kunnen hun
normale tijden rijden doordat
een pendelbus wordt ingezet
op het traject in Vinkeveen op
11 en 12 mei tussen 5.30 uur
‘s morgens en 1 uur ‘s nachts.

Bij de bushalte ter hoogte van
het viaduct onder de N201 kan
worden overgestapt naar een
reguliere bus. De dienstregeling
en bushaltes blijven hierdoor
ongewijzigd.
Westerheul IV
In het zuiden van Vinkeveen
wordt op de locatie Westerheul
IV woningbouw gerealiseerd.
Een wijk met een dorps karakter dichtbij het centrum van
Vinkeveen en direct grenzend
aan landelijk gebied. Er zijn 270
woningen gepland, variërend van
voordelige starterswoningen en
huurwoningen tot luxe woningen. De afgelopen maanden is
de grond opgehoogd met ruim
2 meter zand en grond. Deze
werkzaamheden worden eind
april 2010 afgerond, waarna de
grond een aantal maanden kan
zetten. Wanneer een hoogte van
1,1 meter boven het oude maaiveld is bereikt, wordt gestart
met de bouw van woningen.

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

Boodschappen, fietsen, kaarten,
praten, wandelen, lachen, huilen,
steuntje in de rug, daar is een
maatje voor. En voor iedereen die
een maatje kan gebruiken organiseert stichting Baat voor alle
inwoners van De Ronde Venen op
woensdag 19 mei ‘De Maatjesdag’.
Alle maatjeskoppels en alle ingeschreven vrijwilligers en hulpvragers van
Maatje voor Twee zijn uitgenodigd om samen er een dagje op uit te gaan.
Maar de inschrijving duurt
tot 12 mei, of u nu alleen komt of samen met uw vrijwilliger of hulpvrager,
het maakt niet uit.
Het programma ziet er als volgt uit:
9:30 uur
Ontvangst bij de brandweer door Burgemeester Marianne 		
		
Burgman.
		
Adres: industrieweg 2 te Mijdrecht
		
(vlakbij het gemeentehuis)*
9:45 uur
Start rondleiding brandweer
10:45 uur
Vertrek naar het gemeentehuis
11:00 uur Ontvangst + rondleiding door wethouder Jan van Breukelen
Presentatie afdeling Burgerzaken en Sociale Zaken.
12:30 uur
Lunch op het gemeentehuis in aanwezigheid van wethouder
Ingrid Lambregts
13:15 uur
Afsluiting maatjesdag
U kunt zich opgeven via email: c.harbers@stichtingdebaat of telefoonnummer: 0297-230280.

Kleurwedstrijd
Dit jaar bestaat het AJOC Festival 25 jaar!
Daarom wordt er een kleurwedstrijd georganiseerd.
De kleurplaten kunnen op de Spektakeldag (maandag 24 mei) tijdens het
AJOC Festival, tot 13:30 uur, worden ingeleverd. Bij de ingang van het festivalterrein staat een box waar je je kleurplaat in kunt doen.
Aan het eind van de middag wordt er op het hoofdpodium in de festivaltent
bekend gemaakt wie er het mooist gekleurd heeft. Er zijn mooie prijzen te
winnen, dus kleuren maar!

Naam............................................................................................................................................
Leeftijd........................................................................................................................................
Telefoonnummer..............................................................................................................

De prijzen worden o.a. gesponsord door Multifill B.V., Handling Company
Mijdrecht, Karwei, Valentijn Juweliers A’dam Z.O., Bike Totaal, Blik op Hout,
Blom en Blom, KidsPlanet.

Familieberichten
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Informatieavond over borstvoeding bij Zuwe Zorg
Op donderdag 20 mei en 1 juli a.s. organiseert Zuwe Zorg in Woerden de informatieavond ‘Borstvoeding; oude kunst, nieuwe
kennis’. Borstvoeding is belangrijk voor de
gezondheid en ontwikkeling van baby’s. Het
draagt onder andere bij aan de opbouw van
het immuunsysteem en aan de groei van de
hersenen. Ook voor de moeder kan het geven
van borstvoeding voordelen opleveren, zoals
sneller herstel van de baarmoeder. Doordat steeds meer baby’s flesvoeding krijgen,
verdwijnt langzaam de kunst en kennis over
borstvoeding.
Tijdens de informatieavond vertelt een lactatiekundige (dit is een wijkverpleegkundige
gespecialiseerd in borstvoeding) alles over
het geven van borstvoeding. Ouders leren
onder meer hoe zij een baby aan de borst
moeten leggen, hoelang en hoe vaak. Er is
volop gelegenheid om veel voorkomende
problemen en misverstanden te bespreken.

Aanmelden en informatie
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag
20 mei en 1 juli a.s. in het Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis, Polanerbaan 2 in Woerden, van
20.00 – 22.00 uur. De kosten bedragen €
25,00 per persoon. Houders van de Zuwe
Servicepas ontvangen € 5,- korting op de
cursus. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) het cursusbedrag; dit
staat vermeld in de polisvoorwaarden.
Voor meer informatie of aanmelding kunnen
geïnteresseerden contact opnemen met de
Zuwe Informatielijn: tel. 0900 – 235 98 93
(lokaal tarief), kijken op de website www.
zuwezorg.nl/cursussen of een e-mail sturen
naar cursusbureau@zuwe.nl.

Tentoonstelling Tweede Wereldoorlog in
Waverveen open voor publiek

Na 12 jaar trouwe dienst.
Met je allertrouwste supporter,
is er nu een eind gekomen aan
een mooie voetbalcarrière bij Argon.

Wij zijn trots op je!
Gefeliciteerd
namens de

"Vrienden van Cens"

Isabelle 34 jaar

Na afloop van deze bijeenkomst zijn ouders
volledig voorbereid op het geven van borstvoeding.

Er heeft veel tijd in de voorbereiding gezeten,
maar nu is het eindelijk klaar. De tentoonstelling van Jan Compier uit Waverveen. Jan
verzamelt alles over de (plaatselijke) geschiedenis. Het thema van de tentoonstelling is De
Tweede Wereldoorlog. Jan: ‘Ik was zelf tijdens
deze oorlog nog een klein kind. Maar ik heb
altijd mijn ogen en oren open gehouden.’ Inmiddels heeft Jan een heleboel verzameld uit de
tweede wereld oorlog en dit is nu te zien in zijn
tentoonstelling, die gratis kan worden bekeken
in Waverveen. Wel even een afspraak maken
door te bellen naar: 0297 582 464.

gewoon voor later
Een geheel verzorgde uitvaart
voor slechts € 2.685,Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens
De voordelen van de Contura-polis:
- Bijzonder geschikt voor senioren.
- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens.
- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de
waarde van levensverzekeringen worden ingebracht
tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.
- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in
twee jaar worden voldaan.
- Alles nu voor later geregeld.

Eva van der Lubbe
25 jaar
9 mei

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl
Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio:
Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Agenda
Recreatie
Wilnisser Rommelmarkt
Zaterdag 8 mei 9.30 uur
Wilnis
De Wilnisse Rommelmarkt
wordt al sinds 1974 ieder jaar
gehouden en wordt al deze jaren
al georganiseerd door jongeren
van de Jeugdvereniging van
de Hervormde Gemeente van
Wilnis. Om klokslag 9:30 wordt
het lint doorgeknipt door iemand
die veel betekent (heeft) voor de
Wilnisse Rommelmarkt. Vanaf
12:00 vindt er een opbod plaats
met aansluitend een verloting.
De goederen die tijdens dit opbod en de verloting aan de man
gebracht worden zijn vaak giften
van winkeliers en ondernemers
uit de regio, maar ook unieke
stukken die door particulieren
beschikbaar zijn gesteld.
Om 15:00 sluit de rommelmarkt
weer en wordt alles opgeruimd.

Wil jij mama verwennen op
Moederdag? Kom dan zondag
met haar en het hele gezin genieten van de Moederdagbrunch.
In de bovenzaal worden jullie
ontvangen met een heerlijke
cocktail waarna jullie samen met
mama kunnen genieten van het
uitgebreide brunchbuffet. Om de
gezellige middag af te sluiten
zorgt de strooppot voor een
heerlijk dessertbuffet. Reserveren is gewenst. Tel: 0297593777 of info@strooppot.nl

de tent op z’n kop gezet met hun
swingende Rock & Roll muziek.
Na het dramatische overlijden
van frontman Jean Paul hebben
zijn bandmakkers de draad weer
opgepakt en niet zonder succes!

Watersport

Een selectie van potloodtekeningen van Jolanda Schuit zijn
de hele maand mei 2010 te zien
in de Bibliotheek van Mijdrecht.
Deze expositie is toegankelijk
tijdens de openingsuren van de
Bibliotheek.

Seizoensopening
Donderdag 13 mei 13.00 uur
Watersportcentrum Proosdij,
Vinkeveen
Opening watersportseizoen op
Proosdij. Met kano evenement,
spijkerbroekhangen, en barbecue
buffet.

www.proosdij.nl

Expositie

Muziek

Natuurfotograaf Sjon Heijenga
Zondag 9 mei 10.30 uur
Grutto 2a, Mijdrecht

JPR Strinx Band
Zaterdag 8 mei 21.30 uur
Bob’s bar, Mijdrecht

www.veenhartkerk.nl

Met trots kondigt Bob een optreden van de JPR Strinx Band aan
op zaterdag 8 mei 2010. De JPR
Sprinx Band is bij een ieder wel
bekend van eerdere optredens
en mag inmiddels als een echte
Bob’s Bar huisband betiteld
worden. Keer op keer hebben ze

Eten
Moederdagbrunch
Zondag 9 mei 11.30 – 14.30
De Strooppot, De Hoef

Expositie
Tekeningen Jolanda Schuit
Gehele maand mei
Bibliotheek Mijdrecht

Maxima
Al jaren tekent Jolanda Schuit
met veel liefde mens en dier op
een zeer gelijkende en intense
manier. Jolanda woont in Mijdrecht, ontwerpt met veel plezier
badkamers bij Intermat Mijdrecht en is al tekenend bekend
geworden in De Ronde Venen.
Een tekening van Jolanda is altijd een uniek stuk vakmanschap.
Meer informatie over Jolanda en
haar tekeningen kan je vinden op
haar website www.jolandaschuit.

nl.

Afzwemmen bij de Amstel
Maandagavond is er door Zwem- en polovereniging de Amstel voor de
voorlaatste keer afgezwommen in het Veenbad in Vinkeveen. Het ging om
het afzwemmen voor de KNZB-prestatiebrevetten. Hierbij dienen op zes
verschillende niveaus op vier slagen (vlinderslag, rugcrawl, schoolslag en
borstcrawl) afstanden binnen een beperkte tijd gezwommen te worden.
Op donderdag 27 mei zwemt er
nog een groep af voor het diploma
Aquasportief. Daarna vinden de
allerlaatste trainingen plaats. De
Amstel wijdt op 14 juni het nieuwe
zwembad in. Het eerste afzwemmen voor de Amsteldiploma’s in
het nieuwe bad zal op 19 juni om
14:00 uur plaatsvinden; een unieke
kans om niet alleen het nieuwe bad
van binnen te bekijken nog voor
de officiële opening, maar ook om
eens te zien wat de Amstel allemaal
in petto heeft. De Amstel zal in
het nieuwe bad aan de Veenweg/
Ontspanningsweg trainingen gaan
geven op de maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagavond. Daarbij

komen in de vroege avond (vanaf
18:30 uur) de diplomazwemmertjes
aan bod, gevolgd door de wedstrijdzwemmers, waterpoloërs en masters
(waaronder ook de 40-plussers!).
Binnenkort worden alle activiteiten
van de Amstel (diplomazwemmen,
wedstrijdzwemmen en waterpolo)
en het nieuwe trainingsrooster op de
vernieuwde website vermeld:

www.zpv-de-amstel.nl.
Geïnteresseerd in het doen en laten
van de Amstel? Kom dan langs na
14 juni en loop even langs in het
nieuwe clubhuis op de eerste etage.
tegenover het wedstrijdbad. Of kom
op de open middag op 26 juni eens
een kijkje nemen!

Expositie: Snelheid in de foto
Om beweging op de foto vast te leggen, is het
bijna onmogelijk om zowel het onderwerp
als de omgeving scherp in beeld te krijgen.
Daarom bestaat de foto-expositie die de
gehele maand mei in gezondheidscentrum
Croonstadt te zien is, bijna geheel uit bewogen beelden.
Een bewogen foto wordt meestal als mislukt
beschouwd. Maar bij de foto-expositie “snelheid in de foto” van fotoworkshop de Ronde
Venen zijn deze foto’s juist goed gelukt. De
beweging of onscherpte suggereert in dit
geval snelheid. Is de fotograaf meebewogen met het onderwerp, dan is de omgeving
onscherp. Doet de fotograaf dit niet, dan
lijkt het onderwerp een veeg in het beeld.
De verschillende effecten brengen verrassende resultaten te weeg, die de moeite van
het bekijken waard zij. Voor meer foto’s en
informatie: www.fotoworkshop.nl.

foto ans van ieperenburg

Hemelvaartsfietstocht Baambrugse ijsclub langs nieuwe
bruggen, tunnels en viaducten
Hemelvaartsdag 13 mei organiseert IJsclub
Baambrugge haar traditionele fietstoertocht.
Er kan gekozen worden uit twee afstanden.
Een tocht over 35 kilometer en een over 60
kilometer. Dit jaar staat de fietstocht in het
teken van alle nieuwe bruggen, viaducten
en tunnels die er de afgelopen periode in de
gemeente Abcoude zijn gerealiseerd. Zo is
in Abcoude de nieuwste aanwinst ‘De Derde
Brug’ opgenomen in de tocht, de Jan Swinkelsbrug nabij de nieuwe spoortunnel, maar
ook de nieuwe tunnels onder en viaducten
over de snelweg A2 rond Baambrugge. Deze
fietstocht wordt alweer voor de 27e keer
georganiseerd. De start is tussen 9.30 uur

en 13.00 uur vanuit het clubgebouw ‘De
Doorloper’, nabij de nieuwe skeeler en landijsbaan in Baambrugge. Zowel de 35 als 60
kilometer fietstochten lopen voor een groot
deel door de gemeente Abcoude en voor het
andere deel door De Ronde Venen. Op het
markant punt hoek Waverdijk/Hoofdweg is de
stempelpost te vinden. Daar kunnen de fietsers even op adem komen. Bij de stempelpost
zullen de deelnemers door de Baambrugse
IJsclub goed verzorgd worden. De kosten
voor deelname zijn gering: 3,00 euro (jeugd
slechts € 1,50).
Meer informatie via Dirk de Groot, tel 0294293126 of www.ijsclubbaambrugge.nl
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Dr Beeker

Koninginnedag
Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik had op Koninginnedag echt zoiets van “ik wacht even af”. Dat komt misschien door het
slechte weer, maar ook zeker door vorig jaar, toen het feest toch wel wat minder onschuldig van aard is geworden.
Nadat de regen stopte zijn we toch maar even naar het plein gegaan, de muziek lokte.
Daar aangekomen bleek de muziek
al luidruchtig in de weer en na
de kruip-door, sluip-door naar de
muntjes ben ik bij de dichtstbijzijnde
bar blijven hangen. Die bar was vlak
bij het podium en dus dicht bij de
herrie, maar dat maakt niet uit; met
gebarentaal kom je een eind. Ik kijk
een beetje rond en wat ziet mijn
oog? Ouders nemen hun kinderen
mee naar het feest. Leuk natuurlijk,
maar ik zie voor de geluidsinstallatie
een kinderwagen staan, met daarin
een kleine zuigeling!
Nu is het lastig: ben ik feestganger,
arts of moraalridder? Ik zou het
mijn eigen kinderen nooit hebben
aangedaan en moet ik deze ouders
niet waarschuwen?
Het probleem is dat als ik een
tijdje op zo’n plein sta, dan komen
er vanzelf allerlei mensen op me
af. Ze herkennen me of lezen mijn
stukjes en uiteindelijk resulteert dat
altijd weer in aangeboden bier. Een
moraalridder met een alcoholische
nevel lijkt mij niet de aangewezen
persoon en wordt waarschijnlijk ook
niet serieus genomen, ik heb het
maar laten zitten.
Ik drink wel eens alcohol, maar
alcoholist ben ik zeker niet. En dat is
meer dan ik van een aantal aanwezigen op het plein zou kunnen zeggen,
want eerlijk gezegd haal ik ze er zo
uit! Iedereen drinkt wel eens alcohol
en dat je dat doet betekent niet dat
er sprake is van een verslaving.

Hoe verloopt het verslavingstraject?
-Het begint met sociaal drinken; het
gaat dan om drinken in een sociale
context, zoals met een etentje of
een feestje. Je kunt je voornemen
om één of misschien twee biertjes te
drinken, maar misschien worden dat
er toch nog wat meer, want alcohol
schakelt de gewetensfunctie van de
hersenen uit. Alcohol verdooft de
prefrontale hersenen en daar zit je
geweten. Normaal zeggen die “stop
nou maar, want dit gaat niet goed”,
maar nu doen ze dat niet want ze
zijn versuft.
-Het eerste stadium van alcoholisme
treedt in als je op een feestje zóveel
drinkt, dat je een black-out krijgt,
je weet je niets meer te herinneren
en misschien is dat maar goed ook
want je hebt vast stomme dingen
gedaan. En omdat je stomme dingen
hebt gedaan, kan je maar beter nog
wat drinken, want dan vergeet je
dat weer, de gewetensfunctie wordt
weer uitgeschakeld en de problemen
van verleden nacht zijn vergeten.
Soms krijg je trillingen, doordat je
nu even geen alcohol hebt gedronken
en de beste remedie is weer drinken.
Je vrienden en kennissen laten je
maar een beetje links liggen. Je
weet het wel; aan hem of haar heb
je niet zoveel want hij of zij is toch
altijd dronken, ik zou er nog maar
één nemen om die krenking te
vergeten.
-Het tweede stadium van alcoholisme begint als je ’s ochtends ook
begint te drinken. De trillingen in
je handen worden nu erger en een

glaasje in de ochtend helpt dan goed.
Je baas is er wat minder gelukkig
mee, want hoewel jij denkt dat
je nog goed kunt werken is de
werkgever wat minder blij met
die alcohol damp op het kantoor.
Baanverlies en verlies van sociale
structuren (de familie heeft het ook
wel gezien) hoort bij dit stadium. Je
geweten is echter uitgeschakeld, dus
vind je zelf niet dat er nou sprake is
van een groot probleem.
Het derde stadium; tot nu toe kwam
je na een black-out wel weer redelijk bij, maar nu begint het lichaam
ook problemen te krijgen. Je vergeet
dingen en uiteindelijk kan zich de
ziekte van Korsakow ontwikkelen.
Deze ziekte, die bij alcoholisten
ontstaat door onder andere vitamine
B1 gebrek, zorgt er voor dat het
kortetermijn geheugen beschadigd
raakt. Vitamine B1 krijg je via de
voeding binnen, maar alcoholisten
hebben genoeg aan hun biertje
(ieder glas is twee boterhammen)
dus die B1 schiet er een beetje bij
in. Door de beschadiging van het
geheugen onthoud je niets uit het
recente geheugen: als ik je vandaag
vertel dat je alcoholist bent, ben je
het over vijf minuten weer vergeten.
Korsakow is niet meer te herstellen en uiteindelijk is opname in een
verpleeghuis waarschijnlijk de enige
mogelijkheid.
Verder krijgt je alvleesklier behoorlijk op zijn donder, die zorgt voor de
productie van insuline en dat heb je
weer nodig voor de verwerking van
koolhydraten en omdat ieder glas

bier twee boterhammen is, krijg je
uiteindelijk problemen. Resultaat
is een pancreatitis (alvleesklierontsteking) en uiteindelijk meestal
suikerziekte.
De lever ontgift al die alcohol maar
wat moet die ermee? Alcohol wordt
omgezet in koolhydraten en die
koolhydraten heb je niet nodig want
zittend op een barkruk verbrand je
niet zoveel. De lever kan uiteindelijk
de boel alleen maar omzetten in
vet. Dat vet slaat neer in de lever, er
ontstaat hepatosteatose (vetlever).
Nu is het probleem dat al het bloed
uit de darmwand via de lever weer
terug moet naar het hart, door die
vervetting worden de bloedvaten
wel erg nauw en de boel begint daar
als bij een stuwdam een beetje te
stuwen. Later loopt de dam over en
krijg je vocht in de buik.
Echte alcoholisten herken je aan
dunne beentjes en een bolle buik,
vaak trillen ze ook een beetje. Door
die stuwing beginnen bloedvaten op
te zwellen en die bloedvaten worden
spataders. Deze spataders zitten
ongelukkig genoeg in de slokdarm,
één scherp broodkorstje en je begint
bloed te spugen, maar gelukkig met
drinken heb je dat probleem niet!
Als laatste trekken ook de hersenen het niet meer en ontwikkel je
epilepsie.

Als je die stadia zo ziet kun je je
afvragen, drink ik te veel?
Daar is nog wat discussie over; de
WHO stelt als norm dat mannen per
week 21 eenheden alcohol zouden
mogen drinken en vrouwen 15.
Vrouwen verwerken alcohol minder
goed dan mannen namelijk. Maar
uiteindelijk is de totale hoeveelheid
per week denk ik niet relevant. Als
je de stadia bekijkt, zie je dat er
sprake is van een glijdende schaal
naar verslaving. Ik zou zeggen dat je,
als je het gevoel hebt dat het gebruik
niet meer sociaal passend is, kunt
spreken van neiging naar alcoholverslaving. Met andere woorden, een
feestje is leuk, maar als je meer of
erger dronken bent dan de rest, is
het niet in de haak.
Uiteindelijk zie ik op zo’n feest op
het plein van alles langs komen:
alcoholisten, mensen met hoge
bloeddruk, baby’s voor de luidspreker, rookverslaving en andere
ellende. Maar na een paar biertjes
begint mijn geweten ook wat minder
te werken en laat ik mijn taak als
moraalridder maar even varen voor
die dag....
Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Achter de schermen bij het AJOC Festival

Juan Rodriguez: “Het is tof om je eigen werk terug te zien”
De AJOC Festival kaartjes, bandjes, posters, flyers, breekmunten, advertenties. De 23-jarige Juan Rodriguez ontwerpt ze allemaal. Als student
Informatica rolde hij via het maken van websites in het grafisch ontwerpen en hij heeft het er maar druk mee. “Het is tof om je eigen werk
terug te zien”, aldus Juan.
door renée broggel

Hakyol stopt
kooklessen

foto peter bakker

Vier jaar geleden hoorde Juan via
een oud-studiegenoot dat AJOC
Festival iemand zocht om een
nieuwe website te maken. Juan
studeert Technische Informatica
aan de Hogeschool van Amsterdam
en wilde AJOC graag helpen. Juan:
“Ik ben toen een keer aangeschoven bij een commissievergadering,
zij dachten volgens mij al dat ik er
helemaal bij hoorde. Sindsdien zit
ik bij AJOC”.

nu wat groter geworden.”
In september begint de eerste
vergadering voor het AJOC Festival.
Dan is er een draaiboek waarin alles in staat, ook wanneer het drukwerk af moet zijn. Het ontwerpen
van de kaartjes, bandjes, posters,
flyers, breekmunten, advertenties
enzovoort heeft Juan geheel in
eigen hand. De invulling van de
tekst wordt met de hele commissie
besproken.

Juan kwam bij de PR-commissie
terecht en stortte zich in het eerste
jaar volledig op het maken van de
website. In het tweede jaar wilde
AJOC ook graag een vernieuwd
krantje. En ook deze taak kwam
bij Juan op zijn bureau te liggen. In
de loop van de jaren is hij van de
website afgestapt. Binnen de PRcommissie is het nu Juan's taak om
al het promotiemateriaal te ontwerpen. “Het grafisch ontwerpen had
ik als hobby erbij, maar die hobby is

Een ontwerp moet aan een aantal
criteria voldoen. Het moet onder
andere duidelijk en herkenbaar zijn.
Het moet ook goed de sfeer van
het AJOC Festival weergeven. “De
sfeer is heel belangrijk” volgens
Juan. Dit wordt dan ook niet alleen
door de commissie bekeken, maar
ook door mensen van buitenaf.
Komt het goed over? Is het dè sfeer
van AJOC Festival?
Zodra het ontwerp af is, gaat het

naar de commissie die het geheel
goed- of afkeurt. Het ontwerp
moet ook naar de commissie
‘Diensten&Veiligheid’. Zij kijken
bijvoorbeeld of de kleine lettertjes
duidelijk te lezen zijn om eventuele
vervalsing makkelijk te herkennen.
Als dat allemaal volbracht is, kan
het definitieve ontwerp naar de
drukker. Juan: “Het gaat dus wel
een paar keer heen en weer voordat het gedrukt kan worden.”
Dan wordt alles verspreid. Juan:
“Iedereen heeft bij ons zijn eigen
verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk maken wij gezamenlijk

de keuze welk ontwerp het meest
geschikt is en verspreiden wij allemaal de posters en flyers.”
Juan vindt het erg leuk om mee te
helpen aan het AJOC Festival. “Je
werkt bij de organisatie van het
AJOC Festival echt mee aan het
hele proces. Iedereen doet het vrijwillig. Ik ben er erg trots op dat wij
zoiets groots kunnen neerzetten. Ik
bedoel: het is wel vrijwillig, maar
niet vrijblijvend. Het is ook wel erg
druk in aanloop naar het festival,
maar ik beleef veel plezier bij het
organiseren.”

Nog een paar keer en dan stoppen de
kooklessen van stichting Hakyol. Zo’n
vijf jaar achtereen organiseerde de
stichting Turkse kooklessen voor alle
geïnteresseerden.
Als dank voor hun bijdrage aan de
samenleving, bezocht wethouder
Jan van Breukelen dinsdagavond de
kookles en proefde van de (zoete)
lekkernijen. De vraag naar Turkse
kooklessen is een paar jaar geleden
uit de Rondeveense samenleving
gekomen. Vooral mensen die in
Turkije op vakantie zijn geweest,
wilden bepaalde hapjes en gerechten
ook in Nederland eten of zelf maken.
Aangezien de vraag goed aansluit bij
de doelstelling van stichting Hakyol
om met multiculturele activiteiten
een positiever beeld te creëren over
andere religies, tradities en gewoontes, organiseerden de Turkse vrouwen
de kooklessen. Ondanks het succes
gaat de stichting zich nu op andere
activiteiten richten.
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Wespen

Vrijwillige brandweerman Martin Pothuizen:

Heerlijk, de zomer is (er/bijna/komt eraan) Naast de plezierige kanten die de zomer kent zijn er ook een aantal mindere kanten waar
we ons op zullen moeten instellen. Wespen bijvoorbeeld. Iedereen
kent ze en velen hebben al eens aan den lijve ondervonden hoe pijnlijk een steek van het beestje kan zijn. Ook in dit geval is voorkomen
beter dan genezen. Het is daarom nu al tijd voor actie want 1 nest
kan in het najaar wel uitgegroeid zijn tot enkele duizenden wespen!

“Brandweerman zijn, dat doe je nooit alleen”

Een wespennest
Een wespen volk bestaat uit een
koningin en een heleboel werksters. Een volk leeft maar één
jaar en sterft aan het begin van
de winter zodra het gaat vriezen.
Aan het eind van de zomer
worden er uit enkele tientallen
eitjes koninginnen en mannetjes
geboren. De mannetjes sterven
vrijwel direct na de paring en de
jonge koninginnen overwinteren
op een beschutte plaats. Ze kan
in haar winterslaap probleemloos bevriezen (!) en ontwaakt
pas in het voorjaar. De tamelijk
grote wespen (20 mm) die in het
vroege voorjaar te zien zijn, zijn
dus altijd de jonge koninginnen.
Zij voed zich en begint met de
bouw van een nieuw nest(je) en
legt daar ongeveer 10 eitjes in.
Het liefste bouwen zij hun nest
op een schemerige plaats. Dit
kan ondergronds, bijvoorbeeld
een in oude mollengang, of bovengronds, zoals in een spouwruimte zijn. Na 7-10 dagen komt
de larve uit het eitje. De larve
groeit 1-2 weken en gaat zich
dan verpoppen. Hieruit komen
ongeveer een maand na de bouw
van het nest de eerste werksters,
die voedsel gaan zoeken en het
nest verder uitbouwen. Hoe
meer ruimte, hoe groter het nest
kan worden. De werksters zijn
10-15 mm lang. De koningin
verlaat nu het nest niet meer en
legt alleen nog maar eitjes.
Aan tafel
Wespen zijn voornamelijk vleeseters. Vliegen, bijen maar ook
rupsen, spinnen en libellen staan
op de menulijst. De kop, poten,
vleugels en het achterlijf bijten
ze eraf. In het nest wordt dan
het overgebleven vlees vermalen
en aan de larven gevoerd. Als
tegenprestatie braken dan de
larven zoet suikerhoudend vocht
op. De werksters likken dat op
en geeft hen weer de nodige
energie om te vliegen.
En toen werd het augustus
Rond deze tijd is het nest fors
gegroeid en zijn er inmiddels
meer werksters dan larven.

Het gevolg is dat er een tekort
aan suikers in het nest is en de
wespen zoetigheid buiten het
nest gaan zoeken en dat menu
bestaat uit uw frisje, wijntje,
ijsje, appel enzovoorts. De kans
om gestoken te worden is enorm
toegenomen.
Au! (en nog een paar lelijke
woorden)
Een wespensteek is altijd pijnlijk. Wespen hebben geen weerhaakjes aan de angel en kunnen
telkens opnieuw steken. Een
steek is een aantal uren tot zelfs
een paar dagen flink pijnlijk,
en gaat vaak gepaard met een
fikse zwelling ter plaatse. Als u
allergische reacties krijgt ga dan
met spoed naar een (huis)arts of
ziekenhuis.
Voorkom narigheid
De wespen zijn nu dus al druk,
alleen vallen ze ons nog niet lastig. Wees alert en volg bijvoorbeeld een wesp naar zijn nest.
Nu bestrijden voorkomt een boel
ongemak. Bij de meeste wespennesten zie je alleen de uit/invlieg
opening. Daar is het een drukte
van belang. Het dichtstoppen van
deze uit/invlieg opening heeft
geen zin, omdat de wespen net
zolang zullen zoeken of knagen tot ze een andere uitgang
hebben gevonden of gemaakt.
De wespen worden hierdoor
ook agressief en dat maakt een
bestrijding moeilijker. Heeft u
last van een wespennest is het
raadzaam om de bestrijding door
een ervaren ongediertebestrijder
te laten uitvoeren. De kosten
voor een effectieve bestrijding
zijn laag en wie wil er nu gestoken worden?
Ook hebben wij diverse producten die voorkomen dat een jonge
koningin zich in de spouw nestelt. Neem gerust contact met
ons op voor de mogelijkheden.
Een heerlijke zomer toegewenst,
Erik van Dam
Van Dam bedrijfsdiensten, juist
voor u!
0297-255683

foto rachel gerards

Een hobby kun je het allang niet
meer noemen, de 24-jarige Martin
Pothuizen uit Vinkeveen heeft een
passie! Hij is helemaal gek van de
brandweer. Martin geeft les aan
de jeugd, zit in allerlei commissies en bij een brand of ongeluk
rukt hij vol goede moed uit. Zelfs
in het holst van de nacht kan de
alarmcentrale hem oproepen. Dit
alles doet hij vrijwillig. Martin:
“Met onze positie bij de vrijwillige brandweer kunnen mijn maten
en ik mensen in nood helpen. Daar
doen we het voor!”
door valérie sambrink sanderink
foto patrick hesse

De jeugd
Al zolang Martin zich kan herinneren, zat zijn vader Ben bij de vrijwillige brandweer. De kleine Martin
ging toen vaak op zaterdag met zijn
vader mee naar de kazerne. Daar
mocht hij helpen met het wassen
van de brandweerauto en andere
klusjes. Een paar jaar later was het
zover: Martin was oud genoeg voor
de jeugdbrandweer. Martin: “Zodra
ik 12 jaar oud was, schreef ik me in
voor de jeugdbrandweer. Daar keek
ik al zo lang naar uit en eindelijk
mocht ik me bij hen aansluiten. Zes
jaar lang werd ik daar iedere donderdagavond enthousiast gemaakt
voor de echte vrijwillige brandweer,
die voor de volwassenen dus. Ik
oefende met geënsceneerde brandjes en kreeg allerlei theorielessen
over branden en blusmaterialen.
Ook werden er wedstrijden georganiseerd. Daarbij moesten mijn
teamgenoten en ik niet alleen erop
letten dat het opgezette brandje
snel geblust werd, maar ook dat
dit op een goede en veilige manier
gebeurde. Hierbij zijn we wel een
paar keer hoog geëindigd. Vooral in
2003 kwamen we goed uit de bus.
Wij werden met de jeugdbrandweer
van Vinkeveen tijdens de landelijke
wedstrijd tweede en het volwassenenkorps veroverde de eerste plaats
in de klasse Technische Hulpverlening. Toch een hele prestatie voor
zo’n relatief klein korps.”
Op de boot
Inmiddels zit Martin alweer zes
jaar bij het volwassenencorps van
de vrijwillige brandweer. Maar
daarvoor moesten eerst een paar
cursussen worden doorlopen. Martin: “Ik heb drie cursussen gevolgd.
De eerste cursus heette ‘Manschap’,
hierbij leerde ik alles rondom
het bestrijden van een brand. De
tweede cursus was meer gericht op
de hulpverlening en de technische
gereedschappen die een brandweerman moet kunnen bedienen.
Deze cursus heette ‘Brandwacht
eerste klas’ en dit was ook meteen
de naam van mijn functie. Om me te
specialiseren heb ik een opleiding
gevolgd waardoor ik ook op de
brandweerboot mee mag. De boot
maakt het werk niet direct leuker
dan met de auto. Het is meer de
afwisseling, die het voor mij leuk
maakt. En met de boot kom je ook
wel eens wat verder dan Vinkeveen,
bijvoorbeeld in het Woerdense
Verlaat.”

Nare situaties
De sirenes van de brandweer
voorspellen meestal niet veel goeds.
Geen wonder dat Martin bij de vrijwillige brandweer schokkende situaties meemaakt. Martin: “Sommige
uitrukken zullen mij altijd bijblijven.
Toen ik net mijn brandweerdiploma
had behaald, woedde er een brand
in een huis in Abcoude. Daarbij
werd een tweejarig meisje vermist.
Na het blussen van de brand, zochten we in het puin naar het meisje.
Pas een tijd later werd ze gevonden. Ze had de brand niet overleefd.
Dat doet wel wat met je.

een weekendje weg. Dit is om de
banden te versterken, zowel tussen
de brandweerlieden als de partners. Want de partners moeten er
wel achter staan. De vrijwillige
brandweer vraagt immers om veel
tijd en flexibiliteit. Het geld voor
zo’n feestje of weekendje weg betalen we zelf door middel van een
maandelijkse inleg. En bij zo’n feest
werken we in ploegen. De ploeg
die ‘stand-by’ staat voor een brand
of ongeluk gaat dan de hele avond
aan de cola. Want beschonken bij
een brand aankomen, dat kan echt
niet!”

Bij een oproep vanwege een ongeluk weet je van tevoren al dat het
foute boel is. Ik heb wel eens meegemaakt dat er een vrachtwagen
op een personenauto was beland.
In die auto zat nog een bestuurder.
Ik zal je besparen hoe dat eruit
zag, maar het mag duidelijk zijn
dat dit geen pretje was. Ik kan er
inmiddels wel goed mee omgaan
en ik kan er ook met mijn vader
over praten. Hij weet immers als
oud-corpslid wat ik meemaak. De
brandweerlieden zijn niet op zoek
naar sensatie en zullen niet snel
met dit soort nare gebeurtenissen
te koop lopen. Het hoort er helaas
bij, maar het is niet waarvoor ik bij
de brandweer ben aangesloten. Ook
voor de vergoeding hoef je het niet
te doen. Dat staat niet in verhouding voor wat je allemaal doet.
Brandweerman of –vrouw word je
omdat je mensen wilt helpen, niet
voor het geld of de kick.”

Altijd bereikbaar
Overal waar hij gaat en staat,
neemt Martin zijn mobiele telefoon
en pieper mee. Martin: “Ik heb
mijn pieper altijd bij me. Als ik
slaap, ligt hij op mijn nachtkastje en
als ik onder de douche sta, dan ligt
hij naast de douche. Ook als ik naar
een feestje gaat, verlaat ik mijn
huis met de pieper op zak. Want
ja, als vrijwilliger bij de brandweer
heb je eigenlijk altijd dienst. Soms
twijfel je bij zo’n feestje wel als
de pieper afgaat: zal ik gaan of
niet? Als ik dichtbij ben en nog niet
gedronken heb, dan ga ik meestal
toch naar de kazerne. Ik kan altijd
nog terug naar dat feestje.

Saamhorigheid
Naast alle branden en ongelukken,
is er voor de vrijwillige brandweer
ook wel eens een feestje. Martin:
“Het is belangrijk dat we een
hecht team vormen. Je moet toch
iedere keer er samen voor zorgen
dat er genoeg brandweerlieden
ter plaatse zijn. Branden blussen,
dat doe je met elkaar. Je kunt het
niet alleen. Feestjes kunnen helpen
om de saamhorigheid te versterken en zorgen ervoor dat er naast
die zware ongelukken en heftige
branden ook ruimte is voor ontspanning. Daarvoor is de brandweervereniging. Deze regelt dat we aan
de bar een biertje kunnen drinken
en met speciale gelegenheden als
met Kerst een feestje hebben. En
één keer in de vijf jaar gaan we
met de hele groep en hun partners

Op mijn werk hoor ik ook wel eens
de pieper gaan. Maar ik werk in
Utrecht, dus dan heeft het geen zin
om naar Vinkeveen te gaan. Zelfs
zonder file ben ik dan zeker een
half uur onderweg en dat is zeker
bij een brand veel te lang. Dan
hoop ik maar dat er genoeg andere
brandweerlieden zijn die wel mee
kunnen gaan met de auto. Als het
dan later om een behoorlijk incident bleek te gaan, dan baal ik wel.
Ik had graag willen helpen. Maar
ik vind de combinatie van mijn
werk als uitvoerder bij een bouwbedrijf en de brandweer erg mooi.
Ik zou mijn werk op dit moment
ook niet willen missen. Wel heb ik
de ambitie om hogerop te komen
bij de vrijwillige brandweer. Dat ik
bijvoorbeeld bevelvoerder word. Als
ik diep in mijn hart kijk, wil ik misschien van de brandweer ook wel
mijn beroep maken. Ik zou zeggen:
‘zeg nooit nooit’. Maar voorlopig
heb ik het zo prima naar mijn zin.”
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HUIZEN KIJKEN IN DE RONDE VENEN MET CARIN

Diamant 87, Mijdrecht
Op vrijdagmiddag rij ik naar Mijdrecht voor een rondleiding in een twee-onder-een kapwoning aan de Diamant
87. De woning ligt achter in de wijk Hofland-Noord, een rustige buurt waar je weinig verkeer tegen komt. In de
omgeving is er voldoende speelgelegenheid voor kinderen en met je fiets rij je in nog geen vijf minuten de polder
in. Maar goed, de polder hoef ik niet in, dus ik parkeer mijn auto voor de woning om daar eens rond te kijken.
Er is voldoende parkeergelegenheid langs de weg, en op de eigen oprit kun je ook nog twee auto’s kwijt. Geen
parkeerprobleem dus.
De eigenaar van de woning is inmiddels gearriveerd en geeft me met
veel plezier een rondleiding.
We beginnen in de hal waar je de
trap naar de eerste verdieping en het
toilet vindt. Onder de trap zit een tussendeur, waardoor je van binnenuit de
garage kunt betreden, wat natuurlijk
erg makkelijk is.
De garage is erg ruim (7.1 x 2.7 m)
en beschikt over een kanteldeur, elektra en verwarming. Je kunt er met
gemak een auto in kwijt en dan houd
je nog voldoende ruimte over voor
fietsen of andere dingen die je in huis
niet kwijt kunt. Achterin de garage zit
een toegangsdeur naar de tuin.
Door naar de woonkamer met open
keuken. De keuken zit aan de straatkant van de woning en is door de
grote ramen lekker licht. De keuken
is wel enigszins aan vernieuwing toe,
maar de benodigde apparatuur is
aanwezig. De ruime woonkamer is
voorzien van een schuifpui, zodat er
ook hier veel lichtinval is. Dankzij die

schuifpui loop je zo de achtertuin in
die bijzonder groot is en op het westen ligt. Op een mooie zonnige dag is
een zonovergoten tuin dus gegarandeerd. De tuin is ook via een deur in
de schutting aan de achterzijde te
bereiken, en grenst aan een plantsoen
waardoor je lekker van je privacy
kunt genieten, zonder dat de achterburen meteen op je bord kijken. Dat
is toch altijd wel erg prettig.
We gaan naar boven om de rest van
de woning te bekijken. Op de eerste
verdieping bevinden zich drie ruime
slaapkamers, waarvan er twee voorzien zijn van een vaste kastenwand.
De badkamer is voorzien van een
tweede toilet een douchehoek, een
handdoekradiator en een wastafelmeubel.
Wanneer je hier een bad zou willen
plaatsen is dat goed mogelijk, want
er is ruimte genoeg.
Op de tweede verdieping vind je een
voorzolder waar de cv-ketel (uit
2004) en het woonhuisventilatiesysteem geplaatst zijn. Ook zit hier
een wasmachineaansluiting en is er
toegang tot een bergvliering waar je
nog een hoop spullen kwijt kunt. De

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

Paumelles
Op mijn website ontvang ik regelmatig
vragen van mensen bij wie in hun woning
bij de paumelles (oftewel scharnieren van
de binnendeuren) de kunststof bus wegslijt. Hierdoor ‘zakt’ de deur naar beneden
en kan hij op de vloer gaan aanlopen. U
kunt dit simpel oplossen door een metalen
vulring op het paumellegedeelte van de
deur te leggen en dan de deur er weer in te
hangen. Het ringetje neemt dan de plaats
in van de kunststof ring, alleen nu slijt het
niet meer en de deur draait weer prima.
Vaak zitten ook na zoveel jaren de paumelles los. Wanneer u deze eruit draait, hier
constructielijm in spuit, direct de paumelle
weer terug zet en het geheel laat drogen,
bent u ook van dat probleem af.
Advies van De duizendpoot van de Ronde
Venen, Ronald van Eijk.

www.ronaldvaneijk.nl

zolderkamer, voorzien van een Veluxdakraam is ontzettend ruim en ook
hier is voldoende bergruimte.
Op korte fietsafstand van de woning
vind je verschillende basisscholen, een
middelbare school, een supermarkt,
en een sporthal. Het winkelcentrum
van Mijdrecht is ook gemakkelijk per
fiets of auto te bereiken. Kortom, een
heerlijk ruime woning, in een rustige
buurt maar toch van alle gemakken
voorzien. Zeer zeker een bezoekje
waard.
Afstand tot:

Aantal km:

Supermarkt		 0,8
Snelweg A2		 9,3
Bushalte		 0,7
Basisschool		 0,8
Sportschool		 2

Facts & Figures
Diamant 87, Mijdrecht
Vraagprijs € 385.000,- k.k
Perceelsoppervlakte 233 m2
Inhoud 380 m3
5 kamers (4 slaapkamers)

Ruijgrok Makelaars
Hofland 19
3641 GA Mijdrecht
Telnr: 0297-263375
info@ruijgrok.nl
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De Groene Venen geeft kaarten weg

Wil jij gratis naar het AJOC Festival?
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De 25e editie van het AJOC Festival staat
weer bol van de artiesten en podiumacts.
De Groene Venen en 0297-online.nl mogen
voor elke avond drie keer twee gratis toegangskaarten weggeven, maar daar moet je
natuurlijk wel wat voor doen! Ga daarom
snel naar
www.0297-online.nl/ajoc2010
en geef antwoord op de volgende vragen
en geef de avond van je keuze op.:

ongeveer doorheen gegaan?
3. Wie was de eerste artiest ooit op het
AJOC Festival?
4. Waar staat de afkorting AJOC voor?
5. Huisregel: Tijdens het AJOC Festival worden foto’s gemaakt die gebruikt (kunnen)
worden voor promotionele doeleinden.
Bij het betreden van het terrein gaat u
hier stilzwijgend mee akkoord. WAAR of
NIET WAAR?

1 Waar wordt dit jaar het AJOC Festival
gehouden?
(Tip: nieuwe locatie!)
2. Gokken: hoeveel liter bier is er vorig jaar

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

VOOR EXTRA AUTOSERVICE
GAAT U NAAR HALFORDS MIJDRECHT
EN

ND
AUTOBA

INBOUW

EN

UITLAT

montag
ccu’s en
uitlaten, a bladen!
er
ruitenwiss

Vakkundige inbouw
• Radio-CD spelers
• Alarmsystemen
• Navigatie

Banden voor
elk type auto

UR

ACCU’S

Trek er lekker op uit deze lente.
Maar dan wel met een auto in
topconditie. En dat is nu heel
voordelig met onze gratis montage.
Kom snel langs en proﬁteer!

•
•
•

VERHU

Onderhoudsvrije accu’s
Testen en montage
24 of 36 mnd. garantie

•
•
•

•
•

Vakkundige montage van
delen of complete uitlaat
24 mnd. garantie

HOUD

ONDER

Dakkoffers in diverse afmetingen
Dakdragers
Gratis montage

•
•
•

Grote onderhoudsbeurt
Kleine onderhoudsbeurt
Reparatie

Halfords, net zo makkelijk
Halfords Mijdrecht, Industrieweg 38e, 3641 RM Mijdrecht, 0297 - 281 392
Voor meer info kijkt u op: www.halfords-mijdrecht.nl
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IN VOL BEDRIJF
Lutz Fashion

Het maatpak komt
weer terug
Modehuis Lutz in Vinkeveen bestaat dit jaar precies 106 jaar. Al die tijd
in Vinkeveen en al die tijd op dezelfde locatie aan de Herenweg. Een
toonbeeld van stabiliteit. Dat vind je ook terug in het brede aanbod van
zeer gerenommeerde merken kleding voor mannen en vrouwen. Voeg
daarbij de vakkennis van de medewerkers dan ligt de conclusie voor de
hand dat men bij Lutz aan het goede adres is, wanneer men op zoek is
naar een nieuwe outfit. Hanneke Lutz is inmiddels de vierde generatie
van de familie die zich inzet om dat kwaliteitsniveau te waarborgen.
door piet van buul

“Onze ervaring is dat de klanten over
het algemeen wel degelijk modebewust zijn,” zegt Hanneke Lutz.
“Er is veel aandacht voor mode in de
media en er zijn tal van modebladen,
die veel gelezen worden. Men weet
dus heel goed wat er speelt op modegebied. En wij volgen dat uiteraard
nauwlettend en spelen daarop in. Op
die manier kunnen we onze klanten ook steeds de nieuwste trends
aanbieden.” De ontwikkelingen in de
mode verlopen langs een ingewikkeld
proces. Hanneke legt uit dat men in
principe werkt met twee seizoenen.
Eind januari begint het zomerseizoen
en eind augustus begint het winterseizoen. “Maar de kleding die we straks
vanaf eind augustus van dit jaar
gaan verkopen hebben we vorig jaar
november al ingekocht. Dat betekent
dus dat je ruim van te voren al moet
uitzoeken wat je driekwart jaar later
in je zaak wilt hebben. We moeten
dus goed op de hoogte zijn. Ook wij
volgen de trends uit de bladen en we
bezoeken beurzen en modeshows in
binnen en buitenland. En er zijn ook
bepaalde steden die als trendsettend
gelden. Zo zie je in Berlijn bijvoorbeeld veel jonge labels. Maar als ik
in Berlijn ben dan kijk ik ook wat de
jongeren er dragen. Je kunt op zulke
plaatsen vaak al zien wat er aan gaat
komen.”
Hanneke maakt duidelijk dat je er
met één inkoopronde voor een be-

foto patrick hesse

paald seizoen niet bent. “Gedurende
het seizoen komen er telkens weer
nieuwe items op de markt. Gevestigde merken spelen daar op in en wij
zorgen er dan voor dat we ook regelmatig nieuwe items in de zaak hebben. We hebben in de loop der jaren
een heel uitgebreide klantenkring opgebouwd. Klanten komen niet alleen
uit De Ronde Venen, maar uit de hele
regio en soms nog van ver daarbuiten.
Regelmatig komen hier mensen die
inmiddels naar elders verhuisd zijn
maar die toch nog regelmatig voor
hun kleding naar Vinkeveen komen.
We zitten hier niet in een drukke
winkelstraat of een winkelcentrum,
waar mensen zo maar langs slenteren
en dan binnen lopen. Men komt hier
echt naar ons toe. Dat blijkt overigens geen probleem. Na meer dan
honderd jaar zit het met de naamsbekendheid wel goed. En we hebben
hier eigen parkeergelegenheid achter
de zaak. Ideale omstandigheden om
eens lekker op je gemak te komen
winkelen”.
Mode op maat
Bij Lutz presenteert men een ruime
collectie, zodat er altijd wel iets te
vinden moet zijn. “Je kunt wel met
de trend mee willen doen maar niet
elke pasvorm is geschikt. Neem
bijvoorbeeld de harembroeken die
nu geweldig populair zijn,”zegt
Hanneke. “Ik weet dat veel mannen

Hanneke Lutz organiseert op zaterdag 8 mei een speciaal event in samenwerking met Denham. “Je kunt dan op die dag je
eigen jeans samenstellen. Je kunt ter plekke bepalen welk soort knopen je er op wilt, welke labels enzovoort.”
het maar niks vinden en het is ook
niet voor iedereen geschikt. Maar
er is veel meer mogelijk dan men
ogenschijnlijk zou denken. We hebben
een eigen naaiatelier waar we niet
alleen de gebruikelijke handelingen doen als het korter maken van
broekspijpen of mouwen. We kunnen
vaak ook aan het kledingstuk wel wat
aanpassingen doen, zodat het in alle
opzichten perfect past. Het is ook zo
dat het maatpak weer in opkomst is.
Er komen steeds meer klanten die
zich bij ons een compleet kostuum
laten aanmeten. Natuurlijk kost dat
even wat meer tijd maar dan heb je
ook een perfecte outfit.”
Op zaterdag 8 mei organiseert Lutz
Fashion een speciaal event in samenwerking met Denham. “Je kunt dan
op die dag je eigen jeans samenstellen. Je kunt ter plekke bepalen welk
soort knopen je er op wilt, welke
labels enzovoort en je hebt dan een
compleet zelf samengestelde jeans.
Daar is altijd wel belangstelling voor.”
In de loop van het jaar organiseren
ze bij Lutz wel vaker van dit soort
‘events, vaak ook opgeluisterd door
de bekende kok David Hague, die
voor voor lekkere hapjes zorgt. Hanneke noemt David inmiddels ‘onze
huiskok’.

Lutz Fashion biedt mode voor jong
en oud en voor diverse gelegenheden.
Van casual tot gekleed, van zakenkostuums tot feestelijke kleding. En
daarbij biedt Lutz ook een ruime collectie aan accessoires. Hanneke “We
hebben ook alles wat er bij hoort:
sokken, kousen en panty’s, riemen,
kettingen en sieraden, ceintuurs en
riemen en zelfs schoenen. Je kunt
je hier dus echt letterlijk van top tot
teen in het nieuw steken.”
Vierde generatie
Hanneke is inmiddels de vierde
generatie aan het roer van modehuis
Lutz. Mode zit waarschijnlijk in haar
genen, want het was aanvankelijk
helemaal niet haar bedoeling om
in de zaak van haar vader te gaan
werken. “Ik ben natuurlijk wel met
mode opgegroeid. Ik heb ook een
opleiding modemanagement gevolgd
maar hoefde niet zo nodig in de zaak.
Ik ben nog een opleiding bedrijfskunde gaan volgen. Ik wilde eigenlijk
het liefst bij een groot, internationaal
modeconcern werken. Zo ben ik bij
Nike in Hilversum terecht gekomen
waar ik vooral belast werd met de
productie van sportkleding. Ook was
ik betrokken bij het ontwikkelen van
nieuwe pasvormen en dergelijke. Het

was een fantastische ervaring. Ik heb
er heel veel geleerd en kreeg ook
de kans om de fabrieken in China
en Hongkong te bezoeken. Maar ik
kwam er ook achter dat ik dit toch
niet mijn hele leven wilde doen. Intussen liep mijn vader tegen de zestig
en ging zich afvragen hoe het verder
moest. We hebben toen afgesproken
dat ik twee jaar met hem samen
zou werken. Mijn vader vond dat ik
die periode moest benutten om te
kijken of ik het aankon en of ik het
leuk vond. En ik vond het leuk. Het is
heerlijk om met mijn vader samen te
werken. Inmiddels sta ik ruim twee
jaar op eigen benen en ik ben blij dat
ik deze stap gezet heb.”
En vader Henk Lutz ook blij.
Hanneke geeft leiding aan een
uitgebreide staf van zeer ervaren
medewerkers en medewerksters. Zij
hebben op maandag altijd hun vrije
dag. Verder is Lutz aan de Herenweg
45 in Vinkeveen op dinsdag open
van 09.00 tot 21.00 uur, op woensdag tot en met vrijdag van 09.00
tot 18.00 uur en op zaterdag van
09.00 tot 17.00 uur. De koopavond
is dus op dinsdag. Lutz is telefonisch
bereikbaar op 0297 212121 en meer
informatie over de collectie en events
vindt u op www.lutz.nl.

De Groene Venen is 24 uur per dag online te lezen Workshop Linkedin voor ZZP-ers in Wilnis
Online netwerken en mond tot mond reclame vormen één van de belangrijkste communiop: www.degroenevenen.nl
catie instrumenten voor de zzp-er. Linkedin is voor de zakelijke markt het belangrijkste

Met Chiqo-deck het voorjaar in!

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

Chiqo-deck: de hout vervanger

Chiqo is een duurzaam en praktisch alternatief
voor hout. Elementen trekken niet krom, worden
niet glad, hebben geen splinters en zijn vrij van
algen-aangroei. De combinatie van gerecycled
kunstof met bamboe lijkt niet alleen op hout, maar
voelt en ruikt er ook naar. De Chiqo elementen
gaan lang mee en bieden u 10 jaar garantie!
Bel ons voor meer informatie: 0297 56 90 61
of ga naar www.ashbyhoveniers.nl

Ashby hoveniersbedrijf

Ronald Ashby is naast hovenier ook ontwerper.
Luisterend naar de wensen weet hij als geen ander
het juiste idee te verwezenlijken voor bedrijven en
particulieren. Voor tuinen, dakterrassen, balkons,
bestrating of projectbeplanting.
Zorgzaam, met de juiste kennis en beleving.
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl
09.536 Opm adv Ashby Hoveniers 5 Nieuw.indd 1

04-05-2010 13:25:06

online netwerk. Om de ZZP-ers in De Ronde Venen te ondersteunen in het benutten van
dit netwerk organiseert de Vereniging ZZP De Ronde Venen de training ‘LinkedIn voor
ZZP-ers’.
Deze training zal op donderdag 20 mei a.s. weer worden gegeven door Jan Posdijk, specialist in social media, marketing en communicatie en vindt plaats
in de Willisstee te Wilnis. Tijdens deze workshop zal worden ingegaan
op de aanmaak van het profiel en het opbouwen van een netwerk, tot
het gebruik van de belangrijkste functionaliteiten. Vanaf 19:30
uur kunt u binnenlopen en om 20:00 uur start de workshop. Om
22:00 uur zal er dan gelegenheid zijn om onder het genot
van een drankje te netwerken. De reguliere kosten voor
deelname aan deze workshop bedragen € 35,00 (incl.
BTW), contant aan de zaal te betalen. (Nieuwe)
leden betalen slechts € 17,50 (incl. BTW)!
U kunt zich aanmelden voor deze workshop door een e-mail met uw gegevens
(bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) te
sturen naar evenementen@zzpdrv.nl. U ontvangt dan een
bevestiging met daarin
nadere gegevens.
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Komend weekend
Baambrugse boekenen plantenmarkt
Vrijdag en zaterdag vindt in en rond
de Dorpskerk in Baambrugge de
inmiddels overbekende jaarlijkse
boeken- en plantenmarkt plaats,
georganiseerd door het Restauratiefonds Dorpskerk. Zowel op vrijdag als
op zaterdag begint de markt 's morgens om 9.30 uur. Vrijdag is de markt
tot 21.00 uur geopend, zaterdag sluit
de markt om 14.30 uur. De opbrengsten van de markt zijn bestemd voor
de noodzakelijke restauratie van de
Dorpskerk in Baambrugge. De inbreng van oude boeken voor de markt
was perfect, er is een groot aanbod
aan boeken. Maar ook zomerplanten
zijn volop aanwezig op deze markt.
Ook voor de inwendige mens kunt u
op de markt terecht.

Game-kick off in de
bibliotheek
Op woensdag 12 mei start de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen met gamen. In vestiging Mijdrecht wordt met een feestelijke kick
off de aftrap gegeven voor gamen in
de bibliotheek. Die middag staat de
nieuwe Gamecase klaar met onder
andere Buzz Quiz, New Super Mario
Bros en Wii Sports Resort.
Een Gamecase is een kast met een
Playstation 3, een Xbox 360, een
Nintendo Wii en een uitschuifbare
flatscreen. Naast Mijdrecht komen
er ook Gamecases in de vestigingen
Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssendorp en Maarssenbroek.
Gamen is niet alleen een leuk tijdverdrijf, het is ook leerzaam. Games
vertellen een verhaal waar jongeren
zelf interactief aan mee kunnen spelen. Met quizgames kan iedereen zijn
algemene kennis ophalen. En met de
sportgames blijven we in beweging.
Goed voor jong én oud.
Gamen is gratis voor leden. Tijdens
openingstijden kan er altijd gespeeld
worden. Elke dag worden de games
gewisseld. Een overzicht van de te
spelen spellen is te vinden in iedere
vestiging met een Gamecase. Wie wil
gamen maar nog geen lid is, moet
eerst even lid worden. Voor jongeren
tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis.
Inschrijven kost eenmalig € 2,50.
Toch liever thuis gamen? Dat kan ook.
Bibliotheek AVV leent ook games
uit. Onze collectie staat in Maarssenbroek en Mijdrecht. Wie lid is in een
andere vestiging, kan altijd games
reserveren. Binnen een paar dagen
staat het gereserveerde game klaar.
Meer informatie over gamen in de bibliotheek en de catalogus met games
is te vinden op www.bibliotheekavv.nl.
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De keuze van...

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.
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Titel: Het lot van de familie
Meijer
Auteur: Charles Lewinsky
In dit boek wordt het verhaal verteld van de Joodse familie Meijer,
vanaf 1871 tot aan 1937.
De schrijver geeft in prachtig
taalgebruik weer wat deze familie
allemaal meemaakt.
Wat mij erg aansprak was dat hier
wordt geschreven over een tijd ruim
vóór de Tweede Wereldoorlog. Geen
boek dat je even tussendoor pakt om
een stukje te lezen, maar waar je de
tijd voor moet nemen. Achter in het
boek worden bepaalde woorden die
in het boek gebruikt worden uitgelegd. Iets waar ik dankbaar gebruik
van heb gemaakt. Ik raad u wel aan
om de stamboom pas te bekijken
als het boek uit is. Het is naderhand
een mooi overzicht, maar ik vond
het leuker om al lezend te ontdekken hoe de levens verliepen.
Dit is een boek dat je zo dicht bij
de personen in het boek brengt, dat
het jammer is dat het na bijna 700
pagina’s uit is.
Ik ben dan ook heel blij dat er een
nieuw boek van deze auteur in onze
winkel ligt, met de titel: De verborgen geschiedenis van Courtillon.
Wat ik ervan heb mogen lezen ziet
er weer veelbelovend uit.
gelezen door nelie groenendijk

Het witte goud
De dochter van vrienden van ons
is 3 jaar en lust echt alles! Toen
die kleine meid olijven en Franse
kaasjes aan het wegwerken was,
moest ik toch even lachen, ik lust
dat namelijk pas sinds een paar jaar.
Misschien herken je het volgende
beeld wel, je hebt net na een dag
werken je best gedaan om een
gezonde maaltijd op tafel te zetten,
eten de kinderen het niet op, want

De mama’s en de papa’s
Antoinnette Scheulderman
“Ik heb
nooit op een
roze wolk
gezeten.
Dus kon ik
er ook niet
af tuimelen,
dat scheelt.”
“Als mijn
ouders
binnenkomen, gaat de eerste blik naar de
kinderen, niet naar mij. Prachtig,
maar ook heftig: ik ben geen
dochter meer, maar moeder.” “Mijn
grootste verdriet gaat over Mees.
Dat zijn vader en ik dit zijn aangegaan en het niet hebben kunnen
waarmaken.”
Deze woorden zijn opgetekend uit
de monden van Anita Witzier, Kim
van Kooten en Bridget Maasland.
Maar ze hadden van iedereen kunnen zijn. Als er iets is dat ons allen
bindt, is het dat we een vader en
moeder hebben. En al die ouders
hebben op hun beurt een zoon of
dochter. Voor ‘De mama’s en de
papa’s’ sprak Antoinnette Scheulderman uitvoerig met een twaalftal bekende Nederlanders over
hun rol als vader, moeder, dochter
of zoon. Het levert ontroerende,
indrukwekkende, grappige maar
vooral herkenbare portretten op
van de mooiste, intiemste en moeilijkste relatie – die tussen ouder
en kind.
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De liefste moeder die ik ooit
ken 			
Rita Spijker
In haar nieuwe verhalenbundel
‘De liefste moeder die ik ooit
ken’ vertelt Rita Spijker in zeven
literaire verhalen op haar geheel
eigen wijze over gebeurtenissen in
het leven van moeders. Ontroerend,
intiem en vooral met veel diepte in
de beleving. Verhalen over hedendaagse vrouwenlevens, met moeders en dochters in de hoofdrol.

De zintuiglijke schrijfstijl voert de
lezer rechtstreeks naar bijzondere,
intieme en grootse momenten in
een vrouwenleven. Gebeurtenissen
zo oud als de mensheid maar overweldigend en nieuw voor wie er
middenin zit: het geluk van liefde
en nieuw leven, het verdriet om
dood en verlies. Beschreven vanuit
dat bijzondere moedergevoel.
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De vrouw die zegt dat ze
mijn moeder is		
Judith Uyterlinde
Judith en haar man besluiten een
kind te adopteren. Die beslissing
brengt belangrijke vragen met
zich mee over gelijkenis, genen
en afkomst. Zal haar dochter zich
wel thuis voelen in de familie? Wat
betekent het om vrijwel niets over
je eigen afkomst te weten?
Judiths moeder, die op voorhand al
een band voelt met haar aanstaande kleinkind, blijkt plotseling een tumor in haar hoofd te
hebben. De avond voor haar
ziekenhuisopname geeft ze Judith
een doosje met brieven van haar
moeder Bep Bloemendal. Het zijn
brieven uit de Tweede Wereldoorlog, waarachter een dramatisch
familieverhaal schuilgaat. Judith
realiseert zich hoe weinig ze van
haar eigen familiegeschiedenis
weet. Ze besluit, voor het te laat is,
het stilzwijgen te doorbreken en de
familieleden die de oorlog nog hebben meegemaakt, te vragen naar
hun ervaringen. Uit hun verhalen
doemt een wonderlijke parallel op:
in de familie hebben kinderen al
generaties lang op jonge leeftijd
hun moeder verloren. Ze werden
opgevangen door grootouders en
tantes tot er een nieuwe vrouw opdook die zich hun moeder noemde.
Met de adoptie van haar kind blijkt
Judith aan te sluiten bij een lange
familietraditie.
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De Moedermaffia		
Wespennest			
Kerstin Gier
Constance is begin dertig, beeldschoon en heeft twee prachtige
kinderen. Ze is net gescheiden
en ontzettend chaotisch. In de
buitenwijk waar ze met haar twee
- niet minder chaotische - kids naar

ze lusten het niet! Ik weet zeker dat
mijn moeder zich hier heel goed in
herkent, want ik was zo’n kind dat
elke avond wel moeilijk deed over
het eten. Mijn moeder had de mentaliteit dat ik gewoon moest eten
wat de pot die avond schafte en at
ik dat niet op, dan kreeg ik geen
toetje en was het op tijd naar bed.
Gelukkig verandert je smaak om
de zeven jaar (weer zo’n leuk
onderzoek) en lust ik nu een hoop
dingen wèl, die ik als kind niet wilde
eten. Spruitjes, witlof en tuinbonen
komen het huis nog steeds niet in,
maar sperzieboontjes, bloemkool
en andijvie met aardappels en vlees
vind ik inmiddels heerlijk!

had geprobeerd! De aspergepan
was geleend van moeders, maar
dan het recept nog… hoe ga ik dat
klaarmaken? Op het internet barst
het van de recepten, maar die zijn
allemaal vrij klassiek met ham,
aardappels en ei. Ik vond het niet
spannend genoeg. Totdat ik in de
supermarkt mijn boodschapjes aan
het doen was en ik daar een heel
lekker recept zag liggen. Gekookte
asperges met zalmfilet, roseval
aardappeltjes uit de oven en een
boter-dille sausje. Zalm vind ik lekker en aardappels ook, dus mocht ik
de asperges uiteindelijk niet lekker
vinden was ik niet bang met honger
naar bed te moeten gaan.

Iets wat ik vroeger ook weigerde te
eten waren asperges. Vorige week
heb ik ze voor het eerst klaargemaakt en gegeten en ik vond mezelf
echt stom dat ik dat nooit eerder

De wijn die ik er bij uit had gekozen
was een Viognier van het Chileense
wijnhuis Casa Silva. Eventjes wat
gewaagder dan de “standaard”
Pinot Blanc en ook heel lekker!

toe verhuist om een nieuw, beter
leven te beginnen, wacht haar een
onaangename verrassing. Er lijken
slechts voorbeeldige gezinnen te
wonen. Modelmoeders met modelkinderen en modelhuwelijken
die in modelhuizen wonen. Brr!
Sneller dan haar lief is, raakt Constance verstrikt in het dagelijkse
leven van de Insectenwijk. Het
blijkt een mijnenveld van moordende concurrentie, ingemene intriges
en achterbakse omweggetjes.
Alleen het recht van de sterkste
telt! Net zoals in het wild... Om dit
wespennest te overleven, besluit
Constance de wetten van de jungle
te hanteren. Met een stel gelijkgestemde vriendinnen richt ze de
moedermaffia op; een kleine, maar
zeer effectieve guerilla-organisatie
die chaos in de orde schept...

5

Turbo Mama		
Melanie La’Brooy
Het aftellen
is begonnen…
Isabelle
en Jack
verwachten
hun eerste
kind. Isabelle is een
moderne
supermoeder! Tenminste, dat zou ze
heel graag willen zijn, als ze niet
een beetje in paniek was. Zal ze
haar bekkenbodem op tijd kunnen
vinden? Waar haalt ze zo snel zo’n
übertrendy kinderwagen vandaan?
Isabelle voelt zich ook absoluut niet
moederlijk – integendeel. Zou ze
een prenatale depressie hebben?
Gelukkig heeft ze een heleboel lieve
vriendinnen, zoals Fran en haar zus
Audrey. Heel misschien gaat het
Isabelle toch lukken haar zwangerschap door te komen met haar
waardigheid, haar relatie en enkele
niet nader genoemde lichaamsdelen
intact. Maar misschien ook niet.

Viognier is een druif die wat
aromatisch is en daarom al snel de
asperges zouden kunnen overheersen, maar met de zalm en het boterdille sausje was het de perfecte
combinatie!
Dus kindertjes van De Ronde Venen,
als mamma of pappa asperges hebben gemaakt, eet het dan gewoon
op, anders krijg je er net zoveel spijt
van als ik!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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All-in Dining aan de
A2 bij Restaurant
Vandaag

Wilnisser Johan Verwoerd loopt 'rondje' van 600 km door Nederland

“Ik krijg de kriebels om te gaan!”

Aan de A2 bij Utrecht (afslag 6)
wordt de grootste All-in Dining
formule van Nederland gevestigd;
Restaurant Vandaag. Het 1.500
vierkante meter grote restaurant is
gevestigd in The Food Spot. Hoewel
de officiële opening gepland staat
voor 12 juni a.s., draait het restaurant
vanaf zaterdag 15 mei al op volle
toeren en kunnen gasten met korting
genieten van de Proeftijd: tot 11 juni
geniet men voor € 19,50 p.p. van
all-in dining. Het restaurant biedt
ruimte aan maar liefst 650 gasten die
elke avond kunnen genieten van livecooking entertainment met uitstekende, internationaal georiënteerde
buffetkeukens.

Toen hij verdwaald was en bleek
20 kilometer te hebben gelopen,
kwam hij erachter dat hij meer
kon lopen dan hij altijd gedacht
had. Johan Verwoerd, de 44-jarige
politieagent uit Wilnis, loopt voor
de tweede keer Rondje NL, een
non-stop estafette van ruim 600
km voor het goede doel: Doe Een
Wens Stichting. “Want, als je een
halve marathon kan lopen, dan
kan je dit ook” beweert Johan.
door renée broggel

Onder de Dom in Utrecht zal de slopende estafette beginnen. De deelnemers lopen bijna twee marathons
in twee dagen, met een gemiddelde
snelheid van 12 km per uur. Johan:
“Het is weliswaar 48 uur, maar
het is zo vermoeiend dat het lijkt
alsof je een week onderweg bent, je
wordt gehersenspoeld”.
De totale organisatie bestaat uit
ongeveer 25 vrijwilligers. Dit zijn
collega’s, vrienden en familie. Acht
van die 25 vrijwilligers lopen een
rondje door Nederland in twee
teams van vier hardlopers. Als het
ene team rent en elkaar om de 2 kilometer aflost, rust het andere team
uit in het busje dat meerijdt. “Leuk
detail is bovendien dat Lieke, een
van onze fysio's/verzorgers, bij de
brandweer in Wilnis zit en ook in
De Ronde Venen woont.”

Foto: Johan, met medaille, net na de finish vorig jaar.
“In het busje heb je rust en je kan
gaan slapen, maar van echt slapen
komt het natuurlijk niet” vertelt
de Wilnisser. Onderweg wordt het
team bijgestaan door acht fietsers.
Het is een loodzware beproeving
en daarom is er begeleiding van
een voedingsdeskundige en zijn er
fysiotherapeuten tijdens de loop aanwezig om blessures te voorkomen.
Johan: “Als ik moet wisselen loop ik
altijd nog even door, ik blijf niet stil
zitten, want als je spieren koud en
stijf worden dan gaat het fout. Dan
hou je het gewoon niet vol.”

Het sportieve evenement wordt
gesponsord om de Doe Een Wens
Stichting financieel te ondersteunen
voor hun activiteiten. Doe Een Wens
vervult de liefste wens van kinderen
met een levensbedreigende ziekte
en geeft ze de kracht om kind te
zijn. “Ik ben altijd al donateur van
de stichting geweest en bij het
politiebureau was het de wens van
veel kinderen om een dagje met
de politie mee te gaan. Ik ben dus
al veel in aanraking gekomen met
deze stichting. Ik vind het prachtig
om voor dit goede doel mijn benen

uit het lijf te rennen!”, aldus Johan.
Vorig jaar, toen de loop voor de eerste keer plaatsvond, bracht Rondje
NL veertienduizend euro op en dit
jaar hoopt men een bedrag tussen
de tien- en vijftienduizend euro bij
elkaar te lopen voor deze stichting.
Rondje NL start vrijdag 21 mei om
12.00 uur onder de Dom in Utrecht
en finisht zondag 23 mei weer op
dezelfde tijd en plaats.

Met Keurslagerij Bader...

De hele zomer smakelijk barbecueën
Het mooie voorjaarsweer zorgt weer voor een heleboel barbecuekriebels! Want wat is er nu gezelliger dan lekker met vrienden en familie
samen buiten genieten van een smakelijk stukje vlees?
Dat barbecueën een vak apart is, daar
weet Keurslagerij Bader alles van.

OEKZ
PARTYCENTRUM

"en alles wordt
mogelijk"
Herenweg 53/55 | 3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070 - 06-50544674

ROEKZ.NL

Het houdt natuurlijk niet op bij de
heerlijke vleesspecialiteiten. Salades,
sauzen en stokbrood maken uw barbecuefeestje pas echt af. Voor al uw
barbecuebenodigdheden en zelfs voor
de barbecue bent u bij Keurslagerij
Bader aan het juiste adres.
Barbecue compleet voor grote
groepen
Ook voor grote partijen met een
(beperkt) budget, zoals een school-,
buurt-, bedrijfs- of verenigingsbarbecue draait Keurslagerij Bader zijn
hand niet om. Compleet verzorgd,
zodat u zelf ook gast kunt zijn op uw
eigen barbecue.
Zo heeft Keurslager Bader vorig jaar
op popfestival ZAND de grootste barbecue van Nederland verzorgd, samen
met Keurslager Vedder. Maar liefst
8.000 mensen genoten tijdens het
popfestival op het Almeerder strand
van een heerlijke barbecue.
Natuurlijk werden de vleeslekkernijen
aangevuld met zelfgemaakte (aardappel)salade, verschillende sausjes,
stokbrood en een drankje.
Deze zomer profiteert u bij Bader van
een aantal aantrekkelijke kortingen
voor grote groepen. Informeer naar
de voordelen in de Keurslagerij en

ontvang een vrijblijvende offerte.
Genieten van ‘Gouden’ spareribs op
de barbecue
Eén van de specialiteiten van Keurslagerij Bader zijn wel de spareribs.
Deze zijn dan ook van uitmuntende
kwaliteit. Tijdens de nationale productkeuring, georganiseerd door de
Vereniging van Keurslagers, zijn
de spareribs van Bader door een
onafhankelijk team van deskundigen
gekeurd. De jury stelde vast dat de
geur, kleur en smaak van deze spareribs van prima kwaliteit zijn. Daarom
zijn deze bekroond met Goud!
Wie is de beste BBQ-er?
Deze zomer maakt u bij uw Keurslager ook nog eens kans op prachtige
prijzen!
Tussen 17 mei en 10 juli ontvangt u
bij elke besteding van € 10,- of bij

aankoop van de Topscorer – één van
de fantastische WK-barbecueproducten – en Smulzomer BBQ-lot. Vul
het lotnummer in op
www.keurslager.nl en zie direct of
u één van de fantastische prijzen
wint. Er zijn landelijk namelijk 500
arrangementen voor popfestival Zand
(inclusief mega-BBQ) te winnen en
50 Weber Top-BBQ’s!
Als u dan toch op www.keurslager.nl
bent, speel dan direct de Keurslager
BBQ Battle. Hoe goed bent u in
barbecueën? Test het op de site, ga
de competitie aan en maak kans op
één van de acht complete Keurslager
Smulzomer Straatbarbecues voor 25
personen.
Kortom, Keurslagerij Bader zorgt
voor een smakelijk barbecueseizoen!

Eten en drinken zoveel je wilt, voor
een vaste lage prijs: een feestformule
voor iedereen. Van oesters en gamba’s
tot malse biefstukken en grandioze
dessertbuffetten, inclusief chocoladefonteinen. Onbeperkt, inclusief alle
non-alcoholische dranken.
Op maar liefst zeven kookeilanden
worden in het restaurant zelf met
louter verse ingrediënten gerechten
uit de hele wereld bereid. Een waar
culinair kooktheater dat uniek is in
Nederland, onder aanvoering van
executive chef Paul Verheul, hiervoor
chef-kok van het Kurhaus Hotel.
Ook overdag vormt Vandaag een
culinaire oase aan de A2. Snelwegpassanten kunnen in dit heerlijke
rustpunt genieten van ontbijt, lunch of
kopje koffie met luxe pâtisserie van
het huis in de espresso-lounge. In de
speelse kids-corner -mét ballenbak!kunnen kinderen even lekker hun
energie kwijt. Restaurant Vandaag
vormt het culinaire deel op de eerste
etage van The Food Spot in Utrecht
aan de A2. Op de begane grond van
The Food Spot zitten onder meer het
BBQ restaurant Steakz, New York
Pizza, Subway en Wok to Go. Op de
bovenste etage is onder meer Suit
Supply en een sushi-restaurant gevestigd. www.foodspotvandaag.nl
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De Honda Civic Style Mode.

Meer Civic dan ooit, meer extra’s dan ooit.
Droom en maak het werkelijkheid. Het uitgangspunt van elke Honda. Zo ook de Honda Civic Style Mode. Een extra rijk en stijlvol
uitgeruste versie van de toch al zo in het oog springende Honda Civic. Al dertig jaar beroemd en overal geroemd. Om zijn perfecte
balans tussen design en techniek. Om zijn onovertroffen sportiviteit en betrouwbaarheid. Never stop dreaming. Test de Civic
Style Mode zelf of bekijk hem eerst uitgebreid op www.honda.nl.

Style Mode pakket:
• Donkere lichtmetalen velgen
(16” of 17”)
• Designgrille in honingraat design
• Combinatie van lederen
en stoffen stoelbekleding
• Donker chroomgekleurde
deurgrepen en brandstofklep
• Wielkasten, zij- en onderskirts
in kleur
• Honda compact navigatiesysteem
Honda Civic Style Mode
vanaf e 23.900,-.

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

B

|

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

Honda Civic vanaf B-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/19,6 km, max. 1 l/13,6 km. CO2-uitstoot: min. 132 gr/km,
max. 169 gr/km. Afbeelding kan afwijken van standaarduitvoering.

Zondag AJOC Festival bijna uitverkocht

Spannend slot van Donkereindse biljartcompetitie

De kaarten voor de zondagavond van het AJOC Festival zijn bijna
uitverkocht. Deze avond treed onder andere Waylon op die deze
week een Gouden Plaat ontving voor zijn cd Wicked Ways. Dat
betekent dat er inmiddels meer dan 25.000 exemplaren van het
album zijn verkocht. Ook treed De Dijk op en Guus Meeuwis zal de
avond spetterend afsluiten.

De Donkereindse Biljart Vereniging uit Vinkeveen heeft een nieuwe
clubkampioen.
De Wilnisser Wim van Schie wist op onnavolgbare wijze de kampioenen
van de voorgaande jaren, de Vinkevener Cees Verweij en de Wilnisser Gert
van Kreuningen voor te blijven. De
basis van zijn kampioenschap voor
2010 legde hij in de eerste drie
beurten. Hij realiseerde daarmee
een onoverbrugbare voorsprong.

Kaarten zijn te koop via www.ajoc.nl en bij Primera De Jong,
Mijdrecht (servicekosten € 2,- per kaart), Primera De Jong, Uithoorn (servicekosten € 2,- per kaart). En tevens bij alle filialen van
Free Record Shop en Van Leest (servicekosten € 3,25 per kaart).
Er kunnen maximaal 25 kaarten per persoon, per avond gekocht
worden.

Op de foto staat Wim van Schie in het
midden op de voorgrond.

SAM MOET NOG
VEEL LEREN.

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

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

TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

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

Dinsdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Woensdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Donderdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

Vrijdag
Non Stop Hit Mix
2 The Point

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

Goedemiddag met Goedemiddag met		
Peter Bakker
Peter Bakker

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Non Stop Hit Mix

Alive met Roel
en Anne

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

Nederlink met
Jan Voortwist

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Alltime Pop
& Rock Songs

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl

Non Stop Hit Mix

Systeem/netwerk beheer

Alltime Pop
& Rock Songs

Remote beheer
24x7 Monitoring
Mobiel werken
Online backup oplossingen
Rendementsweg 24,
3641 SL Mijdrecht - info@solidq.nl

www.solidq.nl
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De Club van… Charlotte Smit en Luuc Mur
Moeras en weidevogels gaan niet samen
Deze week brengen we een bezoek aan onze naamgenoot. De Groene Venen,
vereniging voor natuur en milieubescherming. is opgericht in 1972. De
vereniging is ontstaan vanuit een actiegroep, die zich in die tijd verzette
tegen de plannen van de gemeente Vinkeveen en Waverveen om in de
Demmerikse Polder een villawijk te gaan bouwen. Het was een periode
waarin het milieubesef in brede kring begon door te breken. Nadat de
actie voor de polder succesvol was afgerond, stelde men vast dat er
nog veel meer te beschermen viel. De actiegroep werd een vereniging.
Bestuursleden Luuc Mur en Charlotte Smit leggen uit waarom het de
moeite waard is om je druk te maken over de natuur in Vinkeveen en
omgeving.
door piet van buul - foto patrick hesse
Medeoprichter en huidig voorzitter
Luuc Mur: “In de beginjaren van
onze vereniging speelde niet alleen
de ontwikkeling van de Demmerikse
Polder. Er werd ook gewerkt aan het
Basisplan voor de Recreatie van de
Vinkeveense Plassen. Er was toen net
een nieuw recreatieschap opgericht
dat zich met deze plannen ging bezighouden. Wij hebben ons toen meteen
maar in de discussie gemengd. Je
hebt daarmee een lastig probleem
te pakken. Want natuur en recreatie
vormen vaak een wankel evenwicht.
Recreatie heeft daarbij de neiging
in zijn eigen staart te bijten. Mensen
willen van de mooie natuur genieten.
Maar te intensieve recreatie gaat ten
koste van de kwaliteit van de natuur.
Het is dus belangrijk dat je een goed
evenwicht nastreeft. Je kunt wel
ruimte bieden voor zomerhuisjes,
maar je moet dan meteen ook zorgen
voor open stukken en doorkijkjes

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

zodat de natuur niet bedolven wordt
onder de bebouwing.”
Charlotte en Luuc vertellen dat het
met de Vinkeveense Plassen een
kwestie van opgang en neergang is
geweest. Hun vereniging maakte zich
een paar jaar geleden ernstig zorgen
over de gang van zaken rond de
plassen. In september 2005 brachten
ze een rapport uit onder de titel ‘Vinkeveen... dat kan mooier’. Charlotte:
“Er was sprake van een verloedering
van de Vinkeveense Plassen. Dat
werd voor een deel veroorzaakt door
het feit dat er nauwelijks sprake was
van een handhavingsbeleid. Wanneer
je regels stelt over wat wel en wat
niet mag, dan moet je er ook op toezien dat die regels worden nageleefd.
Doe je dat niet dan is het binnen de
kortste keren een rommeltje. We
hebben politici op die ontwikkeling
geattendeerd en je ziet dat men er
dan toch met andere ogen naar gaat
kijken. We kunnen nu vaststellen dat
de handhaving de laatste tijd een stuk
verbeterd is. We blijven dat natuurlijk
wel in de gaten houden.”
Positieve bijdragen
De vereniging De Groene Venen
wil geen rol als dwarsligger vervullen. “We volgen het beleid van de
gemeente op het gebied van Ruimtelijke ordening en milieu nauwlettend.
We hebben overleg met betrokken
wethouders en we spreken in bij de
gemeenteraad wanneer dat aan de
orde is,” zegt Luuc Mur. We zijn er
dan wel op uit om de kwetsbare natuur te beschermen, maar dat wil nog
niet zeggen dat je dan ook nieuwe
ontwikkelingen moet tegen gaan.
We kunnen in de discussie een rol
spelen door vooral op die natuur en
milieuaspecten te letten. En inmiddels hebben we de nodige ervaring
opgebouwd zodat we ook recht van
spreken hebben.”

Luuc Mur en Charlotte Smit: “We hebben het gevoel dat de gemeente meer
affiniteit heeft met bouwen en wonen, dan met milieu.
Bij de vereniging De Groene Venen
hebben ze het gevoel dat de gemeente veel meer affiniteit heeft
met bouwen en wonen dan met
milieu. “Natuurlijk zijn voldoende
woningen en goede voorziening van
groot belang voor de inwoners. Maar
wanneer dat ten koste gaat van natuur en milieu, wordt het woon- en
leefklimaat daarmee tekort gedaan.
We hebben ook de indruk dat er soms
onvoldoende wordt nagedacht over
consequenties op langere termijn. Bij
het ontwikkelen van bouwplannen
dien je toch een goed beeld te hebben
van de te verwachten bevolkingsontwikkelingen in het Groene Hart in
de komende jaren,” stelt Luuc vast.
“Hoe lang moet je doorgaan met
het bouwen van appartementen voor
ouderen? Ook de samenhang van
verschillende besluiten wordt vaak uit
het oog verloren. Het Plan de Venen
vormt onderdeel van een ecologische
structuur van het noordoosten naar
het zuidwesten van ons land. In dit
plan komt er een ecoduct over de A2
en een verbinding van de Vinkeveense
Plassen met de Nieuwkoopse Plassen. Het wordt een moerasachtig
gebied. Maar dat gaat ten koste van
de weidevogels. Die gedijen niet
in een moeraslandschap. Nou is de
groene ruggengraat verschoven in
westelijke richting en dat heeft dan
ook gevolgen voor de inrichting van
Marickenzijde en Marickenland. Zo
hangt alles met alles samen,”stelt
Luuc vast. En hij is bang dat veel beleidsmakers en politici dat niet altijd
goed door hebben.
De vereniging De Groene Venen volgt
de ontwikkelingen nauwlettend. Se-

cretaris Charlotte Smit: “We volgen
de discussies in het gemeen-tehuis,
we lezen de kranten, we spreken met
veel mensen en we bemoeien ons
er mee, als dat nodig of gewenst is.
Verder doen we aan voorlichting. We
hebben een bestuur van zes mensen
en ongeveer 250 leden. Uiteraard
zijn nieuwe leden van harte welkom.
We geven een nieuwsbrief uit. Dat
doen we in gedrukte vorm, maar men
kan de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Ook houden we onze website
www.degroenevenen.eu up to date.
En er zijn regelmatig activiteiten. Zo
gaan we op 5 juni op excursie naar
De Groene Jonker. Dat is een interessant natuurgebied bij de Nieuwkoopse Plassen. In september beleggen
we een avond speciaal voor de jeugd.
De vogelconsulent Marc Keulers
houdt dan in De Boei een lezing over
tuinvogels, speciaal voor kinderen.
In oktober is onze najaarsavond. Dan
komt de bekende bomendeskundige
Jörn Copijn naar De Boei. Met hem
gaan we het dan hebben over de bomen en het groen in onze gemeente.”
Het actieve bestuur heeft gekozen
voor een brede benadering waarbij
de kwaliteit van natuur en milieu
centraal staat. “Het valt niet altijd
mee om bij het gemeentebestuur
gehoor te krijgen”, zegt voorzitter
Luuc Mur. “Ik heb het gevoel dat
de klagende burger daar prioriteit
geniet. Maar wanneer je ergens over
mee wil praten of een bijdrage wilt
leveren kom je er niet zo makkelijk
tussen. Het gemeentehuis lijkt soms
een gesloten fort. En we willen zaken
liever in goed overleg aanpakken en
oplossen dan ze uitvechten voor de
rechter.”

Materiaal voor ‘Kanopolo doeltjes’ gezocht
Het kanopolo-team van de kanovereniging De Ronde Venen is op
zoek naar sponsors die materiaal
kunnen leveren voor twee drijvende doeltjes.
Het team traint nu twee keer in de
week. Zaterdagochtend wordt er
getraind bij de boodschappensteiger
pal onder de N201 en de brug over
de ringvaart. Het probleem is dat
daar gewerkt wordt met vaste doelen
omdat het daar niet anders kan. Maar
het speelveld / trainingsveld is daardoor te klein. Dit breekt het team
op wanneer er wedstrijden gespeeld
worden. De spelers zijn niet gewend
aan het grotere speelveld en vooral

bij balverlies moet er worden omgeschakeld en blijkt tijdens de wedstrijd
dat het veld vele malen groter is dan
het trainingsveld. Op de donderdagavond wordt er voor de club getraind,
maar hier zijn de mogelijkheden nog
beperkter. Als het kanopolo verder
wil uitgroeien tot een volwaardige
tak, dan is er duidelijk behoefte aan
meer ruimte. Deze plekken zijn wel
te vinden op de Vinkeveense Plassen
maar dan kan er niet meer gewerkt
worden met vaste doelen, maar moeten er drijvende doelen komen. Alles
wat voldoende drijfvermogen heeft
kan in principe voldoen. Het moet
wel het gewicht van het doel kunnen
dragen en dient stabiel in het water

te liggen. Tempex isolatiemateriaal;
pontons; drijfsteigers; houten vlot;
waterdichte vaten, in principe kunnen
veel materialen worden gebruikt. De
opbouw kan van hout of aluminium
zijn. Bij zwaarder materiaal wordt
de constructie mogelijk topzwaar.
De club zoekt bedrijven die mogelijk
overtollig materiaal hebben liggen
dat met enig knutselen omgetoverd kan worden in een bruikbaar
set doeltjes. Het maken van twee
drijvende doelen betekent ook dat er
echte wedstrijden gehouden kunnen
worden waarbij het veld voldoet aan
de vereiste afmetingen. Bedrijven die
mogelijk bruikbaar materiaal hebben
kunnen contact opnemen met de ver-

eniging. Inlichtingen: Willem Goverse,
tel.0297-28774;
e-mail goverse@planet.nl
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Sport kort
Veenland Heren 1
promoveert naar 2e
klasse
Het volleybal Heren 1 team van
Veenland speelt volgend jaar in
de tweede klasse door in de allerlaatste competitiewedstrijd de
tweede plek te pakken. Bij een
promotie hoort natuurlijk ook
een huldiging. Die werd gehouden op donderdagavond tijdens
de training. Tevens gaf trainer
Dirk Compier die dag zijn laatste
training aan Heren 1 en 2. Via
deze weg wil Veenland Dirk feliciteren met de promotie van H1
en bedanken voor alle goede tips
van de afgelopen jaren. Veenland
is op zoek naar een nieuwe trainer om de heren-teams volgend
jaar te begeleiden en door de
tweede klasse heen te slaan.
Meer weten? Neem contact op
via informatie@veenland.nl.

Hertha sluit succesvol seizoen af
Hertha heeft afgelopen zaterdag het seizoen afgesloten. De
thuiswedstrijd tegen Legmeervogels eindigde in 5-1. De promotie van het eerste elftal en het
kampioenschap van het tweede
betekent een succesvol seizoen
voor de zaterdag selectie. In een
jaar waarin de overstap van het
selectievoetbal werd gemaakt
van de zondag- naar de zaterdagafdeling zijn de doelstellingen gehaald. De selectie neemt
afscheid van Rick Koot die naar
CSW vertrekt en van verzorger/
looptrainer Bertus Blok. We bedanken de spelers, de technische
staf, de supporters, het bestuur,
de hoofdsponsor Hendrikx &
Thomas Advocaten en iedereen
die een steentje heeft bijgedragen voor het succesvolle seizoen
en hopen op dezelfde resultaten
volgend jaar.
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Test Boom Trike

Trefzekere trike
Deze week test Patrick Hesse een Boom Trike occasion bij Trike Centrum TCV.
Het is alweer een tijdje geleden dat
ik bij Yehudi een trike had gereden
en ik moet zeggen ik heb er wel weer
zin in. Inmiddels ben ik na een aantal
ritjes redelijk bekend met het fenomeen trike en kan dus zonder teveel
nadenken heerlijk met zo’n stoere
driewieler in de rondte gaan. Ondanks het zonnetje is het behoorlijk
fris. Dus dikke motorjas aan, ijsmuts
op en handschoenen aan. Ik kan niet
wachten tot het hartje zomer is en ik
met een zomerjack aan mijn bolletje
kan laten bruinen. Ik had al eens kennis gemaakt met de Boom trike.
Deze zeer degelijke gebouwde trike
wordt aangedreven door het zo
beproefde 1600cc boxerblok van
Volkswagen: simpel en onverslijtbaar.
Niet uitgevoerd met een dubbele
Weber Carburateur, maar met injectie en ik kan u verzekeren: dat rijdt
geweldig. Misschien geen bakken
met vermogen, maar wel een heerlijk
draaiende motor, waarmee je zonder
problemen grote einden kunt rijden
en toch indrukwekkend snel.
Als ik door het Groene Hart rijd,
moet ik me weer realiseren wat de
breedte is van de Boom, maar ook

dat went weer snel. Bij deze Boom
trike zit de versnellingspook op een
handige plaats net onder je been,
aan de linkerkant. De met 4 versnellingen uitgeruste driewieler schakelt
uitstekend, volgens mij zelfs de best
schakelende Trike, waar ik tot nu toe
mee gereden heb. Het remmen gaat
ook prima met de integrale voetrem.
Persoonlijk vind ik het kleine digitale
klokje tussen het immense stuur wat
iel en weet dat daar veel mooiere oplossingen voor zijn. Maar het mooie
van een trike, is dat er geen twee
hetzelfde zijn en denk ik dat de trikerijder nog individualistischer is dan de
gemiddelde motorrijder. Altijd als ik
bij Yehudi door zijn ‘snoepwinkeltje’
loop, vind ik de één nog gaver dan de
ander en dan die kleuren! Niets is te
gek en alles kan op een trike.
Yehudi liet de vorderingen zien van
een make-over van een trike van een
klant, opnieuw opgebouwd en helemaal volgens de specificaties van de
klant special gespoten en geloof me,
je weet niet wat je ziet en zo bezit je
een uniek vervoermiddel.
Tijdens de fotostop word ik gepasseerd door een stel razend enthousi-

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

aste jochies van een jaar of tien oud.
“Gave bak, meneer!” Ondanks dat ik
de trike alleen maar even mag besturen voel ik me gevleid, kun je nagaan
als je zo’n ding bezit. De zwarte
glitterkleur bevalt me zeer, hoewel ik
vind dat een trike wel een iets vettere
kleur mag hebben. Verder ziet de
machtige driewieler er uitstekend uit
en werkt alles naar behoren. Ondanks
dat een trike zeker geen koopje is,
kun je wel je droommachine creëren
en als een tevreden klant wegrijd
moet dat Yehudi een mooi gevoel
geven. Als u het leuk vindt om eens te
komen kijken bij het trike centrum,
dan kan dat natuurlijk altijd tijdens

de reguliere openingstijden, maar
misschien is de Open Dag op zaterdag
16 mei a.s. wel iets voor u. Reken
maar dat er wat te zien is en Yehudi
kennende, zal het een gezellige boel
worden. Ik ben zeker van de partij en
hoop u daar te zien.
De prijs van deze trike is € 15.950, en er zit een half jaar garantie op.
TCV
Constructieweg 23a
3641 SB Mijdrecht
T 0297-255546
E info@trike-centrum.nl

W http://www.trike-centrum.nl

Vaarseizoen begonnen: denk aan parkeerschijf
Het nieuwe vaarseizoen is weer begonnen.
Dat betekent dat sinds 1 april een blauwe
zone geldt op een aantal wegen in Vinkeveen.
Het gaat om Achterbos, Kloosterplein, Herenweg, Demmerik, Julianalaan en gedeelte van de
Kerklaan.
In deze blauwe zone mag u maximaal twee uur
parkeren. Tijdens een recente controle door
de politie is gebleken, dat niet iedereen zijn
parkeerschijf gebruikt in de genoemde straten.
Dit heeft inmiddels tot een aantal boetes
geleid.
De politie blijft de komende tijd controleren
op het gebruik van de parkeerschijf. Houd
daarom rekening met de blauwe parkeerzone
in het centrum en voorkom een boete van
zestig euro. Mocht u de gehele dag willen
parkeren, dan heeft de gemeente twee
locaties op Achterbos en Kloosterplein,
waar u voor € 2,50 uw auto een hele dag
kunt parkeren.
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Autonieuws
Suzuki actiemodellen

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

Honda Civic

Mean machine

Een aantal jaren terug schokte Honda de wereld. De Civic werd onthuld. Een schouwspel van scherpe lijnen, stoere looks en alles behalve de uitstraling
van het ‘oude’ model. Nog bruter werd de Type R die kort daarna op de markt gebracht werd. Een absoluut racemonster.
door michael reuling foto’s patrick hesse

Met dat racemonster mocht ik een
aantal jaar geleden kennis maken.
De auto was op dat moment één van
de drie modellen die in Nederland
rondreden. Na een aantal rondjes
op Circuitpark Zandvoort ging de
auto retour naar de importeur op
Schiphol-Rijk. Tijdens de rit dook
opeens in Heemstede een witte
Accord Type R (uiteraard voorzien
van enorme spoiler en witte velgen)
op die in tegenovergestelde richting
reed. Deze keerde halsoverkop
midden op een kruispunt om in de
buurt te kunnen komen van de Civic.
De route voerde verder en bij ieder
stoplicht stond de witte Accord voor,
achter of naast de Civic. En uiteraard
wilde de eigenaar van de Accord
wel een sprintje trekken. Leuk en
aardig voor even, maar als de auto
ter hoogte van Hoofddorp nog altijd
achter je rijdt, ga je je toch wel
afvragen wat zo’n persoon wil. Dus
koos ik ervoor om de auto stil te zetten bij het tankstation aan de N201.
Vervolgens bleek dat de eigenaar van
de witte Accord Type R helemaal niet
richting Schiphol moest, maar ergens
anders een afspraak had. Maar ja, als
voorzitter van de Nederlandse Honda
Type R club mag je natuurlijk de
eerste Civic Type R die gespot wordt
niet zomaar laten wegrijden. En dat
is nou zo’n mooi voorbeeld van passie
voor auto’s hebben. Bij terugkomst
van de importeur was een blik op het

Honda Type R forum (ja, dat bestaat
dus ook) voldoende om te weten dat
de hele Type R club onderste boven
was van de eerste gespotte Civic Type
R in Nederland.
Afijn, nu, enkele jaren later, is
ditzelfde model Civic nog steeds op
de markt. Er is zojuist een facelift
geweest, maar dat is nergens voor
nodig. Zo dacht Honda er ook over;
vandaar dat er slechts een paar
lichte wijzigingen zijn geweest aan
grille en achterlichten. Driehoekige uitlaatpijpen (twee stuks),
driehoekige mistlampen, tweedelig
achterruit, spitse koplampen; alles is
gebleven. Want waarom zou je zo’n
moderne auto wijzigen? Dit ontwerp
zit gewoon goed in elkaar en is nog
net zo modern als de dag dat de auto
gelanceerd werd.
Voor de test hebben we een speciale
Civic Silverstone (van net voor de
facelift) meegenomen. Dit model
beschikt over extra’s als donkere
lichtmetalen wielen, chroomgekleurde deurgrepen en brandstofklep
en honingraat grille. Deze opties zijn
tegenwoordig ook beschikbaar in de
gefacelifte Style Mode uitvoering.
Andere opties die je dan ook krijgt:
half lederen/stoffen bekleding, navigatiesysteem, wielkastlijsten en gratis
metallic lak. Hiermee ziet je Civic er
net iets sportiever uit.

Zoals het een Honda betaamt, is
ook deze Civic een rijdersauto. De
wegligging, het stuurgedrag en met
name de balans tussen sportiviteit
en comfort heeft het merk goed voor
elkaar. In het vooronder ligt een 1.8
benzinemotor met 140 pk. Een deel
van deze paardenkrachten heb je al
in een laag toerenbereik beschikbaar,
maar jaag je de motor hoog in de
toeren dan speert de Civic er pas echt
van door. Hoogtoerige motoren zullen
waarschijnlijk altijd een kenmerk van
Honda blijven. Wil je rustig aan doen,
dan kun je de handbak in de zesde
versnelling zetten, waarna de motor
rustig op de achtergrond zijn toeren
draait. Met de rij-eigenschappen
van de Civic kun je je wel vermaken
op de weg. Wil je écht een racebak,
dan kun je de Type R overwegen. Die
is iets duurder, maar heeft nog wat
meer pk’s, hardere wegligging en
directer stuurwerk. En het uiterlijk
schreeuwt nog wat meer dan dat van
de Civic met Style pakket.
Het interieur is net zo futuristisch
als de buitenzijde. Misschien nog wel
meer geïnspireerd op Star Wars dan
de buitenzijde. Recht voor de bestuurder staat een grote klok met daarin
zo’n beetje alles wat Captain Kirk
nodig heeft. Een giga toerenteller,
bovenop de tunnel een snelheidsmeter, inclusief gekleurde achtergrond-

verlichting die aangeeft wanneer
je moet schakelen. Links van de
snelheidsmeter een grote rode startknop (de juiste plek, overgenomen uit
de racerij; zo heb je de rechterhand
vrij voor de versnellingspook). Ook
het stuur ziet er zeer sportief en
apart uit en ligt goed in de hand.
Op goede hoogte vinden we ook de
versnellingspook met een ‘spaceball’.
Dit zagen we eerder in de Volvo S60,
maar dit past beter bij Honda.
Door de moderniteit van de Civic
weet je zeker dat je iets aparts koopt.
En ja, daar moet je van houden. De
doelgroep voor de Civic is het type
bestuurder dat er af en toe van houdt
om het gas eens wat dieper in te
drukken en durft op te vallen met de
styling van de auto. Mensen die dat
niet willen, zullen eerder kiezen voor
een Golf of 308. Dat wil niet zeggen
dat de auto niet geschikt is voor gezinnen. In tegendeel: de achterbank
is verstelbaar en ook in de achterbak
vinden we veel ruimte voor spullen
(de Honda biedt met 485 liter zelfs
135 liter meer ruimte dan de Golf,
met platgeslagen stoelen heb je maar
liefst 1352 liter op te vullen).
De Civic is een auto die waarschijnlijk nooit gedateerd zal raken en
altijd modern zal blijven. Met de
opfrisser kan de Honda er zeker nog
een aantal jaren mee door. Maar

De Suzuki SX4 heeft recent
een make-over ondergaan. Ter
promotie van het gefacelifte
model, heeft het merk twee speciale uitvoeringen gelanceerd.
De Arrow (gebaseerd op de SX4
Exclusive) biedt onder meer extra’s als climate control, radio/CD/
MP3-speler met negen speakers,
elektrisch bedienbare zijruiten
voor en achter, keyless start,
lederen bekleding op het stuurwiel, mistlampen, privacy glass
en lichtmetalen wielen. De prijs
bedraagt € 18.699,-. De tweede
versie is de Limited, voorzien van
extra’s als bumperbeschermplaten,
dakreling, grille en lichtmetalen wielen, allen uitgevoerd in
anthracietgrijs. In het interieur
vinden we alcantara-bekleding en
een met leder bekleed stuur. De
prijs voor deze versie bedraagt €
19.799,-.

Geen vierdeurs van
Ferrari

Helaas, helaas. Of wellicht gelukkig. Ferrari heeft bekend gemaakt
nooit met een tegenhanger van de
Maserati Quattroporte, Porsche
Panamera of Aston Martin Rapide
te zullen komen. Directeur Amedeo Felisa in Autocar: “Enzo Ferrari heeft altijd gezegd nooit een
vierdeurs auto te willen bouwen.
En wij respecteren ons erfgoed
uiteraard.” Vervolgens verwijst
de directeur voor een vierdeurs
Ferrari door naar de collega’s van
Maserati, die een Quattroporte
hebben.

ook op de occasionmarkt zal de Civic
blijven opvallen. Het label klassieker
zal nooit van toepassing zijn op deze
Japanner, daar zijn de looks ook over
25 jaar nog te modern voor.
Automotive-Centre Van Nieuwkerk
Bozenhoven 36
3641 AH Mijdrecht
Telefoon: 0297-281708
Website: www.vannieuwkerk.nl

Honda Civic
Silverstone Edition
Gereden versie: Honda Civic
Silverstone Edition 1.8i VTEC
Vermogen: 140 pk
0-100: 8,9 s
Top: 205 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,2 / 6,6 l/100km
Prijs gereden versie:
€ 25.800,Alternatieven:
Ford Focus, Mazda3, Peugeot 308,
Toyota Auris, Volkswagen
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Regio Agenda
Festival

Het 31e Okeanos Competitie
Toernooi zal weer plaatsvinden
op de bosbaan. Competitieroeiers
uit heel Nederland zullen gaan
strijden om de winst op drie
verschillende afstanden; de 500,
1000 en 2000 meter. En voor
wie er na het roeien nog energie
over heeft, is er afsluitend een
geweldig feest dat tot diep in de
nacht zal gaan duren. De hele dag
zal in het thema staan van het
\”Wilde Westen\”, dus als je thuis
nog een cowboyhoed of verentooi
hebt liggen, neem deze dan mee!
Daarnaast zal ook de Okeanos Bedrijfsachten Tweekamp plaatsvinden waar bedrijfsploegen uit heel
Nederland de strijd met elkaar
aangaan over de 1000 en 2000
meter.

Latin American Film
Festival
6 t/m 14 mei
Diverse locaties in Utrecht

Het Latin American Film Festival
(LAFF) is in 2005 opgericht door
Judith van den Burg en Jessica de
Jaeger. In de afgelopen zes jaar
is het LAFF uitgegroeid van een
klein overzichtsfestival tot een
succesvol middelgroot festival
en kennisnetwerk op het gebied
van Latijns-Amerikaanse film en
cultuur. Het programma van het
LAFF werd in de loop der jaren
uitgebreid met een educatieprogramma, een openlucht filmtour
en een studentenfilmprogramma.
Het LAFF introduceert en
presenteert jaarlijks het werk van
(nieuwe) filmmakers uit en over
Latijns-Amerika. Naast het bieden
van een overzicht van de beste
films en documentaires van het
afgelopen jaar, biedt het LAFF
een overzicht van de culturele en
maatschappelijke ontwikkelingen
van dit continent in een uitgebreid
verdiepingsprogramma.

www.okeanos.nl

Over waar het leven ons brengt,
over durven af te slaan en een
spannende route te nemen. Over
diep gaan en daardoor veel verder
komen dan je ooit had durven
dromen.
Altijd verder is vernoemd naar
het boek (366 goedgeschreven
pagina\’s) dat Jansen schreef over
hardlopen, zweten, seks, kilometers wind tegen, zon op je bolletje,
tranen in je ogen, startschoten
en finishlijnen, pasta tot je ploft,
sportdrank tot je spuugt, pijn en
genot. Over het leven dus eigenlijk. www.dolfjansen.com

Tentoonstelling

indoor fietsbaan. Naast een
collectie zeldzame baanfietsen,
schetsen films, documentaires en
multimedia-installaties een beeld
van de ultieme vrijheid en passie
die de fietsers met elkaar delen.
Bezoekers kunnen door de tentoonstellingsruimte fietsen, tegen
elkaar racen op de rollerbank en
klussen aan hun fixie in de do-ityourself werkplaats.

www.mediamatic.net

Sport

Giromania
Zaterdag 8 & Zondag 9 mei
Amsterdam en Utrecht

Tour Sur Place
Zaterdag 8 mei 13.00-18.00
uur.
Mediamatic Bank - Amsterdam

R.S.V.U. \’Okeanos\’
Bosbaan 8
1182 AG Amstelveen

Fixed gears, of fixies, zijn fietsen
zonder versnellingen waarmee je
zowel op de baan als in de stad
met een rotgang van A naar B
kunt fietsen. Fietskoeriers rijden
al jaren op deze gestripte fietsen,
maar ook jonge creatieven hebben de schoonheid en snelheid van
de fixie ontdekt. Ze ontwerpen
hun eigen fietsen en spelen bike
polo op verlaten parkeerplaatsen.
De tentoonstelling geeft een inkijk
in deze snelgroeiende grootstedelijke subcultuur en de oorsprong
van de fiets.

Cabaret

Altijd verder Dolf
Jansen

Zaterdag 8 mei 20.15
Stadsschouwburg Haarlem

www.laff.nl

Sport

Okeanos Competitie
Toernooi
Zaterdag 8 mei
De Bosbaan Amsterdam

De tentoonstelling is één grote

De Giro Italia begint dit jaar in
Nederland, Amsterdam.
Zaterdag 8 mei is de individuele
tijdrit in Amsterdam. Zondag
is de tweede etappe in Utrecht
waarna de Giro verder gaat naar
Middelburg voor de derde etappe
op maandag 10 mei. Je kunt de
etappe bekijken als toeschouwer,
maar er zijn dit weekend ook
veel activiteiten in Amsterdam
die in het teken staan van de Giro
d’Italia. Zoals Het GIROMANIA!\’Bike Park\’, De Giro Toertocht
Amsterdam, Cycling 4 Society -

Outdoor GIROMANIA Edition.

www.giromania.nl

Muziek

Modest Midget
Zondag 9 mei 16.00
De Heeren van Amstel Amsterdam
De componist Lonny (Lionel)
Ziblat is van oorsprong rock
gitarist. Door de jaren heen is er
in zijn kast een stapel van “rare
nummers” gegroeid. Toen hij deze
uiteindelijk besloot op te nemen
kwamen er gedachten over het
oprichten van een band.
Modest Midget is ‘degene’ die in
deze productie is ontstaan. Gesteund met de hulp van top musici
van uiteenlopende hokken, deels
uit de klassieke wereld, deels uit
de Jazz wereld, en anderen die
gespecialiseerd zijn in hedendaagse klassieke muziek, heeft deze
rare haan een eerste stap gezet
richting een band. Zo kwamen
verschillende musici onder één
dak te staan, om het project te
steunen.
De band bestaat uit mensen die
ook van uiteenlopende hoeken
en landen zijn. Een heeft Heavy
Metal gespeeld en een ander
was arrangeur en bandlid van
Andre Hazes. Een bijzonder groep
jongens uit Nederland, Letland en
Israel die met vol hart deze ‘rare
nummers’ voor jullie komt rocken!
www.modestmidget.com en

www.deheerenvanaemstel.nl

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 we in de volgende editie.
Zweedse puzzel

Zweedse puzzel week 18
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Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

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

gember

gewerveld dier 14 bazige vrouw 16 Russisch gebergte 17 lichtblauw
18 kleine wig 20 roofdier 22 hoge hoed 24 boerderijdier 26 zeker type onderwijs 28 Duitse naamloze vennootschap 29 iedere dag 31 pit, fut 32 uitgave
33 Zuid-Afrikaanse partij (afk.) 34 vordering 36 kleding 37 carnavalsgroet
39 jongmens 41 gepelde gerst 43 wijfjesschaap 45 olm 46 luitenant 47 roem
49 Italiaanse basilicumsaus 50 dat is 51 maanstand 52 gesteente 54 vertaler
55 fotografische term 57 stevig 60 familielid 62 aanbeden figuur 63 rechtsterm 66 rij 68 kraan 69 niet voltooid 71 oostnoordoost 72 buit 73 gekrijs.

7 4 2
5
]]]]]]]]]
_________
2 5
]]]]]]]]]
_________
4
8 1 9
]]]]]]]]]
_________
7
6
3
]]]]]]]]]
_________
3
5
8
]]]]]]]]]
_________
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9 473962158
]]]]]]]]]
_________
856417239
5 9
1
291385764
]]]]]]]]]
_________
9
5 5
22 4 7 9 8 3 1 6
319526847
]]]]]]]]]
_________
68143592
1
6
4 7
]]]]]]]]]
_________
635879421

1 laboratorium 2 rivier in Rusland 3 uiting van ontevredenheid 4 mat, flauw
5 hoffelijk 6 scheikundig element (afk.) 7 prik 8 balspel 9 ingenieur 10 televisiestation 12 uitroep van afkeer 13 golfbeweging 15 thans 16 onzes inziens
17 stuk papier 19 schildknaap 21 winters voertuig 23 drank 25 Open Universiteit 27 voegwoord 29 erfelijk materiaal 30 beteuterd 31 ribbenstoot 32 hemelgeest 33 zangstem 35 muziekstuk 36 gepensioneerd (afk.) 37 oppervlaktemaat 38 los zuigspeentje 40 Indische vogel 42 zwaardwalvis 44 een beetje
46 lichtpaars 48 uitroep 50 het toedienen van stimulerende middelen
52 schuifbak in een kast 53 elpenbeen 54 verbod 56 graanpakhuis 58 reeds
59 moeilijk breekbaar 60 Griekse letter 61 buitenaards
verschijnsel
soort
947
2 5 1646
83
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grammofoonplaat 65 aflevering (afk.) 67 voorzetsel
68 tegenover
18
2 6 3 70
4tussen975
tijds.
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uitroep ter
aanSporing

4

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorhorizontaal
komen
in alle kolommen, in alle rijen en in elk van
negen
vierkantjes
van 11
3x3
vakjes.
1 foyerde
5 spoed
8 deel
van een kaars
zoon
van Adam en Eva 12 zat 13 on-

1

2

LOBB Y HAAS T
P
A B E L B E U T WO
B KENAU OERA L
B L EU S P I E VO
K L AK C A KOE
AG DAAGS U P
ED ANC E I S GO
PUBER
N A L AA F
I E P
GOR T OO I
ERE H P E S TO D
L K L E I
T E TO
ASA VAS T
P A P
U
I DOO L A L I B I
F I L E O T A P ON
ONO P ROO I
GEG

I T
RM
F
S
LO
E P
ED
A
L T
I
L K
A
A
A F
I L

624837951
718659432
539412687
286973145
175284396
493165278
847321569
351796824
962548713

walgen
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197423658
258619347
346578192
574896213

3

4

11
14
17
22
28
33

32

verticaal

poging

2

Kruiswoordraadsel

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
voor plezier roeien

SudokuSudoku
week 18
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41
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47
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55

61
66
71
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62
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Verkoop Binnendienst Medewerker (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Junior .NET Ontwikkelaars / Programmeurs
(m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teamleider productie
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Productie personeel
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Financieel Medewerker (16-32 uur)
Organisatie: Daan B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Customer Contact medewerkers, Data Mail,
Mijdrecht
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Technisch Inkoper
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Onderwijsassistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Veeverzorgers en Melkers
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht
Functie: Grondwerkers
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht
Functie: Secretaresse m/v
Organisatie: Van Oostveen Medical B.V.
Plaats: Wilnis
Functie: MEDEWERKER BEDIENING (m/v)
Organisatie: Hotel - Mijdrecht ‘Marickenland’
Plaats: Mijdrecht
Functie: (Junior) PHP Programmeur A-side media
Organisatie: A-side media BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: Kraanmachinist mini/midi / Trekkerchauffeur /
Grondwerker
Organisatie: VOF van Tol
Plaats: Zevenhoven

Functie: Commercieel assistent
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: MEDEWERKER SALARISADMINISTRATIE M/V
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Mijdrecht

Functie: Zelfstandig werkende kok (parttime) De
Veensteker
Organisatie: Café-restaurant De Veensteker
Plaats: Vinkeveen

Functie: ALLROUND ADMINISTRATEURS HEIJNES
ADVIESGROEP B.V.
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Vestigingsmanager Amsterdam
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Adwords / Online Marketing Specialist
Organisatie: A-side media
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker debiteurenbewaking
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker bediening M/V
Organisatie: Bij Petrus
Plaats: Woerden

Functie: Customer service medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Hoofduitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik Infra B.V.
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: (meewerkend) Uitvoerder bij Fronik Infra B.V.
Organisatie: Fronik Infra B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Teamleider accountancy
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: medewerker binnendienst luchtvracht
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: HBO Stagiair gezocht
Organisatie: AFS Nederland
Plaats: Vinkeveen

Functie: Creative DTP’ers/vormgevers
Organisatie: Switch Marketing
Plaats: Mijdrecht

Functie: Bedieningsmedewerker dinsdag/woensdag
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

Functie: Coördinator Flexpool 15 uur per week
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Zelfstandig werkende kok Restaurant LUST!
Organisatie: Restaurant Lust!
Plaats: Mijdrecht

Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf 3
dagen
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen

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

Functie: Senior Systeembeheerder
Organisatie: Venema Advies
Plaats: Aalsmeer

Win je eigen feest!!!!

Stichting De Baat zoekt goede ideeën!
Droom jij ook van je eigen
feest? Dan moet je het volgende doen:
Maak met een groepje van
minimaal 4 personen een plan
voor een feest voor 12 t/m 15
jaar.
Wat moet er in het plan staan:
1 Wat voor feest wordt het?
2 Wat is ervoor nodig?
3 Wat wordt de lokatie?
4 Hoe vaak wordt het feest 		
georganiseerd (min. 4 keer
per jaar max. 1 keer per 		
maand)
5 Wat gaat het kosten?

6 Hoeveel betalen de tieners
aan entree?
7 Hoe wordt het feest gepro-		
moot?
Het beste idee wint:
1 Het feest zelf!!
2 Een leuke prijs (= nog een
verrassing)
Regels:
1 Je groepje bestaat uit minimaal 4 personen in de 		
leeftijd 12 t/m 15 jaar
2 Het feest moet ook geschikt
zijn voor die leeftijd
3 Geen alcohol dus

4 Deelnemers komen uit De 		
Ronde Venen
5 Het feest is bedoeld voor
tieners uit De Ronde Venen
6 Entree mag niet hoger zijn
dan 7 euro
7 Stuur je idee in vóór 1 		
augustus 2010!
Zet je idee op papier en mail
het naar w.dewaal@stichtingdebaat.nl of stuur het naar:
Stichting de Baat, t.a.v.
Wendy de Waal, Kerkvaart 2,
Mijdrecht.
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