DE

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

DE GROENE VENEN 		

DE GROENE
VENEN

1

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

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

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

Jaargang 16 – Nummer 18 – 6 mei 2011

Agenda Kort

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

Agenda Kort

Nationale Dodenherdenking
In De Ronde Venen vond woensdagavond 4 mei jl. op diverse plaatsen de Nationale Dodenherdenking plaats. In Mijdrecht
werd door wethouder Lambregts een krans gelegd bij het monument in de Dorpsstraat. In Vinkeveen gebeurde dit door wethouder Palm (zie foto's). In Wilnis was er eerst een stille tocht naar het verzetsmonument in de Raadhuisstraat. Wethouder
Schouten verzorgde de kranslegging. In Baambrugge werd de krans gelegd door burgemeester Burgman en
gemeentesecretaris De Lange.
    foto's patrick hesse

Voorverkoop Vogelvrij Festival van start
De voorverkoop van het Vogelvrij
Festival 2011 is begonnen! Zondag
1 mei is vernieuwde website
online gegaan.
Via www.vogelvrij-festival.nl
zijn nu Early Bird tickets
voor slechts 15 euro
verkrijgbaar! Deze tickets
zijn in een beperkte oplage beschikbaar. Als de
Early Bird tickets op zijn
gaan de tickets in de reguliere voorverkoop. Vanaf
14 mei zijn ook kaarten te
verkrijgen via de bekende
lokale voorverkoopadressen.

MODEL: ALEXA

Wil jij Erick E, Billy The Klit,
D-Rashid, Baggi Begovic en vele
anderen voor slechts € 15,- meemaken?
Koop dan snel je tickets via
www.vogelvrij-festival.nl. Kan
je (nog) niet vliegen? Vogelvrij Festival zet dit jaar
pendelbussen in waarmee
alle omliggende plaatsen
snel bereikbaar zijn!
Zet een grote streep in je
agenda op 25 juni 2011. Voor
meer info kun je de website
www.vogelvrij-festival.nl in de
gaten houden of je aanmelden via
Facebook, Twitter en Hyves.

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Mei starten de maandelijkse rondleidingen

Fort Abcoude zet de poort weer open
Sinds de samenvoeging van de voormalige gemeenten De Ronde Venen en Abcoude Baambrugge bevinden
zich in de nieuwe gemeente maar liefst zes forten. Zij maken deel uit van de Stelling van Amsterdam, een
verdedigingslinie rond de stad Amsterdam, met een totale lengte van 135 kilometer en in totaal 42 forten.
Eén van die forten is Fort Abcoude, waar vanaf zaterdagmiddag 14 mei elke tweede week van de maand
rondleidingen worden verzorgd. Een grote groep vrijwilligers staat klaar om geïnteresseerde bezoekers te
vertellen over de Stelling van Amsterdam en in het bijzonder over Fort Abcoude.
door piet van buul
foto patrick hesse

www.weerstationteraar.nl

Zomerse temperaturen
Op zaterdag wordt het weer een
zomerse dag met een temperatuur
die boven de 20 graden uitkomt.
Op zondag hebben we ook een
zomers temperatuurtje alleen dan
neemt wel de kans op een bui toe.
Dit zomerse weer komt door een
lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan en hogedrukgebied
wat ten oosten van Nederland ligt.
Daardoor krijgen wij een zuid tot
zuidoostelijke stroming die warme
lucht naar ons land stuurt.
Zaterdag is het vrij zonnig weer,
de temperatuur zal overdag rond
de 24 graden zijn en in de nacht
rond de 8 graden. Er staat een
matige zuidoosten wind.
Zondag wordt het wisselend bewolkt, de temperatuur ligt rond de
23 graden en in de nacht rond 6
graden. De wind komt uit zuidoostelijke richting en zal matig
van kracht zijn. In de loop van de
middag wordt de kans op een bui
steeds groter.
Maandag wordt een wisselend
bewolkte dag met een enkele bui,
de temperatuur doet een stapje
terug en zal overdag rond de 20
graden liggen.
De dagen daarna zullen wisselvalliger worden doordat het
lagedrukgebied dat boven de
Atlantische Oceaan verplaatst
richting Engeland en de Noordzee. Daardoor gaat bij ons de
temperatuur zakken en neemt de
kans op buien toe.

DEZE KRANT IS OOK
24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:
WWW.DEGROENEVENEN.NL

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

De Stelling van Amsterdam maakte
deel uit van de Hollandse Waterlinie.
Het idee was dat bij een vijandelijke
aanval op de stad de omgeving onder
water gezet zou worden en dat de in
de forten gelegerde militairen, met
hun geschut de vijand op afstand zouden houden. Toen de Stelling aan het
begin van de vorige eeuw gereed was
bleek het systeem inmiddels achterhaald en de forten hebben dus nooit
als zodanig dienst gedaan. Vrijwel
alle forten zijn bewaard gebleven en
hebben in de loop der jaren verschillende bestemmingen gekregen. De
historische waarde van de Stelling
van Amsterdam heeft erkenning
gekregen doordat de Stelling is
aangemerkt als historisch erfgoed en
op de monumentenlijst van de Unesco
is geplaatst. Dat betekent dus ook dat
op verschillende manieren getracht
wordt de forten op een verantwoorde
manier te conserveren en een bestemming te geven. Veel forten zijn in de
loop der jaren in verval geraakt en
worden momenteel zoveel mogelijk in
de oude glorie hersteld. Er is zelfs een
speciale onderneming “Herstelling’
opgericht, waar veel mensen met een
arbeidshandicap werkzaam zijn en die
voor de renovatie worden ingezet.
Fort Abcoude
Fort Abcoude is gebouwd in de
periode van 1884 tot 1887. Het was
het eerste fort van de Stelling en was
bedoeld als een bomvrij artilleriefort.
Het is gebouwd van brikkenbeton met
een bakstenen gevel. Vlak na de bouw
was het al niet meer bomvrij door de
ontwikkeling van de brisantgranaat.
Daarom wilde men het fort weer
afbreken en er een nieuw gebouw
voor in de plaats zetten dat wel aan
de eisen voldeed. Maar door het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
is het daar niet meer van gekomen.
In de loop van de jaren heeft het Fort
vooral dienst gedaan als opslagplaats
voor munitie en militaire goederen.
Vanuit het ministerie werd de zorg
voor de gebouwen overgedragen aan
de dienst Domeinen. “De hebben er
een potje van gemaakt,” zegt Cees
Spanbroek van de Stichting Fort
Abcoude. De Stichting is in 1990 opgericht en zet zich in voor het behoud
van het fort. “Bij Domeinen hadden
ze lak aan de historie. Zonder enig

Zondag 8 mei 2011
(Moederdag)
• Vier Molentochten bij Fietsvereniging
De Merel, Vinkeveen
• De Veensteker op RTL4 - Enjoy Life!
10.55 uur
• Doopdienst, De Wegwijzer, Mijdrecht
• Weidevogel excursie, Demmerikse Polder,
Vinkeveen

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

historisch besef werden bouwtechnische ingrepen gepleegd. Ten behoeve
van de aan- en afvoer van materiaal
werd zelfs een deel van de aarden wal
weggehaald. Wat resteert is een lelijk
tunneltje van damwandplaten.”
Restauratie
Nadat Domeinen het fort in 1953
aan de gemeente had overgedragen is er jaren niks gebeurd. “De
gemeente heeft op enig moment
voorgesteld dat onze Stichting het
beheer zou overnemen,” vertelt Cees
Spanbroek. “Maar daar hadden wij
de menskracht en middelen niet voor.
In 2006 is het Fort voor een schappelijk bedrag aan Natuurmonumenten
overgedragen onder voorwaarde dat
die de restauratie op zich zouden
nemen. Er is nu een uitgewerkt plan
en na de bouwvakvakantie deze
zomer gaat men er echt mee aan de
slag. De gevels worden hersteld, de
oude ramen en deuren komen er weer
in. De wal wordt hersteld en er komt
een tweede brug over de gracht. Van
daaruit komt een wandelpad naar
het oude station van Abcoude waar
voldoende parkeerruimte wordt ingericht. Het is de bedoeling dat het fort
weer wordt teruggebracht naar zijn
oude uitvoering en geschikt gemaakt
voor vele doeleinden zoals culturele
evenementen, tentoonstellingen en
dergelijke.”
Rondleidingen
Cees Spanbroek en zijn collegavrijwilligers staan te popelen om
belangstellenden te ontvangen en
rond te leiden. “We vertellen graag

over de geschiedenis van het fort.
Men kan binnen rondkijken. We hebben er een klein museum ingericht en
boven op een van de reduits (versterkt gebouw binnen het fort) is een
uitkijkpost van waaruit je precies kunt
zien welk gebied er vroeger bewaakt
moest worden. Er is op het eiland
een rijke fauna en flora aanwezig. In
samenhang met onze start van het
seizoen op 14 mei organiseren Jan
Beekman en Ton Koekenbier op de
zaterdagen 7 en 21 mei vogelexcursies. Die beginnen ‘s morgens al om
acht uur. Heel bijzonder is het feit
dat in een van de reduits een grote
vleermuizenkolonie huist. Daar kun
je als bezoeker overigens niet in.
Uiteraard vertellen we tijdens de
rondleidingen, die gemiddeld zo’n uur
duren, ook alles over de toekomstplannen rond het Fort. Zoals gezegd
zijn de rondleidingen vanaf 14 mei
elke tweede zaterdag van de maand.
De eerste begint om 13.00 uur en de
laatste is om 16.00 uur. Ter afsluiting
staat de maand september helemaal
in het teken van de forten. Op 9 en
10 september is het open monumentenweekend en dan beginnen we al
om 10 uur met de rondleidingen.
Op zaterdag 17 september zijn we
gesloten. Op zaterdag 24 september is
er een Megaspektakel, georganiseerd
door de Werkgroep Cultuur van de
gemeente en op zondag 25 september
is het fortendag en zijn we natuurlijk
ook open.” Cees Spanbroek en zijn
mensen hopen dat veel Rondeveners
komende zomer eens langs komen om
kennis te maken met dit unieke stukje
cultureel erfgoed.

Colofon

Zaterdag 7 mei 2011
• Boeken- en plantenmarkt, , Baambrugge
• Rommelmarkt Wilnis
• King’s Kids op het Raadhuisplein 		
Mijdrecht

Fort Abcoude. Op de foto vlnr.: Cees Spanbroek, Wim van Teeseling en Cees Bison
mede bestuursleden oftewel "Fortisten"
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Luistervink
Ingehouden woede..
Lekker naar de Koninginnenacht
in Amsterdam. Niet dat ik er zo
blij mee ben dat zoonlief, samen
met vriendin en vrienden, ’s avonds
naar Amsterdam vertrekt om de
nacht eens lekker mee te kunnen maken. Opgelucht als er ’s
morgens rond vijf uur een taxi
voor de deur staat en de groep
keurig afzet. Kunnen wij vanaf
dat moment gaan slapen. Zoonlief niet, die trekt er samen met
vriendin met een bakfiets op uit
om de vergaarde, waardevolle,
spullen op de kindermarkt te
kunnen verkopen. Zonder slaap
op een stoeltje, voor een kleedje,
in de Mijdrechtse Dorpsstraat om
op die manier wat kermisgeld
te vergaren. Dat alles binnen de
spelregels die de organisatie heeft
opgesteld. Het is hard werken
voor beiden. Niet dat dit blijkt uit
het aanprijzen van de waar maar
meer uit het open houden van de
ogen. Dat kost moeite maar als
je a zegt moet b ook volgen toch?
De organisatie zorgt er voor, in
samenwerking met de plaatselijke
Hermandad, dat de markt blijft zo
die aanvankelijk is opgezet. Voor
en door kinderen en niet vervuild
door lieden die de vrijgevigheid
van mensen gebruiken er zelf
beter van te worden. Ook wordt er
voorkomen dat mensen voor een
habbekrats spulletjes kopen van
jonge kinderen om die vervolgens
op een andere plek voor meer
aan te bieden. Hoe slecht moet
je zijn toch. Als er zich rond 11
uur iemand aanmeldt die tijdens
het zonnen beslist geen faktor 20
nodig heeft en een bescheiden
aankoop van twee euro doet gaat
het mis. Er wordt betaald met een
biljet van vijftig euro. Nu hebben
we zoonlief aangeleerd niemand
op basis van uiterlijk te veroordelen maar soms is dat niet verstandig. Het biljet bleek vals. Zoonlief
werd dat later, behoorlijk ook.
Ook bij anderen leek het er op dat
dezelfde truc was uitgehaald.
Een paar dagen daarvoor werd
ik door de bank gebeld met de
mededeling dat mijn europas was
gescimmed. Ik had tweedaags
tevoren bij een gerenomeerd Mijdrechts bedrijf gepind en mijn pas
was ingelezen waardoor rekeningnummer, pincode en pasnummer in
handen van anderen was gekomen.
Met mij die van veertig anderen.
Over het hoe en waar wil ik niets
kwijt. Een paar dagen later werd
mijn rekening leeggehaald. Maar
liefst vier opname’s, gedaan in
Santa Domingo. Ook ik werd vals,
ondanks het feit dat de bank alles
vergoedt.
Gisteren en eergisteren hebben we
herdacht dat de wereld in oorlog
was en de vreugde gevierd dat wij
met z’n allen werden bevrijd. Met
deze gebeurtenissen in het hoofd
relativeer ik de gebeurtenissen
maar realiseer me ook dat de
groep slechterikken het mij niet
echt makkelijk maakt dit te doen.
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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FF Makkelijk redt Pruttelpotje

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon-uitzending 8
mei
Zondag 8 mei zendt het programma
Horizon via radio Midpoint het
tweede deel uit van de serie van
zes gesprekken over het thema: Het
hart van het christendom.
De Bijbel is voor velen een struikelblok geworden; toch is hij het
enige stichtingsdocument van het
christendom.
Aan de discussie nemen deel:
• Ernst Graveland, 		
Protestantse Gemeente 		
Vinkeveen en Waverveen,
• Pieter Koopmans, 		
Protestantse Gemeente, 		
Mijdrecht.
• Dr. drs. Coen Stoll, bioloog,
theoloog, PKN gemeente, Wilnis.
• Pastor Wim Vernooij,
parochie St. Jan de Doper,
geloofsgemeenschap H. Hart van
Jezus, Vinkeveen.
• Presentatie: 			
Cobie Oudshoorn.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van
9.00 – 10.00 en van 17.00 – 18.00
uur via radio Midpoint, kabel
101,9 FM of ether 105,6 FM. (In
verzorgingstehuizen kan een andere
kabelfrequentie gelden)

Circus bij De Hoeksteen
Nadat er een heel verdrietige
circusdirecteur op school langs
kwam om te vertellen dat hij wel
een mooi circus had, maar helaas
bijna geen artiesten meer, besloten
de kinderen en de leerkrachten van
de Hoeksteen hem te helpen. Als
tegenprestatie beloofde de circusdirecteur dat alle kinderen in zijn
circus mochten optreden. Er werd
gekeken waar iedereen goed in was
en ook druk geoefend.
Gelukkig kwamen op 26 april 4
artiesten van circus Wauzz om mee
te helpen er een mooie voorstelling
van te maken.
Alle vaders en moeders, opa’s en

oma’s, broers en zussen waren
uitgenodigd om dit mee te maken. Sporthal de Eendracht was,
dankzij de medewerking van Argon
basketbal en GVM, omgetoverd tot
een echt circus met piste en al. De
kinderen, en de meester en juffen,
zetten een spectaculaire show neer
en de oh’s en ah’s waren niet van
de lucht. Aan het einde van de show
was de circusdirecteur opgelucht,
maar vooral ook trots op zijn artiesten. We kunnen terugkijken op een
goed project, waarin alle kinderen
de kans hebben gekregen om op
een groot podium voor een volle
zaal op te treden.

Brandweer Vinkeveen blust bij duinbranden

De Ronde Venen

Collectes

De komende maand vinden de volgende collectes plaats in De Ronde
Venen
8 mei t/m 14 mei:
Astma Fonds
15 mei t/m 21 mei:
Prins Bernhard Cultuurfonds
22 mei t/m 28 mei:
Nationaal Epilepsie Fonds

Mijdrecht

Doopdienst in
De Wegwijzer
Op zondag 8 mei wordt tijdens de
morgendienst in de Christelijke
Gereformeerde Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22, een
baby uit de gemeente gedoopt. In de
dienst, die om 10.00 uur begint, zal
dominee Weststrate preken vanuit
een tekst in de Bijbel uit Jesaja
43:1: Welnu, dit zegt de HEER, die
jou schiep, Jakob, die jou vormde,
Israël: Wees niet bang, want ik zal
je vrijkopen, ik heb je bij je naam
geroepen, je bent van mij! Alle
belangstellenden zijn van harte welkom. Kijk voor andere informatie
ook eens op de website van de kerk:

www.cgkmijdrecht.nl

In de duingebieden van Noord-Holland woeden zondagavond twee grote
branden, in Schoorl en Sint Maartenszee. Vanwege de grote branden werd
ook de hulp ingeroepen van korpsen ver buiten de regio. Ook het korps van
Vinkeveen werd maandagmorgen opgeroepen.

Schutting in brand Vinkeveen
Maandagavond rond 19.25 uur merkten bewoners van de Oudeland dat er een
schutting bij de buren in brand stond. De bewoners waren niet thuis. De buurtbewoners belde direct 112 en begonnen zelf met blussen. Vermoedelijk is er
een kliko in brand gevlogen. Het vuur is toen overgeslagen naar de schutting.
Ook raakte de buitenzijde van het tuinhuis beschadigd door de brand. Door het
snel ingrijpen van buurtbewoners en de brandweer kon worden voorkomen dat
het tuinhuis in vlammen op ging.
  foto peter bakker

Nog maar net geopend, hoorden de
eigenaren van het
nieuwe Mijdrechtse Restaurant ‘FF
Makkelijk’ over het
probleem van ’t
Pruttelpotje…
Door de verbouwing in All-Round
konden de gasten
van eetcafé ’t
Pruttelpotje daar
niet terecht. Het
eetcafé, dat is opgezet voor mensen
met een verstandelijke beperking
die zelfstandig wonen, biedt hen
de gelegenheid om elke 14 dagen
op maandag gezellig met elkaar
te eten. Een groep vrijwilligers
ontvangt de gasten voor een door
hen bereid diner.
Dit vindt normaal gesproken plaats
in jongeren centrum All-Round.
Vanwege de verbouwing viel daar
deze maandag alléén stof te happen! Toen ze dit bij ‘FF Makkelijk’
hoorden, boden ze spontaan aan de

groep in hun nieuwe grill-restaurant
te ontvangen en te verwennen met
o.a. heerlijke kipfilets in wiskey/
knoflooksaus, kipsaté’s of spareribs
met knapperige frietjes en lekkere
salade. En als extra verrassing
trakteerden ze óók nog op ijs met
vruchtjes en slagroom toe. Iedereen
heeft zitten smullen!
Wij willen de eigenaren en medewerkers heel hartelijk bedanken
voor dit alles!
Vrijwilligers van ’t Pruttelpotje

Groots Koninginnedagfeest in Vinkeveen!
Koninginnedag in Vinkeveen is een groot feest geworden op het terrein
van Maria-Oord, georganiseerd door de Lions Club Vinkeveen en Waverveen in samenwerking met Roekz en de Twee Heertjes.
Al vroeg in de ochtend verzamelden
de kinderen zich voor de Jozefschool om hun waar te slijten op de
vrijmarkt. Vorig jaar was de regen
een echte spelbreker, maar gelukkig
heeft dit jaar de zon de hele dag
geschenen. Uiteraard ontbrak de
traditionele braderie niet met een
groot aantal kramen waar voor elk
wat wils te vinden viel. Ook was er
dit jaar speciaal gedacht aan het
vermaak voor de kinderen. Op een
aparte locatie konden de kinderen
zich laten schminken en zich naar
hartenlust uitleven op een springkussen en een opblaasbare survivalbaan. Ook was er veel enthousiasme
voor een ritje op de pony’s en in de
draaimolen.
In de ochtend opende Brassband
Concordia de braderie muzikaal
met een prachtig concert op het
plein voor de hoofdingang van
Maria-Oord. Daarna trad het shantykoor ‘De Turfschippers’ op en zij
brachten de stemming er al goed in

bij het toegestroomde publiek met
hun gezellige zeemansliederen.
Er volgden nog vele andere
artiesten waaronder Bram Koning
en Quincy Smolders, die met hun
optredens voor een echt muziekfeest hebben gezorgd. Rond de bar
en bij het podium vermaakten het
grote publiek van meer dan duizend
personen zich uitstekend. Een gezellig en ontspannen samenzijn om
de dorpsgenoten weer te ontmoeten
en bij te praten, van jong tot oud.
Zeker voor herhaling vatbaar en de
Lions Club Vinkeveen en Waverveen
is dan ook van plan om volgend
jaar in dezelfde opzet het Koninginnedagfeest te organiseren. Dat
is dan uiteraard te danken aan de
samenwerking met Roekz en de
Twee Heertjes, die de muziek en
de inwendige mens op een uitstekende manier hebben verzorgd, de
medewerking van Maria-Oord en de
ondersteuning van de vele sponsors.

DE GROENE VENEN 		
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Opnieuw AJOC Festivaldier verstopt
De organisatie van het AJOC Festival verstopt deze week opnieuw een
AJOC Festivaldier. Vind je dit beest,
dan win je 2 kaarten voor het AJOC
Festival.

gewonnen!
De kaartverkoop van het AJOC
Festival 2011 is op 16 april van
start gegaan. Er zijn nog kaarten
verkrijgbaar. Ga voor meer informatie over tickets naar www.ajoc.nl.

In de afgelopen weken
hebben Erik van der
Heijden en Marloes
Compier de verstopplek
van de AJOC Festivalkip en -schaap ontdekt.
Deze week wordt er
weer een beest verstopt
in gemeente De Ronde
Venen! Maar waar
begin je met zoeken?
Op www.ajoc.nl kun je
een tip over de verstopplek vinden. Als jij het
beest vindt, volg dan de
instructies die je bij het
dier aantreft. Wie weet
staat jouw foto dan in
de volgende editie van
De Groene Venen omdat je 2 kaarten voor
het AJOC Festival hebt

Expositie in Willisstee; Boerderijdieren
Nelleke van Walbeek heeft dit in
haar kleurrijke stijl prachtig in
haar schilderijen weergegeven.
Deze expositie is tijdens openingstijden van café Stee-Inn het
inpandige Café in het Dorpshuis de
Willisstee Pieter Joostenlaan 24 te
Wilnis, te bewonderen tot en met
27 juni 2011.
Nelleke geboren in Breukelen en
groeide op op de boerderij van haar
ouders. Ze had toen al stiekem tussen de koeien tekeningen gemaakt,
van haar favoriete paarden en de
hond. In haar pubertijd heeft Nel-

leke naast de HAVO, ook teken en
schilderlessen gevolgd. Zij schildert
met zowel olieverf als acryl, haar
techniek is zo goed, dat je nauwelijks het verschil ziet. In de hele
omgeving heeft Nelleke al eens geëxposeerd. Als u hier meer over wilt
wete, heeft zij een eigen website
met deze informatie,
Wie ook eens gratis in ons Dorpshuis ‘WILLISSTEE’ wil exposeren
kan contact op nemen met Diny
Kroon 06-23109948 of mailen naar
d.kroonvis@gmail.com.

Voorjaarsrit Menclub
Abcoude

Na een winterrit volgt een voorjaarsrit, lijkt logisch. Niet vanzelfsprekend
echter is het voorjaarsweer. Dat was
er wel op een mooie zondag in april.
En zo trok een groep van 12 rijtuigen van de Menclub Abcoude voor
een fraaie rit. Vertrekkend vanaf de
manege van de Slotruiters, voerde
de toch door de polders van Baambrugge, Abcoude en Ouderkerk aan
de Amstel. Het was vooral genieten
van de karakteristieke voorjaarsfeer.

Baambrugge

Dit weekend
Baambrugse boekenen plantenmarkt

Lentefeest met Rattlesnake Shake
De stijl is volgens de heren het
beste te omschrijven als ‘Cock Rock,
rock met ballen. De set is opgebouwd rond een mix van pop/rockklassiekers, allen met de nodige jus
overgoten en gemanipuleerd zodat
ze het label Rattlesnake Shake kunnen dragen.
Wil je deze band niet missen, zaterdag 14 mei staan ze in de schuur
aan de Tienboerenweg 20b in
Mijdrecht. De avond gaat om 21.30
uur van start, entree bedraagt
€5,- en vanaf 16 jaar mag je de
schuur betreden. Neem wel even je
legitimatie mee!

College bezoekt Koot Supermarkt in Abcoude

Vier Molentochten bij Fietsvereniging De Merel
Voor zowel de sportieve als de recreatieve fietser organiseert fietsvereniging De Merel op zondag 8 mei maar liefst vier toertochten die allemaal in het teken staan van molens. Deze Molentochten zijn uitgepijld.
Dat is makkelijk fietsen, gewoon de pijltjes volgen in uw eigen tempo.
Voor het geval u een pijl mist, krijgt u ook een routebeschrijving mee.
U hebt gegarandeerd nog nooit zoveel molens op één dag gezien. De
routes zijn alsvolgt; langs 3 molens - 35 km, langs 5 molens - 70 km,
langs 7 molens - 100 km, langs meer dan 20 molens - 150 km.
De starttijden variëren per afstand,
150 km 08.00 - 09.00 uur, 100 km
08.00 - 10.00 uur, 70 km 09.00 11.00 uur, 35 km 09.00 - 13.00 uur
Als u lid bent van de NTFU betaalt
u 2 euro voor de 100 en 150 km
en 1,50 euro voor de tochten van
70 en 35 km. Bent u geen lid, dan
betaalt u voor alle tochten 1 euro
meer. Een mooie herinnering is
verkrijgbaar voor 1,25 euro.
Alle tochten starten bij café

Het college van Burgemeester en
Wethouders en de directie van de
gemeente hebben dinsdag 19 april
2011 een bedrijfsbezoek gebracht
aan Koot Supermarkt in Abcoude.
Dit familiebedrijf was oorspronkelijk een kruidenierswinkel, maar
is in de loop der jaren uitgegroeid
tot een volwaardige supermarkt.
Tijdens het bezoek kregen college
en directie een rondleiding door
de winkel en werd bij elke afdeling een toelichting gegeven op het
bedrijfsproces. Daarbij kwamen
verschillende aspecten aan de orde,
van de toelevering van producten

Abcoude

www.nellekevanwalbeek.nl.

Ook was het AJOC Festival prominent aanwezig in Mijdrecht tijdens Koninginnedag
met een festivaldier.

Nu alle carnavalsfestiviteiten er
weer op zitten, is het weer tijde
voor het jaarlijkse Lentefeest.
Onder leiding van Prins Kobus en
zijn raad zorgt de Huts Geklutste
Kliek voor een spetterend feest op
zaterdag 14 mei. Dit jaar met de
band Rattlesnake Shake.
Rattlesnake Shake is al een oude
bekende van AJOC, ze staan regelmatig in Immitsj voor een optreden.

Kort Nieuws

tot aan de samenstelling van het
assortiment. Het college en directie
brengen een aantal keer per jaar
een informeel bezoek aan een
bedrijf in De Ronde Venen. Het college is geïnteresseerd in wat bedrijven in De Ronde Venen doen en hoe
zij de gemeente als vestigingsplaats
ervaren. Bedrijfsbezoeken zijn een
goed middel om daar achter te
komen. Daarnaast kunnen bedrijven
tijdens de bezoeken zichzelf en hun
producten en diensten presenteren en eventuele knelpunten met
betrekking tot het vestigingsklimaat
kenbaar te maken.

De Schans op de Uitweg 1 in
Vinkeveen.
De eindcontrole sluit om 16.00 uur.
Iedereen wordt geadviseerd een
valhelm te dragen.
Wij zien u graag op 8 mei en
wensen u een fijne fietsdag bij TTC
De Merel.
Informatie
Kijk op onze website
www.ttcdemerel.nl of bel Margot
Kompier (tel. 0297-267741).

Voor boekenliefhebbers is het
vrijdag en zaterdag weer goed
vertoeven in Baambrugge. In de
Dorpskerk, gebouw Torenzicht en
op het Dorpsplein wordt door het
Restauratiefonds Dorpskerk de
inmiddels overbekende jaarlijkse
boeken- en plantenmarkt georganiseerd. 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 zeer
goed, er is een groot aanbod aan
boeken. Maar ook voorjaarsplanten zijn volop aanwezig op deze
markt. Ook voor de inwendige
mens kunt u op de markt terecht.

Abcoude

Open ochtend voor
kinderen op
Hockeyclub Abcoude
Voor kinderen die kennis willen maken met de hockeysport wordt op
zaterdag 14 mei een open ochtend
georganiseerd door Hockeyclub
Abcoude.
Het programma begint om 9.30 uur
en duurt tot 10.30 uur. Kinderen
tot 12 jaar kunnen een stick lenen
van de club en een open training
bijwonen. Ze gaan zelf met bal en
stick aan de slag om uit te vinden of
hockey hun sport is. Voor ouders is
er in het clubhuis meer informatie
over de hockeysport en over HVAbcoude, daarin wordt ook gesproken
over lid worden. Voor jongens is er
bijna altijd plaats, voor meisjes in
sommige leeftijdscategorieën kan er
een wachtlijst zijn. Meer weten over
de open ochtend of over lid worden
van HVabcoude, kijk op de website
HVABCOUDE.NL Aanmelden voor
de open ochtend is niet nodig, iedereen tussen 6 en 12 is welkom.
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DE WEEK IN BEELD
Peter Esvelt uit Abcoude heeft vrijdag 29 april 2011 een
Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester
Burgman van De Ronde Venen speldde hem de versierselen op die horen bij zijn benoeming tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Esvelt kreeg de onderscheiding tijdens
een receptie die hem werd aangeboden in verband met
zijn afscheid van de Wereldwinkel in Abcoude. Peter Esvelt
is al vele jaren werkzaam bij de Wereldwinkel in Abcoude
en actief in de Stichting Ontwikkelingssamenwerking
Abcoude-Baambrugge (Stoab), waaronder de Wereldwinkel
ressorteert. Daarnaast is Esvelt ook actief in de werkgroep
Missie Ontwikkeling Vrede van de rooms-katholieke parochie Cosmas en Damianus. Ook is de heer Esvelt actief bij
de Jeu de Boulesclub Abcoude.
foto: paul bosman

Afgelopen zondag 1 mei was het zover: de
feestelijke opening van de FOTO EXPO van
Fotoworkshop De Ronde Venen ter gelegenheid van haar 12,5 jarig bestaan. De
opkomst was groot. De FOTO EXPO is nog
te bezichtigen tot en met zondag 8 mei bij
Stichting Paraplu op de Pieter Joostenlaan
28 te Wilnis (achter de Willisstee). Tevens
kunt u de hele week nog stemmen op uw
favoriete foto´s en maakt u kans op een
uitvergroting van de winnaar van de publiekspijs. Natuurlijk is er ook nog steeds de
mogelijkheid om een gratis porttretfoto te
laten maken. Kijk voor meer informatie op
www.fotoworkshop.nl

ca Op
nv
as
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Bas de Groot won afgelopen zaterdag met zijn
versierde step tijdens Koninginnedag in Mijdrecht.
Wat is hij trots! Je krijgt daarom de foto op canvas
aangeboden door de Hema in Mijdrecht.

Donderdag 5 mei 2011 is de eerste paal geslagen van het nieuwe kantoorgebouw aan de Industrieweg 15 in Mijdrecht. Het bedrijfspand, dat gebouwd
wordt in opdracht van Lieberton Beheer BV, zal een groots communicatiecomplex worden. Onder andere A-side media, PRWORKS, Roadworks TV,
SolidQ IT en de huis-aan-huis krant De Groene Venen zullen verhuizen naar
deze locatie. Op www.industrieweg15.nl kunt u alle informatie vinden over de
nieuwbouw. De eerste paal werd geslagen door de zoon van eigenaar Youri
Lieberton, Noah.

Op Koninginnedag trad het komisch muzikale duo MeneerMeneer
op bij de jaarlijkse 55+ ochtend in De Schakel te Wilnis. Een groot
succes waarbij de aanwezigen konden genieten van lekkere
aanstekelijke meezingers, die Henk Bos en Dick Haak ten gehore
brachten. Zij treden op als MeneerMeneer, waarbij een deel van
de gage naar het Duchenne Parent Project gaat.

Donderdagmorgen is een vrouw met de schrik vrijgekomen bij een ongeluk op de Veenweg in Mijdrecht.
De vrouw reed over de Vermogenweg en wilde afslaan
richting de Veenweg naar Wilnis. Bij het oversteken
heeft zij vermoedelijk de vrachtwagen over het hoofd
gezien. De vrachtwagen ramde de auto aan de voorzijde en er ontstond veel blikschade.
De vrouw kwam met de schrik vrij. Ook de vrachtwagenchauffeur mankeerde niets.
			
foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 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

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

Molenfietstocht op Molendag
Een groep molenaars uit de regio organiseert op Nationale Molendag, 14 mei a.s., een fietstocht langs twaalf molens, gelegen aan de Vecht, de Angstel en het Gein.
Alle molens zullen in bedrijf zijn en de helft kan
worden bezocht. De totale fietsroute is 44 km,
maar minder getrainde fietsers kunnen de route
naar eigen inzicht inkorten. De routebeschrijving
begint in Weesp, maar er kan ook vanuit andere
plaatsen
worden gestart, b.v. in
Nigtevecht,
Vreeland,
Loenen,
Abcoude
of Baam-

brugge. Bij de eerste molen na deze dorpen
kan men zich inschrijven voor 4 euro per fietser
of fietsgroepje. Er kan worden gestart tussen
10.00 en 13.00 uur. Aan dit evenement is een
leuke puzzeltocht verbonden en de Stichting het
Utrechts Landschap heeft drie mooie boeken ter
beschikking gesteld voor de winnaars. Sponsors
van de tocht zijn Spijslokaal ‘Anna Haen’ aan
het Gein, en Kaasboerderij ‘De Willigen’ aan de
Vecht, die beide een gratis consumptie aanbieden
voor de deelnemers.
Voor meer informatie en deelnemende molens
kijk op www.molenbaambrugge.nl.
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Make-up en Kleuradvies op 9 mei 2011

Workshop Huidverzorging

Kanker is een vreselijke ziekte, maar steeds
beter kan de medische wereld de ziekte een
halt toe roepen. De overlevingskans wordt
steeds groter. Maar de impact op je leven
blijft heel groot. Zeker ook voor een vrouw
speelt dan mee dat de ziekte en de medische
kuren negatieve invloed hebben op de gezichtshuid. Als het dan toch lukt om er goed
verzorgd uit te zien, geeft dat aan iedere
vrouw een goed gevoel.
Karin van Hartevelt en Dorethé Zwemer,
schoonheidsspecialisten in de Ronde Venen
geven in Inloophuis ‘t Anker een workshop
aan kankerpatiënten over de verzorging
van hun huid en hun make-up. Zij hebben

naast hun eigen professionele ervaring ook
meegewerkt aan workshops die de laatste
jaren in ziekenhuizen worden gegeven rond
dit thema. Jolanda Bras, kleuradviseuse, laat
zien welke kleur kleding het mooist past
bij de natuurlijke pigmenten van huid, haar
en ogen. De workshop wordt op maandagochtend 9 mei van 9.30 uur tot 12.00 uur
gegeven in Regionaal Inloophuis ´t Anker,
Hoofdweg 85A, 3641 PR Mijdrecht. Door
veel sponsoring zijn de kosten minimaal, 5
euro. U kunt zich aanmelden bij Karin van
Hartevelt 06-28278747 of via

www.inloophuishetanker.nl.

Niet alleen sporten? Vind een beweegmaatje!

Juni Beweegt voor 50-plussers weer van start
Na vijf succesvolle edities kunnen vijftigplussers ook dit jaar tijdens Juni Beweegt weer
kennismaken met sport- en beweegactiviteiten. Inwoners uit de voormalige gemeente
Abcoude kunnen natuurlijk ook meedoen. Op
www.sportinderondevenen.nl staat het
complete overzicht van alle activiteiten en
het aanmeldformulier. Nieuw dit jaar is dat
belangstellenden zich ook kunnen opgeven
voor het vinden van een beweegmaatje.
Plezier
Bewegen is gezond, maar vooral heel erg
leuk. Daarom staat plezier tijdens de activiteiten van Juni Beweegt voorop. Daarbij
ontdekken de deelnemers welke beweegmogelijkheden er zijn in hun eigen gemeente. Dit
gebeurt door middel van beweegactiviteiten
waar instromers makkelijk aan kunnen
deelnemen. Zo ontdekken zij eenvoudig welke
manier van bewegen bij hen past. Het niveau
van de activiteiten is afgestemd op mensen
van 50 jaar en ouder. Jongere deelnemers zijn
echter ook van harte welkom. Dit jaar staan
onder meer zwemmen, koersbal, fitness, badminton, tennis, nordic walking, linedance en
tafeltennis op het programma. Het volledige
programma is te vinden op de site van Sport
in De Ronde Venen.

Beweegmaatje
Bewegen is nog leuker als het gezellig is. Een
beweegmaatje kan helpen om dat doel te
bereiken. Door samen te sporten, is de drempel om te beginnen niet alleen lager, maar
houden mensen het ook nog eens langer vol.
Mensen die niet alleen willen sporten, kunnen
zich opgeven voor een beweegmaatje. Samen
kunnen ze meedoen aan Juni Beweegt, maar
dit is niet verplicht. Door aan te geven welke
sporten ze graag willen doen, worden ze
gekoppeld aan een beweegmaatje in de buurt.
Aanmelden kan op

www.sportinderondevenen.nl.
Kosten en aanmelden
Voor de meeste activiteiten is aanmelden niet
verplicht, maar wij raden aan dit wel te doen.
Op die manier zijn belangstellenden zeker van
een plek, want vol is vol. Deelnemers betalen
3,50 euro contant per keer. Aanmelden kan
op www.sportinderondevenen.nl. Het programma en aanmeldformulier zijn ook af te
halen op het gemeentehuis, bij de Servicepunten, bibliotheken en sporthallen. Mensen die
vragen hebben of persoonlijk advies willen,
kunnen contact opnemen met sportconsulent
Erik Leus, telefoon: 06-43093929 of e-mail:
info@sportinderondevenen.nl.

Mei staat bij Fysiotherapie HMC | KernGezond in het teken van ‘het
goede doel‘

Hofland Medisch Centrum opent deuren voor goede doel

Rabobank Coöperatief Fonds geeft steuntje in de rug
Elf verenigingen en stichtingen uit de regio krijgen een steuntje in de rug van het Rabobank Coöperatief Fonds bij het realiseren van hun maatschappelijke initiatieven.
Zo ontvangt de vrijwillige brandweer in Abcoude een bijdrage om een boek over 75 jaar
lokale brandweer te kunnen maken. En komt
een schaatsclinic tijdens ‘Venen on Ice’ deze
winter een stapje dichterbij voor de bovenbouwjeugd uit Abcoude en Baambrugge.
Iedereen profiteert van de winst van de
Rabobank
Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar
leden. Dat betekent dat de winst niet aan
individuen wordt uitgekeerd. De Rabobank laat
de hele maatschappelijke omgeving profiteren
van haar winst. Dat gebeurt met het Rabobank
Coöperatief Fonds. In het Rabobank Coöperatief Fonds stort Rabobank Amstel en Vecht
jaarlijks een percentage van haar winst om
verenigingen, stichtingen en instellingen in de
omgeving te ondersteunen. Een commissie van

leden van de bank bepaalt welke projecten een
bijdrage ontvangen. In september 2011 komt
de commissie weer bij elkaar. Er is dan
€ 15.000,- beschikbaar voor kleine projecten.
Rabobank organiseert verkiezingen van
projectaanvragen
Ook in 2011 organiseert Rabobank Amstel en
Vecht weer de verkiezingen voor het Rabobank
Coöperatief Fonds. Het is dan niet de ledencommissie die bepaalt welke projecten een bijdrage ontvangen, maar het zijn dan alle leden
van de bank door middel van een verkiezing.
Verenigingen, stichtingen en instellingen die in
aanmerking willen komen voor een bijdrage uit
het fonds, kunnen hun projectaanvragen voor
de verkiezingen indienen voor 15 september
2011. Er is ongeveer € 65.000,- te verdelen.

Een zeer geslaagde fietsactie voor Artsen
zonder Grenzen, waarbij men 10 minuten
kon fietsen en waarbij de afgelegde afstand
telde, heeft maar liefst 500 euro opgeleverd.
De vreugde was groot toen KernGezond dit
bedrag verdubbelde! Fysio- & manueeltherapeut Rienke Wiersma kan in augustus vol
goede moed op pad in De Tour for Life! Volg
Rienke: www.liferiders.nl
Op 8 en 9 oktober doet José Degens, bekkenfysiotherapeut, voor de 2e keer mee aan
de sponsorloop van 60 km (in 2 dagen) voor
de stichting A Sister’s Hope.
Deze stichting stelt zichzelf ten doel geld op
te halen ten behoeve van borstkankeronderzoek in Nederland. De loop is van Bussum
naar Weesp naar Amsterdam. Om deel te
mogen nemen dient per deelnemer 1500

euro te worden ingelegd. Op vrijdagavond
20 mei en op zaterdag 21 mei zal HMC
| KernGezond de deuren openen voor dit
goede doel.
Op deze dagen kunt u zich namelijk door de
fysiotherapeuten laten masseren! 20 minuten
massage voor een bedrag van 12,50 (meer
mag, alles ten bate van het goede doel). Voor
het maken van een afspraak kunt u bellen
met HMC | KernGezond, 0297-255003. Er
zijn ook speciale cadeaubonnen verkrijgbaar!
KernGezond verwelkomt u graag op 20 en
21 mei in het Hofland Medisch Centrum
(HMC) aan de Hofland 54.
“Het zou fantastisch zijn als we op deze
manier samen de strijd tegen borstkanker
kunnen aangaan!,” aldus José Degens.
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Opening nieuwe zaak op Hofland voelt als opnieuw
geboren worden

Zoek de zon op bij Renaissance

door paul bosman

Na een heel erg drukke periode bij
Restaurant Lust! en de opening van
Lust Beachclub Vinkeveen is Karin
Janze weer terug op haar oude
vertrouwde stek op het Mijdrechtse
Hofland. Naast Bonne Nuit opende
ze onlangs haar nieuwe winkel
Renaissance. Samen met vakvrouw
Anita Kieft is ze vastbesloten de
Rondeveense vrouw op het gebied
van kleding met raad en daad ter
zijde te staan. Wat niet staat, staat
niet en is er op dit moment niets
leuks voorhanden dan komt dat beslist nog deze of aankomende week.
Niet voor niets komen er wekelijks
twee nieuwe zendingen binnen die
een keuze alleen maar makkelijker
maken.
Het is druk geweest vertelt Karin
die samen met parner Hans Restaurant Lust en de nieuwe Lust
BeachClub Vinkeveen runt. Maar
toch het bloed kruipt waar het gaan
kan. Ik heb nu eenmaal iets met
mode en vindt het leuk vrouwen een
goed kledingadvies te geven. Dat
doe ik het liefst in een lekker casual
sfeer waar iemand zich snel op
haar gemak voelt. Het is de bedoeling dat vrouwen vrijblijvend binnen
kunnen stappen en even rond
kunnen neuzen of er iets van hun
gading is te vinden. We voeren een
assortiment wat de jonge/ maar ook
de wat oudere vrouw aanspreekt.
Zonder dat er nu meteen iemand op
je afspringt, moet je lekker kunnen
snuffelen en wel of niet een goed
gevoel krijgen bij het kledingstuk
waar je op valt. Kom je uiteindelijk
zo ver dat je wilt passen krijg je als

je dat wilt een eerlijk advies. Dat
eerlijke advies is ook gebaseerd op
de ruim twintig jaar ervaring die
collega Anita heeft in het modevak.
Voor haar is het een uitdaging
te starten in Mijdrecht waar het
publiek nu eenmaal anders is dan
in Amstelveen waar ze jarenlang
werkte.
De stijlen variëren van Frans, Italiaans en Spaans en wat minstens
zo belangrijk is, wat grotere maten
kunnen ook uitstekend terecht bij
Renaissance. Er wordt ingekocht
volgens het principe 1 stuks per
maat zodat het niet snel voorkomt
dat je buurvrouw of vriendin in
dezelfde kleding loopt. Ook voor accessoires ben je op het Mijdrechtse
Hofland aan het goede adres. Als je
er toch bent kun je kennis maken
met een ruim assortiment kinderkleding zodat ook je spruiten eigentijds en leuk gekleed kunnen gaan.
Renaissance is een uitstekende
aanvulling op het bestaande assortiment damesmode in Mijdrecht.
Daarnaast is Renaissance tijdens de
zomenmaanden actief aanwezig op
de Lust BeachClub Vinkeveen dat
op Eiland 1 is gevestigd. Je vindt
Renaissance op het Mijdrechtse
Hofland 20, telefonisch bereikbaar
op nummer 0297 283553 of te zien
op www.renaissance/lifestyle .nl.
O ja, iets te vieren? Geeft dan een
kadobon die de ontvanger kan
inwisselen bij haar eventuele aankoop bij Renaisance. Die bon wordt
feestelijk ingepakt en voorzien van
een strik. Een weggevertje dus!

Op afspraak bij ‘Lil’ van
Bonne Nuit

Nu nieuw bij Lingerie speciaalzaak
Bonne Nuit in Mijdrecht. Als u geholpen wilt worden door Lillian zelf
en daar de tijd voor wilt nemen,
kunt u nu op elke dinsdag van 10.00
t/m 21.00 uur een afspraak maken
om geholpen te worden. Via email
of telefonisch kunt u een tijd afspreken, die dan exclusief voor u alleen
wordt benut. Voor bh's, badkleding
of protheses, wat u maar wilt is er
een tijd te reserveren om "Lil" voor
uzelf alleen te hebben. Mocht u
daarvoor geïnteresseerd zijn, kunt u
bellen naar 0297-255610 of emailen naar info@bonnenuit.nl.

Gratis naar Pinksterraces met Profile Tyrecenter Hogendoorn
Net als de afgelopen jaren is Profile
Tyrecenter ook dit jaar hoofdsponsor van de Pinksterraces op Circuit
Park Zandvoort. Op zaterdag 11 en
maandag 13 juni genieten bezoekers
van de spectaculaire races in maar
liefst zeven verschillende klasses.
Profile Tyrecenter Hogendoorn
maakt er een spectaculair familiefeest van. Klanten krijgen namelijk
gratis toegang met het hele gezin.
Het pinksterevenement is één van
de belangrijkste evenementen op het
historische circuit in de badplaats.
Klanten van Profile Tyrecenter
Hogendoorn kunnen gratis naar de
Pinksterraces. Uiteraard zijn onze
hyperspecialisten uit Mijdrecht en
Uithoorn ook op beide dagen vertegenwoordigd. Bij een besteding van
minimaal € 50,- ontvangen alle klanten een ‘Family Ticket’ ter waarde
van € 24,-. Deze kaart geeft het gehele weekend gratis toegang tot het
circuitpark en de duinen voor twee
volwassenen of twee kinderen ouder

dan 12 jaar. Kinderen tot en met 12
jaar hebben gratis toegang. Deze
kaart, de races, de activiteiten voor
de kinderen en de gratis haarstyling
door Cosmo Hairstyling maken de
Profile Tyrecenter Pinksterraces tot
een ideaal uitje voor het hele gezin!
Michelin is ook dit jaar subsponsor van de races. Iedereen
die Michelin-banden aanschaft bij
Profile Tyrecenter, maakt kans op
een VIP-arrangement en een unieke
race-experience. Het enige wat de
consument hiervoor hoeft te doen, is
zijn factuur registreren op:

www.profiletyrecenter.nl/pinksterraces.

Groep kwetsbare mensen vindt fijne woonplek in Vinkeveen
Even snuffelen aan de nieuwe woning die op dit moment aan de Vinkeveense Prins Bernhardlaan wordt gebouwd. De toekomstige bewoners, licht verstandelijk gehandicapten in de leeftijd van 18 tot 22 jaar, vierden
een klein feestje. Het hoogste punt van hun nieuwe huis is inmiddels bereikt.
door paul bosman

Samen met hun ouders bekeken
ze afgelopen maandag de nieuwe
kamers waar zij straks hun thuis
zullen gaan vinden. Maar liefst acht
appartementen en vier studio’s,
gecompleteerd met een gezamelijke
ruimte waar vegaderd kan worden
en een eenvoudige maaltijd kan worden bereid. Dit zal het onderkomen
gaan vormen van een groep mensen
uit Hilversum, Baarn en Bilthoven.
Els Versteeg, moeder van een van
de kinderen, is blij met de kans die
de groep ouders heeft gekregen om
een beschermd thuis te kunnen realiseren. Na jaren lang in omgeving
Hilversum bot te hebben gevangen
deed zich de mogelijkheid voor in te
haken bij het initiatief van Westhoek Wonen en Amerpoort voor
deze woonvoorziening. De kinderen
krijgen onderdak in een speciaal
aan hun wensen ingericht huis.
Zo is er een lift in de woning aanwezig. Alle ruimtes zijn inpandig.
De gezamenlijke ruimte(s) en
het kantoor liggen direct naast
de ingang. De woonvorm is nabij



voorzieningen en het centrum van
Vinkeveen is vlakbij. Direct gelegen
aan de A2 is de locatie eenvoudig
bereikbaar met de auto. Prettig
voor de ouders die op afstand van
hun kinderen wonen. Fijne bijkomstigheid is dat de Vinkeveense Plassen als het ware om de hoek liggen
en men volop gebruik kan maken
van deze alom bekende recreatiemogelijkheid. Er bestaan veel plannen de nieuwe woonomgeving extra
aantrekkkelijk te maken voor de

bewoners. Naar werkplekken wordt
gezocht, ontspanningsmogelijkheden verkend en men wil er alles aan
doen de groep zo snel mogelijk in
het Vinkeveense te integreren. Naar
verwachting zullen de bewoners
per oktober 2011 hun nieuwe thuis
betrekken. Amerpoort is nog op
zoek naar enkele (ondersteunend)
begeleiders. Voor meer informatie
over de vacature kunt u vinden op

www.werkenbijamerpoort.nl.

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

VASTE & BEWEEGBARE
OVERKAPPINGEN •

Horeca ondernemers opgelet;
Vergroot uw horecagelegenheid
en zorg voor een langere bezetting
met de Ittalum schuifbare overkapping.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

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

26

jaar in
u
regio w

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

Vanaf dat muziekvereniging VIOS
op straat loopt, is het de goede er
vooral mooie traditie, dat opgeleide muzikanten en majorettes op
Koninginnedag voor het eerst met
de band meelopen.
Zo ook het afgelopen oranje
weekend. Een beetje zenuwachtig,
maar lang niet zo erg als de trotse
papa's, mama's, opa's en oma's
langs de kant. VIOS is blij met

DE GROENE VENEN

deze 6 nieuwe, charmante majorettes en 8 stoere slagwerkers.
14 nieuwelingen, waarmee de
gemiddelde leeftijd van de Show& Marchingband maar weer eens
een flink stukje omlaag gaat.
VIOS is altijd op zoek naar nieuw
en ‘oud’ talent. Dus, lijkt het je wat
om een instrument te gaan spelen,
of te gaan majorettes? Denk, dat
zou ik ook wel willen, zo op straat
of bij een taptoe optreden? VIOS
heeft ook een heel gezellig dweil-

orkest, DORST genaamd. Je hebt
ze vast wel eens op het dorp gezien.
DORST zoekt ook nog een ervaren
slagwerker en muzikanten op trombone, saxofoon, bariton, trompet of
sousafoon. Voor informatie kun je
terecht op vios-midreth.nl en www.
dweilorkest-dorst.nl.
Of stuur een mailtje met je adres en
telefoonnummer naar
pr@vios-midreth.nl en de vereniging
neemt contact met je op.

Twee jonge filmmakers te gast bij Videoclub De Ronde Venen

Klassieke muziek in de natuur van Kamerik

Op donderdagavond 12 mei zijn twee jonge filmers te gast om hun films in woord en beeld te laten zien.
B.v. wat voor moeilijkheden zij ondervinden, hoe zij te werk gaan bij het maken van een film.
Draaiboek, Synopsis, belichting, locaties, acteurs/actrices enz enz.
Twee jonge filmers die bij de videofestivals ‘De Ronde Venen Open’ de Rabo Jong filmtalent prijs
hebben gewonnen. Dit festival dat dit jaar op 11 december al voor de 12e keer wordt georganiseerd door
videoclub De Ronde Venen en waar veel jonge filmers voor inschrijven.
June te Spenke
Na het afronden van haar studie
grafisch vormgeven is June de Nederlandse filmwereld ingedoken.
Ze begon als Video assist bij de
clips van Marco Borsato voor zijn
muziek DVD ‘Zien’ waar ze werkte
met grote regisseurs, de filmproductie Erik of ’t klein insectenboek’ en
de film Snowfever. Vele
filmsets en verschillende functies
van kinderbegeleider tot regie assistent passeerde de reu voor
o.a. Pietje Bell, Leef!, serie Willemspark, Evelien & Docklands.
Ze werkte zich op tot Director
Assistent van Paul Verhoeven op de
set van Zwartboek (2006). Dankzij

Product van de
maand mei
De wereldwinkels van Abcoude
en Mijdrecht hebben speciaal
voor Moederdag allerlei mooie
producten ingekocht. Sjaals, sieraden en veel meer.
Ook het product van de maand kan
een aardig en betaalbaar cadeau
voor de mama’s zijn, of gewoon
voor jezelf. Het is een leuke ring
met steen of kraaltjes voor een

haar ervaringen heeft ze zichzelf
een opleiding verschaft.
Na die ervaringen besloot June
voornamelijk eigen werk te maken
naast haar DJ carrière.
Naar haar eigen zeggen de gouden
combinatie.

‘Bevlogen door de wind’ waarmee
hij op ons videofestival ‘De Ronde
Venen Open’ de Rabo Jong filmtalent prijs won.
Een korte documentaire over zijn
oom, die molenzeilmaker is. De film
toont hoe Thomas zijn oom ziet.

Thomas van der Gronde
Een jonge filmmaker die op dit
moment student is aan de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten. Hij is een jonge filmmaker
die sinds zijn 12e al films maakt.
Heeft al vele prijzen gewonnen bij
nationale en internationale wedstrijden. Velen van ons
herinneren nog zijn prachtige film

Belangstellende filmers zijn 12 mei
van harte welkom in De Boei. De
avond begint om 20:00 uur.
Voor meer informatie kijk op onze
website videoclub-derondevenen.nl of
bel met de secretaris
020 - 82 20 422.

aantrekkelijke prijs. Er is een
keuze uit vier verschillende stenen
en zes verschillende kralencomposities. De ringen met steen kosten
€ 6,50 en die met kraaltjes € 4,50.
Ze komen uit werkplaatsen in
Bandung (Indonesië) en zijn heel
slim gemaakt, verstelbaar zodat ze
om iedere vinger passen.
Dus kom naar de wereldwinkel
aan de Passage in Mijdrecht of de
Brugstraat in Abcoude. Je vindt er
altijd wel iets leuks en je steunt
met je aankoop de producenten
van eerlijke handelswaar.

www.wereldwinkel-abcoude.nl
Tel. 0294 284394

www.wereldwinkelderondevenen.nl
Tel: 0297-293799

Profielschets eerste stap op weg naar benoeming burgemeester
De Ronde Venen gaat de komende
maanden op zoek naar de burgemeester die het best bij de gemeente past. De gemeenteraad speelt
daarin een belangrijke rol. Een van
de eerste stappen die wordt gezet,
is het opstellen van een profielschets. Daarin staat omschreven
aan welke eisen de burgemeester
moet voldoen. De gemeenteraad
van De Ronde Venen stelt in een
extra raadsvergadering op 31 mei
de profielschets vast.
De gemeente De Ronde Venen
heeft vanaf 1 januari 2011 een
waarnemend burgemeester:
mevrouw M. Burgman. Zij was
burgemeester van de voormalige
gemeente De Ronde Venen. Die gemeente is op 1 januari, samen met
Abcoude, opgegaan in de nieuwe
gemeente De Ronde Venen. Omdat
het proces voorafgaand aan de
benoeming van een burgemeester
enige tijd duurt, is mevrouw Burg-

man tot waarnemend burgemeester
benoemd.
Bij de benoeming van een burgemeester zijn veel personen betrokken. De raadsleden, de vertrouwenscommissie, de Commissaris
van de Koningin, de minister en de
Koningin hebben daarin allemaal
hun eigen rol met als uiteindelijk
resultaat de benoeming van een
burgemeester die het best bij de
gemeente past.
Voordat de vacature voor burgemeester van De Ronde Venen wordt
opengesteld, stelt de gemeenteraad
eerst een profielschets vast. Waaraan moet de burgemeester voldoen,
welke karaktereigenschappen moet
hij of zij hebben en wat wordt van
hem of haar verwacht? Deze eisen
en wensen staan beschreven in een
profielschets. De gemeenteraad
van De Ronde Venen zal deze
profielschets in een extra raadsvergadering op dinsdag 31 mei

officieel vaststellen. Dit gebeurt
in aanwezigheid van Commissaris
van de Koningin Robbertsen van de
provincie Utrecht.
Nadat de profielschets is vastgesteld, wordt de vacature door de

Waarnemend burgemeester:
mevrouw M. Burgman

Verras uw partner, vrienden of
familie met een romantische ochtendje uit naar Kameryck Klassiek.
In de landelijke omgeving van het
Groene Hart kunt u genieten van
een intiem klassiek kamerconcert
met klarinet en piano. Laat u daarbij culinair verrassen met allerlei
huisgemaakte lekkernijen en uw
zondag is compleet!

weg tussen Wilnis en Woerden.
Er is ruime parkeergelegenheid.
Arrangement en actie!
De kosten voor het complete arrangement voor één concert bedragen
€ 55,- per persoon. Boek dus snel
want vol=vol! Voor het koffieconcert
van 29 mei a.s. kunt u profiteren van
de volgende aantrekkelijke actie: De
4e persoon in uw gezelschap mag
gratis en voor niets mee!*

Programma
Op zondag 29 mei kunt u genieten
van het koffieconcert in Kamerik.
Het programma wordt gepresenteerd
door Bram van der Vlugt en ziet er
als volgt uit:
10.30 uur Ontvangst met lekkere
koffie en huisgemaakte taart
11.15 uur Aanvang klassiek concert
12.15 uur Een heerlijke Prosecco op
het terras en een lunch met (lokale)
lekkernijen
14.00 uur Einde Kameryck Klassiek
Koffieconcert en van een romantische ochtend

Meer informatie en kaartjes
bestellen
Voor meer informatie over het koffieconcert, het inhoudelijke programma,
restaurant Kameryck en voor het
bestellen van kaartjes gaat u naar
www. kameryckklassiek.nl.
*Wilt u gebruik maken van de actie
voor de 4e persoon gratis op 29 mei
as. belt u dan alstublieft even. We zijn
dagelijks bereikbaar van 10:00 tot
22:00 op telefoonnummer: 0348400771. U bent van harte welkom!

Kameryck is gelegen aan het Oortjespad in Kamerik, vlakbij de provinciale

Restaurant Kameryck, Oortjespad 3,
Kamerik. www.kameryck.nl.

minister van Binnenlandse Zaken
opengesteld en kan iedereen daarop
solliciteren. De Commissaris van
de Koningin maakt vervolgens een
selectie uit de kandidaten en beoordeelt wie hij benoembaar acht.
Deze selectie wordt vervolgens
voorgelegd aan de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad,
waarin vertegenwoordigers van alle
fracties zitting hebben.
De vertrouwenscommissie maakt
uit de kandidaten een nadere selectie en nodigt deze uit voor één of
meerdere gesprekken. Op basis van
de bevindingen doet de commissie
daarna een concept-aanbeveling
aan de gemeenteraad. Op die concept-aanbeveling staan de namen
van twee kandidaten die de vertrouwenscommissie het meest geschikt
acht. Deze aanbeveling wordt vastgesteld in een besloten vergadering
van de gemeenteraad. Aansluitend

vindt een openbare raadsvergadering plaats waar alleen de naam
van de eerste kandidaat op de
lijst openbaar wordt gemaakt. De
gemeenteraad zendt de aanbeveling
naar de minister van Binnenlandse
Zaken, die in het algemeen de
kandidaat die als eerste op de lijst
staat voordraagt voor benoeming.
De burgemeester wordt benoemd
door de Koningin voor een periode
van zes jaar. De benoeming van de
burgemeester van De Ronde Venen
vindt naar verwachting plaats in
een buitengewone raadsvergadering
op 15 november 2011.
Meer informatie over de procedure
om een burgemeester te benoemen
is te vinden op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).
De informatie vindt u bij ‘onderwerpen/gemeenten/burgemeesters’.
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Chantal Zaat maakt sieraden:

“Op mijn dertiende hield ik al mijn eerste sieradenexpositie”
Als kleren de man maken, dan maken sieraden de vrouw. Elegant en
chique of juist stoer en pittig. Binnen de sieraden vind je verschillende
stijlen. Het uniekst zijn natuurlijk de eigengemaakte sieraden. Chantal Zaat uit De Hoef weet hier alles van. Zij maakt al van jongs af aan
armbanden, kettingen en oorbellen. “Elk sieraad dat je zelf maakt is
bijzonder. Het is uniek.”'
door valerie sambrink sanderink   foto patrick hesse

Pipowagen
Chantal: “Ik ben op mijn negende
begonnen met het maken van
sieraden. Ik begon heel basic met
spoeldraad uit de tv en een bak
kraaltjes en kocht daar steeds meer
bij. Vriendinnen waren onder de
indruk en twee van hen zijn ook
sieraden gaan maken. Die heb ik in
mijn hobby meegenomen. Op mijn
dertiende hield ik mijn eerste expositie. Dat was in Gemuda in Loenen,
een jongerensoos. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Daarna ben
ik altijd sieraden blijven maken.
Niet altijd even actief, maar ik bleef
ermee bezig. In 2009 verhuisde
in naar mijn huidige woning in De
Hoef. Hier hebben we een ruime
tuin waar we zelfs een wagen zoals
die van Pipo de Clown in kwijt kunnen. Een perfecte ruimte voor een
atelier: Zaat’s idee atelier. Hier heb
ik het maken van sieraden weer
opgepakt en ben ik zelfs workshops
gaan geven.”
Fimoklei
Chantals vader was net als zij
grafisch vormgever en ze weet
zeker dat ze haar creativiteit van
hem heeft. Chantal: “Ik ben altijd
al erg creatief geweest. Zo schilder
ik graag en sinds 1996 maak ik
ook gebruik van fimoklei. Ik maak
er poppetjes en versieringen voor
op haarspelden van en sinds 2010
ook kralen voor kettingen, armbanden en andere sieraden. Eén

van de stijlen is vergelijkbaar met
het sieradenmerk Pandora. Veel
mensen kopen glaskralen van dit
dure merk die je aan een armband
of ketting kunt rijgen. Je betaalt
al snel een paar tientjes voor één
kraal en ik dacht al snel: dat moet
veel goedkoper kunnen. Ik kwam
een boekje over fimoklei in de
bibliotheek tegen en zo ontstond
het idee om met fimoklei kralen te
maken. Op zaterdag 14 mei, 28 mei
en 11 juni 2011 geef ik hier ook in
Zegveld workshops over. Dit doe ik
samen met Rebecca de Boer van
Free Heart die de lunch verzorgt.”
Een fimokraal a la Pandora
“Het maken van kralen is niet
moeilijk,” aldus Chantal. “Vaak is
de eerste kraal wel pittig, maar de
tweede kraal is al een stuk beter en
de derde eigenlijk al heel mooi. Als
je fimoklei eerst goed warm kneed
is dit erg bewerkbaar. Met een
pastamaker kun je zelfs verschillende kleuren met elkaar mengen
of een marmereffect bewerkstelligen. Vervolgens maak je er een
lange rol van die je - in de gewenste
maat van de kralen - in stukjes
snijdt. Daarmee heb je de basis van
de kralen. Met een breinaald van 5
mm maak je een gat door het bonkje klei. Vervolgens doe je er aan
weerszijden een verzilverde kern
in en kun je de kraal met je vingers
modelleren. Daarna zijn de kralen
klaar voor de oven waar ze een half

uurtje in liggen. Als de kralen zijn
afgekoeld kun je ze aan een veter
of aan een zilveren ketting rijgen.
Dat vind ik het leukst om te doen.
Meestal weet ik van te voren nog
niet in welke volgorde ik de kralen
ga rijgen en dat maakt het een extra leuk en creatief proces. Tussen
de kralen van klei door pak ik ook
wel wat kant-en klare kralen die ik
in de winkel heb gekocht. Zo krijg
je een mooie en unieke ketting.”
Sieraden en kralen kopen
Ondanks dat Chantal graag zelf
sieraden maakt, koopt ze zelf ook
wel eens wat moois. Chantal: “Ik
koop nog wel sieraden, maar toch
wel een stuk minder vaak dan de
meeste vrouwen. Ik koop vooral
kralen. Heel veel kralen. Dat doe
ik bij de groothandel, maar ook in

kralenwinkeltjes. In Maastricht zit
een erg leuke winkel. Als mijn man
voor zijn werk in de buurt moet
zijn, ga ik soms even mee. Dan gaat
hij aan het werk en dan ga ik lekker
neuzen in dat winkeltje. Toen ik op
de Havo zat, ging ik vaak naar een
Chinese toko in Hilversum. Daar
kon ik me ook altijd prima vermaken. Laatst kwam ik erachter dat
die winkel nog steeds bestaat. Er
zijn momenteel heel veel kralen op
de markt. Zelf vind ik vooral de eigengemaakte kralen met een marmereffect mooi. Daarvoor pak je
verschillende kleuren klei bij elkaar.
Deze doe je als één geheel door
de pastamachine waardoor de klei
plat wordt en de kleuren in elkaar
overlopen. Zo kun je restjes klei nog
eens goed gebruiken. Inmiddels heb
ik al zoveel sieraden gemaakt dat ik

ze ook verkoop. Zeker op plaatselijke markten loopt dit goed. Soms
vind ik een sieraad zo mooi dat ik
hem niet kan verkopen. Dan houd ik
hem zelf, maar de meeste sieraden
worden nu verkocht. Daarnaast
vind ik het een mooie uitdaging om
kapotte sieraden te repareren. Als
andere mensen het leuk lijkt, zou
ik ook workshops willen geven over
het bedekken van kaarshouders met
fimoklei. Voorlopig wil ik me op de
sieraden blijven richten, maar ik
heb altijd nieuwe ideeën.”
Meer over Chantals sieraden en
haar workshops vindt u op
www.zaatsidee-atelier.nl.
Daarnaast is Chantal op De Hoefse
Hobbydag op 21 mei in De Springbok in De Hoef te vinden.

Baambrugge heeft skeelerprimeur in De Ronde Venen Optisport De Ronde Venen behaalt
Keurmerk Veilig & Schoon
IJsclub Baambrugge heeft op
woensdagavond 11 mei de primeur
in De Ronde Venen met de organisatie van de KPN Skeelerbaancompetitie. Op de 200 meter lange
asfaltbaan in Baambrugge start die
dag de skeelertop van Nederland
voor een Baancompetitiewedstrijd.
Dit evenement start om 19.00 uur
en wordt gehouden aan de IJsbaan
6 te Baambrugge. De toegang
is gratis, parkeren kan aan het
Achtervlietpad. Tot de deelnemers
behoren ondermeer de allround
schaatsers Jan Blokhuis en Koen
Verweij. Maar ook skeelertoppers
als Sander de Graaf, Mark Horsten
en Michel Mulder komen naar

Baambrugge. Bij de dames starten
onder meer: Bianca Roosenboom,
Elma de Vries en Mariska Huisman. Op de 200 meter baan wordt
begonnen met een individueel wedstrijd over 100 meter. Daarna volgen de afval series over 500 meter
waarbij de snelste overgaan naar de
halve finales en later de finales. Tot
slot skeeleren 11 mei zowel de dames als de heren een puntenkoers
over niet minder dan 10 kilometer.
Dat betekend 50 ronden op en top
spanning met diverse sprints om de
punten. Voor IJsclub Baambrugge is
het een uitdaging om deze wedstrijden te organiseren. Samen met Viks
uit Driemond heeft de ijsclub een
uitstekende
sportieve
partner
gevonden
om dit
sportieve
evenement
onder de
naam Vikson-Wheels
te organiseren. Baambrugge is
een van

de weinige plaatsen in het Groene
Hart met zo'n prachtige 200 meter
skeelerbaan. Skeeleren op de baan
is het beheersen van de bochten,
daar zal het in Baambrugge om
gaan. In januari werden de eerste
contacten met de KNSB gelegd om
dit evenement te organiseren. Voor
IJsclub Baambrugge is het allemaal
nieuw, maar middels wedstrijden op
natuurijs, de dorpsloop en de tijdritten langs het Amsterdam-Rijnkanaal hebben de Baambruggers wel
de nodige organisatorische ervaring. De Baambruggers krijgen bij
deze wedstrijd hulp van de KNSB
die een tien-hoofdige jury naar
Baambrugge stuurt om het geheel
in hoede banen te geleiden. Tijdens
de skeelerwedstrijden zullen er de
nodige nevenactiviteiten zijn in de
vorm van muziek, skeelerpromo zaken en een sportieve bar. Daarnaast
worden de winnaars op een leuke
manier voor hun ere ronden rond
gereden. Kortom 11 mei skeelerspektakel in Baambrugge waar je
gewoon bij moet zijn omdat het de
eerste keer is in de regio en in De
Ronde Venen.

Optisport De Ronde Venen ontvangt op 12 mei het Keurmerk
Veilig & Schoon uit handen van
Marcel Jagersman en John van
Susteren van het NPZ-NRZ.
Het Keurmerk Veilig & Schoon
is het branchekeurmerk voor
zwembaden. De betrouwbaarheid
van dit keurmerk is gewaardeerd
op 9,4 door ConsuWijzer, het
informatieloket voor consumenten
van de overheid. Alle zwembaden
in Nederland dienen te voldoen
aan gestelde wet- en regelgeving.

Met het Keurmerk Veilig & Schoon
geeft de zwembadbranche gehoor
aan wensen en eisen die klanten,
eigenaren, zwembadmanagement
en overheden stellen aan zwembaden. Met het behalen van het keurmerk voldoet Optisport De Ronde
Venen aan een van de contractuele
afspraken met de gemeente. Het
behalen van het keurmerk binnen
een jaar na opening staat voor de
hoge kwaliteit die Optisport bied.
Veel baden behalen dit keurmerk
pas twee jaar na opening.
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wonen aan het water!

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen
Boom / fruitkwekerij - Aanleg & Onderhoud van tuinen

BAAMBRUGSE ZUWE 92, VINKEVEEN
Op zoek naar een leuke gerenoveerde huurwoning op een prachtige locatie?
Dan is dit uw kans. Deze ruime 5 kamer hoekwoning met uitbouw is gelegen
aan het water. U heeft een eigen steiger waar u, uw boot kunt aanleggen
waarmee u vanuit uw tuin rechtstreeks de Vinkeveense Plassen op kan varen.
■
■
■

woonoppervlak ca. 100 m2
nieuwe keuken en badkamer
slaap- en badkamer op de begane grond

■
■
■

aparte ruimte voor wasmachine
tuin op het zuid oosten
directe verbinding met de plassen

huurprijs € 1.350 p.mnd.
met aanlegsteiger!

Poeldijk 2a

te huur!

www.westhoek.nl

Tel: 0297-281122

www.firmaruizendaal.nl

Inrichting Julianalaan Vinkeveen aangepast

tweed www.tweed.nl 2780-11

Interesse? Bel met de afdeling Wonen van Westhoek Wonen:
0297 23 23 23 (ma t/m vr. van 08:00-17:00 uur) of kijk op www.westhoek.nl
Huurders van Westhoek Wonen krijgen voorrang!

3646 AW Waverveen

De inrichting van de Julianalaan in Vinkeveen
wordt aangepast zodat voertuigen elkaar weer
makkelijker kunnen passeren en eventueel met
twee wielen in de berm kunnen parkeren. De
hoge trottoirbanden die nu in de berm liggen
worden vervangen door lage exemplaren waar
overheen gereden kan worden. De werkzaamheden worden uiterlijk in juni uitgevoerd.
De afgelopen weken is de Julianalaan in Vinkeveen grondig opgeknapt. De werkzaamheden
waren nodig omdat de laan op veel plaatsen
was verzakt. Leidingen zijn vernieuwd, de riolering is vervangen en de laan is nu weer netjes
bestraat.
Door de nieuwe inrichting lijkt het of de rijweg
minder breed is dan voorheen. Door bewoners
zijn hier ook opmerkingen over gemaakt. Zij
vrezen dat auto's of vrachtwagens elkaar alleen

nog maar met moeite kunnen passeren en zijn
bang dat dit niet altijd goed zal gaan, zeker niet
als er brede wagens in de laan staan geparkeerd.
De weg is echter nog even breed als voorheen.
Het verschil zit hem in het feit dat voertuigen
voor de reconstructie door het gras van de berm
reden om elkaar te passeren of daar met twee
wielen in konden parkeren. Omdat de berm nu
is afgeschermd met hoge trottoirbanden, bestaat die mogelijkheid niet meer en lijkt de weg
smaller. Naar aanleiding van de opmerkingen
van bewoners is daarom besloten de hoge trottoirbanden te vervangen door lage exemplaren
waar overheen gereden kan worden. Daarmee
wordt de oude situatie hersteld waarin auto's
deels in de berm kunnen parkeren of er doorheen kunnen rijden om elkaar te passeren.
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IN VOL BEDRIJF

Tuinontwerp Het Groene Hart

De tuin is een verlengstuk
van de woning
Ze komt uit een groene familie. Friezin van geboorte met twee ooms in de
boomkwekerij. Vanwege de aanstelling van vader als docent aan de Tuinbouwschool in Aalsmeer verhuisde de familie naar onze regio. Op advies
van haar vader volgde Hilda Visser een opleiding op die school. Sinds 1
januari van dit jaar is ze gestart met haar bureau ‘Tuinadvies Het Groene
Hart’.
door piet van buul  foto patrick hesse

Ondanks de groene genen in haar
familie is ze na haar opleiding in
Aalsmeer een totaal andere richting
ingeslagen. Hilda: “Ik heb een erg
leuke tijd gehad gedurende mijn
opleiding en ik ben mijn vader nog
steeds dankbaar voor het feit dat hij
me adviseerde deze studierichting te
volgen. Maar ik wilde aanvankelijk
toch iets heel anders en ik ben in het
sportonderwijs terecht gekomen. Ik
heb me daarbij veel met het turnen
bezig gehouden en was ook instructrice in het zwembad. Maar het bloed
kruipt toch waar het niet gaan kan.
Tuinen zijn altijd mijn hobby gebleven. Dat betekent dat je toch altijd
bezig bent met de manier waarop
tuinen en buitenruimtes zijn ingericht.
Je ontwikkelt daar in de loop van
de tijd ook wel eigen ideeën over. Ik
ben een opleiding tuinarchitectuur
gaan volgen en besloot me geheel
toe te gaan leggen op het ontwerpen
van tuinen en het geven van adviezen over de inrichting van tuinen en
buitenruimtes. Sinds 1 januari j.l. ben
ik onder de naam ‘Tuinontwerp Het
Groene Hart’ voor mezelf begonnen.

Hoewel ik dus eigenlijk nog maar
kort echt professioneel bezig ben, is
er veel vraag naar advisering over de
inrichting van tuinen. Ik heb gemerkt
dat veel mensen na verloop van tijd
wel eens wat anders willen met hun
tuin maar niet goed weten wat ze
precies willen. In zo’n geval kun je
dan met jouw kennis van zaken en
met je creativiteit een heel mooie
oplossing aandragen.”
Een mooi product neerzetten
Een tuin is steeds meer een verlengstuk van de woning. Vanuit de woning
is het prachtig om alle jaargetijden
te ervaren. Hilda Visser heeft zo haar
eigen ideeën over de inrichting van
tuinen. “Ik probeer mensen bewust
keuzes te laten maken over beplanting en materialen,” zegt Hilda. “Ik
vind het ook erg belangrijk dat we
daarbij de milieuaspecten goed in het
oog houden. Dat betekent voor mij
ook, dat ik er de voorkeur aan geef zo
min mogelijk materialen te gebruiken
die je van overal ter wereld vandaan
moet halen. Blijf dicht bij huis, dat
spaart milieubelastende transporten.

We schaffen de jaarrekening af!
Ja, ik denk dat de jaarrekening in de huidige vorm zijn langste tijd
heeft gehad. Het blijft toch geschiedschrijving terwijl ondernemers
veel meer waarde hechten aan meer actuele cijfers en waar mogelijk
zelfs toekomstgerichte informatie. Natuurlijk, historische informatie
blijft belangrijk, bijvoorbeeld voor fiscale aangiften, voor de Kamer
van Koophandel etc. etc.
Maar dat
hoeft geen
jaarrekening te zijn,
integendeel.
Iedere
uitvragende
partij heeft
zijn eigen
specifieke informatiebehoefte en een
jaarrekening in zijn huidige vorm
voorziet maar in een fractie van
wat instanties allemaal van een
onderneming willen weten. Het
CBS, de Kamer van Koophandel,
de belastingdienst, de bank, de
verzekeringsmaatschappij, het pensioenfonds, de branchevereniging
of beroepsorganisatie etc. etc.
Wat zou het toch mooi zijn als we
met één druk op de knop iedere
uitvragende partij kunnen voorzien
van exact de financiële informatie
die men opvraagt. En weet u, we
zijn aardig op weg! Met Standard
Business Reporting, kortweg SBR.
SBR is een sterk geüniformeerde
rapportagestandaard welke over
de gehele wereld min of meer

identiek is. En u weet, alles dat is
geüniformeerd wordt ook al snel
geautomatiseerd, zo ook hier. Aan
zo’n beetje alles in uw administratie zult u een SBR-code moeten
hangen en een uitvragende partij
gaat simpelweg vragen om alles
te rapporteren van een bepaalde
code of codereeks en over een
bepaalde periode. En natuurlijk
gebeurt dat dan digitaal en dus
met één druk op de knop. De
huidige stand van zaken rond de
invoering van SBR is dat de bij
accountants in gebruik zijnde rapportagesoftware er klaar voor is.
Een aantal accountantskantoren is
al in staat om SBR-rapportages te
leveren maar echte tijdvoordelen
levert dat nog niet op. Die gaan
pas komen als de onderneming zelf
zijn administratie heeft aangepast
aan SBR en dus rechtstreeks zonder een vertaalslag bij de accountant - SBR-rapportages gaat
indienen. Een kritisch lezer zal nu
denken dat de boekhoudkundige
verwerking dan meer tijd zal gaan
vergen dan nu het geval is. En
dat klopt op zich wel, als je meer
informatie uit de administratie wilt

Hilda: “Ik vind het erg belangrijk om de milieu aspecten goed in het oog te houden. Ik geef er de voorkeur aan om de
materialen zo dicht mogelijk bij huis te halen, dat bespaart weer milieubelastende aspecten.”
Waarom zou je dure natuursteen uit
het verre oosten laten komen terwijl
we dicht bij huis talloze mooie materialen voor handen hebben. Waarom
hardhout uit het tropisch regenwoud,
terwijl er prima alternatieven op
de markt zijn die het milieu minder
belasten. Ik doe overigens niet alleen particuliere tuinen, maar ook
buitenruimtes bij bedrijven, horeca
of campings. Zo heb ik onlangs een
tuinontwerp gemaakt voor een tennisvereniging. Maar het meeste doe
ik toch in de particuliere markt. Of
het nu gaat om de aanleg van een
tuin bij een nieuwbouwwoning, of
dat mensen hun bestaande tuin eens
helemaal op de schop willen nemen.

hebben dan moet die er wel in
zitten. Er zal dan ook een periode
komen dat die extra SBR-codes
handmatig worden ingevoerd, dus
tot verhoging van de administratieve lasten zal lijden. Die periode
zal naar mijn inschatting kort zijn.
U gaat uw leveranciers namelijk
vragen om hun digitale facturen
te voorzien van de gewenste SBRcode en uw klanten gaan dat ook
aan u vragen. Aan de administratieve verwerking zullen op termijn
dus nog nauwelijks mensenhanden
te pas komen, uw administrateur
zal zich meer kunnen en moeten
bezighouden met het beheren van
het proces, het zorg dragen voor
het dagelijks actueel zijn van de
administratie, zodat iedere uitvragende partij met één druk op de
knop kan worden voorzien van de
gevraagde gegevens. De rol van
de accountant zal zijn dat hij het
proces op afstand gaat monitoren,
waar nodig signaleert en zijn klant
adviseert over bedrijfsmatige
ontwikkelingen. De accountant zal
dus veel korter op de bal acteren.
Over een paar jaar zullen we zeggen: een jaarrekening? Dat is zó
2011!
Jan van Schie RA
j.vanschie@edo.nl

www.edo.nl

Bij zo’n opknapbeurt kun je vaak ook
heel veel materiaal dat al aanwezig
is, opnieuw en anders gebruiken. Dat
bedoel ik dus ook met het maken van
milieubewuste keuzes.”
Werkwijze
Hilda gaat er van uit dat de inrichting van je tuin een bijdrage moet
leveren aan het vergroten van het
woongenot. Het is ook een kwestie
van persoonlijke voorkeur en de tuin
moet aansluiten bij de leefstijl en de
wensen omtrent het gebruik van de
tuin. Hilda: “Daarom begin ik altijd
met een persoonlijk oriënterend gesprek. Ik adviseer mensen ook altijd
om al zoveel mogelijk op internet
te kijken en wat in tuintijdschriften
en tuinboeken te neuzen zodat men
al een beetje idee heeft wat men
wil. In zo’n gesprek werken we dat
dan samen uit. Het is van belang te
weten wat men met de tuin wil. Wil
men een tuin, waar weinig onderhoud
aan zit en waar men lekker in kan
zitten en genieten, of wil men juist
een tuin waar men wel volop aan de
slag kan met het verzorgen van de
plantjes of het verbouwen van eigen
groenten. Dat bepaalt natuurlijk in
hoge mate welke kant ik met mijn

Spuiten tegen
Haagwinde
In verschillende plantsoenvakken
komt als onkruid de plant ‘Haagwinde’ voor. Deze plant slingert zich
door de plantvakken en breekt in
stukjes als men probeert hem weg
te trekken of te schoffelen. Vervolgens kan uit elk stukje een nieuwe
plant groeien.

ontwerp uit moet. Zijn we het eens
over de uitgangspunten, dan maak ik
een schetsontwerp. Dat bespreken
we, waarna er een definitief ontwerp
komt. Ik lever een beplantingsplan en
een beplantingslijst met alle gegevens
over de soorten, de aantallen en de
manier van onderhoud.”
De uitvoering.
Met het tuinontwerp, inclusief het
uitgewerkte beplantingsplan en de
beplantingslijst van Hilda kan men
dan aan de slag. Voor wat de uitvoering betreft is de zaak dan weer
helemaal open. “Mensen kunnen er
voor kiezen om de uitvoering helemaal zelf ter hand ter nemen, al dan
niet samen met vrienden of familie.
Men kan ook een beroep doen op een
hovenier naar eigen keuze. Indien
nodig en desgevraagd kan ik daarbij
bemiddelen. Natuurlijk bestaat ook
de mogelijkheid dat ik de klant al het
werk van A tot Z uit handen neem
en alles verzorg. De diverse mogelijkheden bespreek ik graag met de
mensen tijdens een bezoek aan huis.”
Tuinontwerp Het Groene Hart is gevestigd aan Hofland 166 in Mijdrecht.
Tel. 06 145 067 37. Meer informatie
op www.tuinontwerphetgroenehart.nl.

De gemeente bestrijdt normaal
gesproken onkruid altijd met schoffelen. Bij deze plant werkt schoffelen averechts. Er ontstaat dan juist
meer onkruid in plaats van minder.
Daarom spuit de gemeente enkel
in het geval van Haagwinde een
selectief middel tegen dit onkruid
op die plaatsen die noodzakelijk
zijn. Vanaf half mei zal de gemeente weer beginnen met deze
bestrijding.
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De keuze van...

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

Dakloos in Turkije
Al een half uur karren we door
het centrum van Istanbul, Turkije.
De taxichauffeur vloekt binnensmonds en rijdt steeds agressiever.
De meter tikt gestaag door. Na
nog drie rondjes rond de Blauwe
Moskee stopt hij dan eindelijk
voor Hotel Peninsula.
Het is Goede Vrijdag, maar op
Schiphol viel het mee met de
drukte. In Turkije verwachtten
we geen paashectiek, maar waar
we geen rekening mee hebben
gehouden: Çocuk Bayrami. Op 23
april viert Turkije de Dag van het
Kind. En ons hotel, waar ik niet
had gereserveerd, blijkt vol. “En
elders in het centrum ga je ook
niks vinden,” zegt de receptionist
bemoedigend. “Misschien zelfs in
de hele stad niet.” We proberen
nog een stuk of wat hotels, maar
zelfs het hotel met marmeren
balie, rode loper en drie sterren,
blijkt afgeladen. Geen matrasje
in de gang behoort tot de mogelijkheden. “Zelfs de personeelskamer hebben we verhuurd,”
reageert een hotelmedewerker.
Bij het tiende hotel grijp ik mijn
kans. “Kent u misschien iemand
die ons in huis wil nemen?”
vraag ik de jongeman van de
receptie, terwijl ik zo hulpeloos
mogelijk kijk en mijn onderlip
pruil. De jongen kijkt me zwijgend aan. “Nou, misschien wel,”
zegt hij dan en grijpt de telefoon.
Vijf minuten later zitten mijn
moeder en ik in een taxi. Op weg
waarheen weten we niet. Een
bed, in elk geval. In een buitenwijk van Istanbul rijdt de taxi
een steile straat af vol winkeltjes
en kleine bedrijfjes. De chauffeur slaat een donkere zijstraat
in en stopt. Een kleine jongen
met kort haar en een brede
glimlach doet de deur open en
slingert onze backpacks over zijn
schouder. Even later zitten we in
het appartement van Berk, luxer
en groter dan dat van mij, achter
een biertje en met in onze handen een döner kebap. Hij staat
zijn tweepersoonsbed aan ons
af en slaapt zelf op de bank. Hij
geeft ons de huissleutels, want
hij moet de volgende dag vroeg
naar zijn werk. De avonden
daarop ontmoeten we Berk weer
en neemt hij ons op sleeptouw.
Na drie dagen trekken wij
verder. Aan het eind van de lange
vakantie vraag ik mijn moeder
wat ze het leukste vond van de
reis door Turkije, die vol was van
lekker eten, avontuur, natuur en
oude Romeinse tempels. Ze zegt:
“Logeren bij Berk!”

Boeken Tip 5...

Vijf boekentips van boekhandel
Mondria, voor de allerliefste
moeders (en vaders, dochters,
zoons...)

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.

...Isabel Mallart
Titel: Hôtel du Lac
Auteur: Michael Berg
'Al op de
inkoopbeurs
werd ik gegrepen door
de prachtige omslag
van deze
Nederlandse
thriller. Het
verhaal
begint met
de naderende vijftigste verjaardag van hoofdpersoon Maarten.
Hij is net terug uit Afrika. Om
zijn verjaardag te vieren nodigt
hij zijn oude studievrienden
Hugo en Stefan en hun vrouwen uit voor een verblijf in een
vakantiehuis in Frankrijk. Door
flashbacks krijg je een beeld van
de studententijd van de mannen,
die uit heel verschillende milieus
komen. Na de studie zijn ze ieder
een eigen weg ingeslagen, maar
wanneer de vrouw van Maarten
overlijdt, staan Hugo en Stefan
klaar om hun vriend te helpen.
Maarten heeft een verrassing in
petto voor zijn vrienden: hij wil
hen voorstellen aan zijn nieuwe,
jonge en oogverblindend mooie
vriendin, maar zover komt het
niet... de spanning wordt heel
goed opgebouwd in dit boek, ik
heb er erg van genoten!'
gelezen door nelie groenendijk

Just stay Cool!
marlous van merkenstein

Ik raak een beetje in de war door
alle feestdagen en de onregelmatige werktijden die daar op volgen.
Eerst Goede Vrijdag, dus ’s avonds
dicht. Dan Pasen, al veranderde
dat niet zoveel voor me, omdat we
op maandag altijd dicht zijn. Dan
Koninginnedag, wat trouwens wel
weer erg leuk was met onze

1

Ochtendlicht		
Sarah Rayner
Zoals elke
maandagochtend is
het druk in
de trein.
Plotseling is er
paniek.
Een man
krijgt een
hartaanval.
Helaas komt de hulp te laat; tot
verbijstering van de passagiers
sterft het slachtoffer. De levens van
drie vrouwen veranderen abrupt
door deze tragedie. Karen is de
geschokte weduwe. Hoe moet zij
het haar kinderen vertellen? Haar
beste vriendin Anna beseft nu dat
ze dringend met haar partner moet
praten over zijn drankprobleem. De
derde vrouw is Lou, die niet langer
de waarheid over haar seksualiteit
wil verhullen. De week na die fatale treinreis worden Karen, Anna
en Lou elkaars steun en toeverlaat.

2

Villa Rosa			
Nicky Pellegrino
Alice,
een jonge
twintiger
die bol
staat
van de
energie,
wil zoveel
mogelijk
uit het
leven
halen.
Het gelukkigst is ze als ze kookt
en Alice twijfelt dan ook geen
moment wanneer haar baas, de
Italiaanse chef-kok Tonino, haar
voorstelt een zomer lang naar

koffiestand buiten, ten slotte de
verbouwing van ons huis en de
verhuizing die aanstaand weekend
moet gaan plaatsvinden. Oja laat ik
niet vergeten dat Moederdag ook
nog eens tussendoor komt waardoor
het extra druk is en Vera, mijn steun
en toeverlaat, lekker 2 weekjes met
haar kont in Thailand zit.
Een klant dacht echt even dat ik van
mijn padje af was door die drukke
dagen toen ik hem vertelde dat
hij de fles rode wijn die hij kocht
het best gekoeld kon drinken. Hij
kocht toch geen witte wijn? Let me
explain myself!
Ik ben al een tijdje een grote voorstander van het gekoeld drinken
van een glas rode wijn. Het wordt
tijd dat ik daar niet meer raar op
aangekeken word maar dat jullie
dat allemaal eens gaan uitproberen! Vooral in het voorjaar en de
zomer is een fles rode wijn iets wat
je niet meer hoeft te laten staan

Italië te gaan om de échte
Italiaanse keuken te leren kennen.
Samen met haar beste vriendin
vertrekt Alice naar Villa Rosa, een
oude, statige villa aan de Italiaanse kust. Daar ontmoet ze Babetta,
een oude vrouw die jarenlang de
tuin van Villa Rosa heeft onderhouden. De liefde voor het koken bindt
de twee vrouwen direct en onder
de Italiaanse zon delen ze lief en
leed met elkaar. Maar er is nog
iemand die indruk op Alice maakt,
de onweerstaanbare Lucio, de
broer van Tonino…

3

Blinde obsessie 		
Val McDermid
Wanneer
psychiater
Charlie Flint
een mysterieus pakketje
krantenknipsels over
een gruwelijke moord
ontvangt,
is haar
interesse meteen gewekt. Het gaat
over een bruidegom in Oxford, die
slechts een paar uur na de huwelijksplechtigheid is vermoord. Charlie heeft geen idee van wie het
pakketje afkomstig is en waarom
het juist aan haar gestuurd werd,
maar ze krijgt het niet meer uit
haar hoofd en besluit terug te gaan
naar de gesloten wereld van de
universiteit van Oxford. Hoe dieper
ze graaft, hoe meer ze overhoop
haalt. Er is veel meer aan de hand
dan het zo op het oog lijkt. Iedere
stap richting de waarheid brengt
haar meer in gevaar...

4

De andere zoon 		
Jodi Picoult
Jacob Hunt
is een tiener met het
syndroom
van Asperger, die geobsedeerd
is door
forensisch
onderzoek.
Dankzij

voor een glas wit of rosé, nee je
drinkt hem gewoon gekoeld mee!
Kan elke rode wijn dan gekoeld
gedronken worden? Zéér geschikt
zijn natuurlijk jonge, fruitige wijnen,
met zachte tannines en soms een
klein zoetje. Nee ik ga geen pleidooi
houden voor de zoete Lambrusco’s
of de kannen Sangria, dit gaat over
(echte) rode wijn.
De populairste rode wijn druif die
vaker gekoeld dan op kamertemperatuur gedronken word is de Pinot
Noir. Maar probeer ook eens een
Siciliaanse Nero d’Avola (geen
zware houtgerijpte maar de jonge
versie) of een jonge fruitige Syrah.
Wat dan te vermijden? In ieder
geval alle wijnen met teveel
houtrijping! Zelfs wijnen die maar
een paar maandjes op hout gerijpt
hebben krijgen het label ‘ongeschikt’
opgeplakt. Etiketten met Crianza of
Reserva hoeft u niet te koelen. Ga
lekker zelf op ontdekkingstocht! Je

zijn politiescanner verschijnt hij
steevast op de plaats van het misdrijf
en zegt dan tegen de agenten wat
ze moeten doen… en meestal heeft
hij gelijk. Wanneer het stadje wordt
opgeschrikt door een afschuwelijke
moord, wil de politie Jacob enkele
vragen stellen. De symptomen van
Asperger – wegkijken, zenuwtrekjes
en een vlakke stem – wijzen voor de
politie op Jacobs schuld. Voor zijn
moeder Emma is het de zoveelste bevestiging van het onbegrip
waar haar gezin al zo vaak mee is
geconfronteerd. Voor zijn broer Theo
is het alweer een teken dat er niets
normaal is vanwege Jacob. Maar is
Jacob schuldig aan moord?

5

Trouw aan mij 		
Ciara Geraghty
In het leven
van Scarlet
O'Hara gaat
alles volgens
plan. Tot nu
toe...
Ineens woont
Scarlet
weer bij
haar ouders,
zijn al haar
toekomstplannen in duigen gevallen
en is er een baby op komst. En dit
alles terwijl John Smith - archeoloog
en al zes jaar Scarlets vriend - haar
heeft verlaten om in een piepklein
dorpje in Brazilië in de aarde te
gaan wroeten. Maar dat is nog niet
eens het ergste. Het ergste is dat
ze niet weet wie de vader van haar
baby is, en dat terwijl ze met slechts
vier mannen in 35 jaar het bed gedeelt heeft. Zo moeilijk kan het dus
niet zijn. Als afleiding stort Scarlet
zich op haar werk als weddingplanner, maar zelfs dat gaat niet soepel.
Uiteindelijk ziet Scarlet dat er niets
anders op zit dan alle plannen overboord te gooien...

kan de wijn altijd weer terug op
een normale laten komen mocht
deze te weinig smaak hebben bij
een koelere temperatuur.
Voorlopig is dit de laatste tip die ik
jullie geef! Na de komende drukte
ga ik nog tussendoor nog eventjes
zelf moeder worden en zal ik dus
voorlopig geen column meer schrijven. Na de zomer ben ik weer terug
met hopelijk genoeg inspiratie om
jullie weer wekelijks te vermaken!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Kaas-, ijs- en activiteitenboerderij, 'De Willigen'
www.davidhague.nl

door david hague en patrick hesse

Het is een Vree land!
Ik weet zeker dat als je een dag
Amsterdam in gaat dat je een vrij
grote kans hebt om iets raars,
bizars of verassend te zien. Maar
op het platteland is die kans nog
groter. Wat vroeger normaal was,
is nu verouderd en wordt vergeten. Net als wat eerst abnormaal
en rebels was nu slechts een
mode accessoire is en de impact
ervan verdwenen is. Als consequentie is het nu het platteland
de plek die de meest verassende
heerlijkheden heeft, maar sssshhhh niet doorvertellen hoor!
Deze week had ik op weg naar
De Willigen, een geweldig kaasen ijsboerderijtje in Vreeland,
met Patrick ook een paar leuke
verassingen. We reden langs de
oevers van de Utrechtse Vecht
en zagen een ijsvogel die aan
het vissen was. We zagen twee
kleine vogels die een grote, boze
buizerd aan het achtervolgen waren langs een gouden veld en een
man met gele schoenveters die
gevolgd werd door een rij zwart
en witte koeien. Maar het raarste
wat we gezien hebben was bij
de prachtige oude kaasboerderij
die aan het einde van een lange,
kronkelige weg ligt.

Zoals je waarschijnlijk op de
foto’s kunt zien, zijn wij niet de
enige die wel een lekker stukje
kaas met salade op bruin brood
lusten. Patrick en ik waren verrast om een pittoresque boerderij
te vinden langs de oevers van de
Vecht die eigenlijk een geweldige
zaken doet met enige heerlijke
producten die de reis naar de
boerderij het zeker waard
maken.
De kaas die ze er maken is
typisch Gouda boerenkaas en
ze maken een zeer acceptabele
selectie maten en soorten, maar
voor mij was het echt het ijs wat
een schot in de roos was. Ze verbouwen er hun eigen rabarber en
aarbeien en verwerken dit met
hun eigen volle melk. Als je van
ijs houdt, maar het verschil niet
kent tussen het ijs met chemische
smaken, bevroren water en verse
melk met biologisch fruit, dan
kan ik u aanraden om een reisje
te maken naar het museum winkeltje die aan de boerderij vastzit
waar je voor 1 euro een ijsje kunt
krijgen. Je zult misschien verrast
zijn dat het het lekkerste ijs is
dat je ooit hebt geproefd.

tip
David’s

N ZIEL
E
T
MET HAR

Sinaasappel Sorbet Recept

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART

Ingredienten
200 g suiker
250 ml verse sinaasappelsap
375 ml water
Rasp van 2 sinaasappels
Sap van een hele citroen

Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

Meng in een steelpan de suiker, water en sinaasappelrasp. Verwarm
langzaam, blijf de gehele tijd roeren tot de suiker opgelost is. Breng aan
de kook en laat het mengsel dan 5-8 minuten koken tot je een siroop
hebt.

?
e koop
Waar t

Haal van de hitte af en laat afkoelen. Als het mengsel afgekoeld is, roer
er dan de sinaasappel- en citroensap doorheen en doe het mengsel in
een plastic container die gemakkelijk in de vriezer past. Doe de container in de vriezer. Haal het na een uur uit de vriezer (zet je wekker zodat
je het niet vergeet) en meng het halfbevroren mengsel met een vork.
Het moet nu op een soort slush puppy gaan lijken. Doe weer terug in de
vriezer en herhaal na een uur het mengen. Nu is je fruitige sorbet klaar
om van te genieten.

Kaas-, ijs- en
activiteitenboerderij
'De Willigen'
Nigtevechtseweg 188
3633 XX VREELAND
E-Mail: Info@dewilligenkaas.nl
Tel / Fax: 0294-251668

Voltooiing faunapassages Provincialeweg Vinkeveen
In de periode van 16 tot en met
20 mei voert de provincie Utrecht
werkzaamheden uit aan de Provincialeweg N201 tussen Vinkeveen en
Loenen (ter hoogte van hm 58,8 en
hm 59,8). Doel van de werkzaamheden is het afbouwen van de twee
faunapassages die zo’n drie jaar
geleden zijn voorbereid tijdens het
groot onderhoud aan de weg. Hieronder vindt u meer informatie over
de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en de consequenties
voor het verkeer.
Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden zullen
de al aanwezige gedeelten van de
faunapassages verlengd worden
richting het water dat aan weerszijden van de N201 ligt. De zijde van
Vinkeveen naar Loenen is in maart
al afgerond; nu staat de zijde van
Loenen naar Vinkeveen op het programma. Tijdens de werkzaamheden zal onder andere een gasleiding
verlegd worden en de faunapassage

zal onder de weg door verlengd
worden.
Planning werkzaamheden en
verkeersmaatregelen
De werkzaamheden worden op
maandag, dinsdag en woensdag (16
tot en met 18 mei) overdag uitgevoerd tussen 7.00 uur en 18.00 uur.
Ter hoogte van de werkzaamheden
geldt dan een snelheidsbeperking
waarbij de maximumsnelheid verlaagd wordt naar 50 km/uur. Er zijn
overdag geen beperkingen voor het
fietsverkeer.
Van woensdag 18 mei tot en met
vrijdag 20 mei wordt er ‘s avonds
en ’s nachts gewerkt tussen 20.00
uur en 6.00 uur de volgende
ochtend. Hierbij wordt één rijbaan
afgesloten. Het verkeer wordt met
behulp van tijdelijke verkeerslichten
om en om langs het werk geleid
en de maximumsnelheid wordt
verlaagd naar 30 km/uur. Dit kan
enige vertraging opleveren voor het

doorgaande verkeer. Het fietsverkeer kan gedurende de nachtelijke
werkzaamheden onder begeleiding
het werkvak passeren. Tijdens de
nachtwerkzaamheden is een alternatieve route beschikbaar vanaf
Mijdrecht via de N212 en de N401
richting de A2.
Faunapassages
Provinciale wegen vormen vaak
een barrière voor dieren om over
te steken. Hierdoor wordt hun
leefgebied kleiner en hun voortbestaan bedreigd. Met de aanleg
van faunapassages en ecoducten
proberen rijk, provincies en gemeenten de schadelijke invloed van
meer en drukkere wegen tegen te
gaan. De faunapassages en ecoducten zijn bedoeld om dieren een
veilige oversteek te bieden tussen
verschillende natuurgebieden. Ook
de verkeersveiligheid neemt toe
doordat er minder dieren plotseling
de weg oversteken.

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98
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Voor iedereen die iets aan de hoogte van zijn energierekening wil doen

13 mei open huis bij Koningsvaren 18 Abcoude
Vrijdag 13 mei staat de deur bij de familie Vermeulen wijd open voor iedereen die iets aan zijn of haar hoge
energielasten wil gaan doen. Vanaf 13.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom met eigen ogen te zien hoe je
door een investering op termijn kosten kunt besparen. Als extra informatie is er een leverancier van zonnepanelen aanwezig die u nog meer kan vertellen over de te behalen voordelen. Een ideaal moment met eigen
ogen te zien en te beoordelen of zonne-energie echt iets voor je kan betekenen.
door paul bosman

Handelsvertegenwoordiger, 49 jaar Amsterdam - 26 October 1944
Ik las de onderstaande tekst ooit ergens op internet en heb het al
die tijd bewaard met de bedoeling om het u, in deze maand van herdenkingen en bevrijdingsfeesten, te laten lezen.

Naar Vinkeveen geweest met Hein en Molenaar. De reis verloopt goed.
Zonder pech komen we bij Jopie. De toestand in Vinkeveen is voor de
turfhalers nog hopelozer geworden. Konden wij verleden week nog
iets koopen, thans is er een verbod gekomen dat er geen bootjes meer
verhuurd mogen worden, ja zelfs voor de visschers niet. Hoe komen we
nog aan wat turf. We scharrelen van de ééne erf op de andere. Het succes
is niet groot. En ondertusschen passeeren ons honderden menschen evengoed als wij op zoek naar de onontbeerlijke brandstof.
We beginnen met elk 4 bossen wortelen te koopen dan hebben we wat.
We hebben evengoed turven, want bij Jopie liggen nog altijd de 1000
turven, Dinsdag door Hein besteld. Totdat Molenaar op een idee komt. Hij
ziet een klein scheepje met roeiboot liggen. Waar is de schipper vraagt
hij. Bij de kapper is het antwoord van een kleine jongen. Wij naar de kapper. Schipper Bovenkamp kom even buiten. En als we hem te pakken hebben, wordt hij met een pakje tabak murw gemaakt ons zijn roeiboot af te
staan. Ik beloof hem de tradionele 10 gulden die ik altijd voor dergelijke
doelen gebruik als hij met me meegaat. En daar gaat hij op in.
Hein neemt mijn fiets mee en hij en Molenaar gaan vast de aanwezige
turven bij Jopie opladen. Ik ben aan mijn naam en beroep verplicht om
met turven thuis te komen. Maar weet wel dat er 3 controleurs op de
plassen aanwezig zijn. Bij de 1ste, de 2de, de 3de Vervener waar wij
komen, vang ik bot. De 4de heeft er wel ooren naar, maar is bang. Ik zeg
hem dat de jongens die thans voor onze vrijheid in modder en slik vechten
dat niet zijn en vrij wat meer presteeren dan een paar honderd onnoozele
turven te verkoopen. Hij hapt!
Vertel ons maar eens het nieuws van gisteren zegt de baas van de ploeg.
Nu dat kan ik en ik geef hen alle nieuws. Het gevolg is dat binnen een wip
er 250 turven in de schuit liggen. Dat wil zeggen officieel maar er liggen
er al 350. En ze kosten mij een riks. De knecht die mij hielp stop ik een
andere riks in zijn hand en de schuit wordt verder volgeladen tot meer
dan 500. Zie zoo mijn eer is gered, ik kan terugkomen. En we roeien terug en maak met schipper Bovenkamp een afspraak. Hij moet binnen 14
dagen naar Amsterdam en zal ons dan 3000 turven leveren voor 4½ cent
per stuk. Hij krijgt vast zijn tientje. Bij Jopie is alles al opgeladen. Hoe
Hein en Molenaar het voor elkaar gekregen hebben weet ik niet, maar
200 turven zijn er op mijn fiets geladen. Hoe komen we er mee thuis.
En nagestaard door honderden jaloersche stumpers die niets kregen
aanvaarden we de terugtocht. En we zijn er mee thuisgekomen ook
zonder kleerscheuren. En zoo liggen er nu al 350 turven op zolder. Pook
het fornuis op Moeder zeg ik, het kan vandaag weer lijden. Ik ben nog
even naar kantoor geweest voor niets. Mr Wildervank wilde het zeker
goed maken, want ik kreeg zoowaar 4 rollen closetpapier. We zaten al 2
maanden zonder. En het telefoonboek wordt steeds dunner. 'savonds van
Mr Molenaar een pakje echte tabak gehad. Heerlijk. De Geallieerden
rukken in alle richtingen op in Nederland. Den Bosch Tilburg Roozendaal
en Breda staan op vallen.
Met dank aan auteur:
T.M. Sjenitzer-van Leening, Dagboekfragmenten 1940-1945. Veen,
Utrecht.

www.degroenevenen.eu

Robert Vermeulen is geen man die
over een nacht ijs wenst te gaan. Dat
hij begaan is met het milieu, maar
ook zijn eigen knip, is niet de enige
reden dat hij met de leverancier van
zijn collectoren in zee is gegaan. “Ik
had me aardig op de hoogte gesteld
van de mogelijkheden en onmogelijkheden van zonne-energie. Voor
mij is van belang dat de brandstof
gratis is, de manier van opwekken
door middel van zonnepanelen geen
hinderlijke geluiden oplevert, ook
geen broeikasgassen of ander giftig
afval en veilig en betrouwbaar is.
Daarbij is de geschatte levensduur 30
jaar en is de opbrengst de eerste 25
jaar minimaal 80% van het piekvermogen. Als je ook nog weet dat een
gemiddeld Nederlands gezin 3400
kWh op jaarbasis verbruikt en een
conventionele kolencentrale ca. 3400
kg CO2 uitstoot om deze elektriciteit
te produceren weet je genoeg.
Maar hoe vind je je weg in dit doolhof, wie vertelt je wat de mogelijkheden voor jouw toepassing zijn en
kan berekenen wat je op termijn
kunt besparen. Wat is een omvormer
wat gebeurt er allemaal als je tot
aanschaf bent overgegaan en de collectoren zijn geinstalleerd. Het bedrijf
waarvoor ik heb gekozen heeft onze
vragen beantwoord. Ze zijn in ons
huis geweest en hebben nauwkeurig
aangegeven waar de collectoren zouden kunnen worden geplaatst. Binnen
twee weken hadden we een eerlijke

offerte en konden we een juist besluit
nemen wat te doen.
Nu het systeem volop in bedrijf is
vinden we het tijd eens aan anderen
te laten zien wat je op het gebied van
natuur en milieu terug kunt doen voor
onze planeet. Met iedereen die het
wil weten zullen we onze ervaringen
delen en men kan met eigen ogen
zien wat het aanschaffen van zonnecollectoren aan voordelen biedt.
Wat ik ook graag over wil brengen is
het gevoel wat mij bekruipt als ik in
onze meterkast kijk en de energiemeter achteruit zie lopen in plaats
van hardhollend vooruit. Dat is nou
een fijn gevoel, geloof me maar.”
De openhuis actie is een initiatief
de zonne-energiesector. Met een
campagne ‘Solar Days’ wil men door
heel Europa bedrijven, overheden
en particulieren informeren over het
gebruik van de zon als belangrijke en
aantrekkelijke energiebron. De Solar

Weidevogel excursie Demmerikse Polder
Een deel van de Demmerikse Polder
in Vinkeveen is Natuurreservaat in
beheer van Staatsbosbeheer. Dit
gebied is normaal niet toegankelijk.
Maar op zondag 8 mei a.s. geven
Staatsbosbeheer, Landschaperfgoed
Utrecht en IVN Vereniging De Ronde
Venen en Uithoorn een excursie in dit
gebied. Ervaren IVN gidsen leiden
u rond in dit gebied en geven u achtergrond informatie van dit prachtige

Natuurreservaat. Dit jaar geven de
natuurverenigingen speciale aandacht
aan de weidevogels. Deze excursie is
daar een onderdeel van.
Omdat het aantal deelnemers beperkt
is, verzoeken wij u zich op te geven
voor 7 mei bij Piet Heemskerk 0294291283 (Petrus.Heemskerk@xs4all.
nl).
De deelnemers worden verzocht zich

Geen ruiterpad rond Abcoude
De Slotruiters in Abcoude tellen 110 leden. Allen hebben een passie
voor het edele dier, het paard. Omdat Abcoude geen echt ruiterpad
kent dat bijvoorbeeld het gebied Gaasperplas bereikbaar maakt, paraderen er nogal eens wat paarden en hun berijders door de Abcouder
Hoogstraat. Hoe edel je ook bent, je bent en blijft een dier met dierlijke behoeftes. Die belanden nogal eens op straat en dat is niet altijd
even leuk. 					
door paul bosman
In 2006 werden er plannen gesmeed
een ruiterpad aan te leggen met als
doel het mestprobleem op te lossen,
een veilige route voor mens en paard
en een meer recreatieve/ verantwoorde aansluiting op de ruiterpaden
naar Ouderkerker- en Gaasperplas
via gebied de Hoge Dijk mogelijk
te maken. De KNHS (Hippische
Sportfederatie) B&W/gemeenteraad,
Stichting Fort Abcoude en ProRail
ondersteunden deze plannen en werkten positief mee aan een passend

tracé. Ook zaten de overige partijen
PCI, Vereniging NatuurMonumenten
en NS-vastgoed om tafel.
Na toezeggingen bleek er uiteindelijk
bij deze laatst genoemde partijen
(door wisselend management, “veranderde” inzichten en hernieuwde
financiële afwegingen) niet voldoende draagvlak om het project
te realiseren. Ook de houding van
NS-vastgoed die nadrukkelijk stelde
géén overpad voor ruiters te willen

Days vinden in 2011 plaats van 7 tot
en met 15 mei. Tijdens deze dagen
vinden in Nederland en in 16 andere
Europese landen meer dan 8.000
verschillende evenementen plaats
met zonne-energie, ten behoeve van
verwarming en elektriciteit, in de
hoofdrol.
In Nederland worden de Solar Days
georganiseerd door een samenwerkingsverband van Holland Solar
(brancheorganisatie voor zonne-energie), ODE (belangenorganisatie voor
gebruikers van duurzame energie),
UNETO-VNI (ondernemersorganisatie voor installateurs) en Agentschap
NL (agentschap van het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie). De European Solar
Days worden ondersteund door IEE
(Intelligent Energy Europe). U bent
dus van harte welkom op de Koningsvaren 18 in Abcoude op 13 mei.
Meer informatie vindt u op

www.solardays.nl.
te verzamelen om 8.30 uur bij café
de Schans in Vinkeveen, op de hoek
van Ter Aase Zuwe en de Uitweg.
Zie www.weidevogelskijken.nl bij de
locatie die op 8 mei gepland staat.
Vandaar vertrekken we naar de
ingang van het reservaat aan de Ter
Aase Zuwe. Op die plek kan maar
zeer beperkt geparkeerd worden.
Vergeet niet een verrekijker mee
te nemen en u goed warm aan te
kleden. De excursie zal ongeveer 2
uur duren.

verlenen langs het oude stationsgebouw lag een positieve wending in de
weg. Met name was men bang dat de
maximale prijs die deze locatie, door
die overpadbeperking, dan niet meer
gerealiseerd zou kunnen worden.
Het toenmalig gemeentebestuur
stond, ondanks al haar positieve
medewerking, zogezegd met de mond
vol tanden en kon slechts machteloos
toezien. Het gevolg was het effect
van omvallende dominostenen! Het
betekent het einde van een project.
Weg met de waardevolle bijdragen!
Vele gemiste kansen resten!
Cees Spanbroek, die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor dit
project namens De Slotruiters en de
KNHS is duidelijk in zijn standpunt:
“laatstgenoemden mag u dit beslist
nooit aanrekenen!”
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

De Club van… Gerard Lem

Het repertoire is in de havenkroegen ontstaan
Van oudsher zochten de zeelieden enig vertier in hun harde bestaan, in de
havenkroegen. Daar werd gedronken en gezongen. In de loop van de tijden
is er een heel eigen repertoire van zeemansliederen ontstaan. Er werden
aparte koren opgericht die zich gingen toeleggen op het uitvoeren van
deze bijzondere muziek. Elf jaar geleden werd in Abcoude het Zeemanskoor ‘AHOY’ opgericht. Dat koor is inmiddels uitgegroeid tot een groot
koor, dat tot ver buiten de dorpsgrens bekendheid heeft verworven. Er
wordt serieus gewerkt aan het handhaven van een hoog niveau, zegt secretaris Gerard Lem.
door piet van buul   foto patrick hesse

“Vreemd genoeg is het initiatief
tot oprichting van het zeemanskoor
afkomstig van een aantal dames uit
Abcoude,”zegt Gerard. “Zij waren
vrijwilligster bij een ouderensoos
en gingen op enig moment voor de
gezelligheid zeemansliedjes zingen.
Een plaatselijke onderwijzer werd
dirigent en het initiatief sloeg aan.
Maar de zeevaart is toch eigenlijk
van oudsher een mannenaangelegenheid. Daarom werd ruim tien jaar
geleden besloten een mannenkoor op
te richten dat zich op het repertoire
van de zeemansliederen ging richten.
De dames bleven, weliswaar met een
ander repertoire, actief en treden nog
steeds op onder de naam ‘De Blonde
Lokken’.” In eerste instantie werd er
vooral in Abcoude en Baambrugge
opgetreden. Gerard: “Het uitgangs-

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

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

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

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

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

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

punt was toch vooral de gezelligheid
van het zingen met elkaar. Maar daar
hoort ook een regelmatig optreden
bij. Je wilt toch graag laten horen
wat je kunt. We traden vooral hier
in het dorp op. Al snel kwamen daar
optredens in woonzorgcentrum ‘Het
Kampje’ in Loenen bij.”
Een koor met ambitie
Toen de onderwijzer, die vanaf het
begin de dirigent was, ging verhuizen,
zocht het koor een nieuwe dirigent.
Daarbij koos men voor een professionele musicus. “We zijn een ambitieus
koor,” zegt Gerard. “Natuurlijk staat
de gezelligheid en het plezier van het
zingen met elkaar nog steeds voorop.
Maar we willen de zeemansliederen
wel op een zo professioneel mogelijke manier uitvoeren. We willen meer
zijn dan een ‘gewoon’ shanty koor.
We hebben dan ook gemerkt dat met
de komst van beroepsdirigent René
de Groot uit Kamerik het niveau
met sprongen vooruit is gegaan. We
zingen hoofdzakelijk meerstemmig.
Er zijn ook enkele zangers die solo
zingen. Onze vaste solist is Joop
Harkema, de kleinste man van het
koor met de grootste stem. Het koor
bestaat momenteel uit 35 mensen.
We hebben een toetsenist, een drummer en een accordeoniste. We zouden
er nog wel een accordeonist bij willen
hebben, want nu zijn we wel erg
kwetsbaar. Uiteraard zijn zangers ook
altijd welkom. We moeten natuurlijk
ook regelmatig verjongen, dus vijftig
plussers zien we graag komen. We
nemen geen zangers aan van boven
de zeventig. Maar de mensen die al
lid zijn kunnen natuurlijk wel tot na
hun zeventigste mee blijven zingen.”

Gerard: “We willen dolgraag een mobiele geluidsinstallatie, zodat we onze eigen
geluidsversterking hebben.”
Succesvolle optredens
Het koor kan zich, ondanks het relatief korte bestaan, al beroepen op een
aantal succesvolle optredens. Gerard:
“We streven er naar om tenminste
tien keer per jaar op te treden. We
hebben inmiddels al een aantal vaste
evenementen per jaar. Wanneer er
hier in Abcoude iets te doen is zijn
we meestal ook wel van de partij.
We hebben al twee keer meegedaan
aan ‘Bekoorlijk Abcoude’. Dat is
een jaarlijks korenfestival hier in de
Dorpskerk met allerlei soorten koren.
Maar inmiddels is een optreden bij de
Oranjefeesten in Nieuwe Ter Aar ook
al een traditie aan het worden. We
doen ook mee aan festivals. Vorig jaar
wonnen we de ‘burgemeestersprijs’
bij de havenfeesten in Monnickendam. Dit jaar zijn we daar op 2 juli
a.s. ook weer present. In Bunschoten/
Spakenburg traden we op voor de
Rotary en voor het goede doel. Bij
ons tienjarig jubileum vorig jaar
hadden we een succesvol optreden op
de Schagermarkt. Op 11 september
zingen we tijdens een rondvaart in
Leimuiderbrug. We doen dat ook
wel op de Vinkeveense Plassen. We
hebben een serieus repertoire, dus
we zingen liever niet op locaties waar
veel lawaai is. We vragen aandacht
en hopen dat mensen ook willen
luisteren. En uiteraard van tijd tot tijd
ook meezingen. Want het moet wel
gezellig zijn.”

De eindjes aan elkaar knopen
Zoals bij veel verenigingen valt het
ook bij zeemanskoor ‘AHOY’ niet
mee om de eindjes aan elkaar te
knopen. “We krijgen geen subsidie
en we zitten met de contributie wel
zo’n beetje aan het maximum. Een
belangrijke markt voor ons zijn de
bejaarden- en verzorgingstehuizen.
Daarvan zijn er in onze regio, inclusief Amsterdam zo’n tachtig. Maar
we merken wel dat daar flink bezuinigd wordt. We krijgen dus steeds
vaker te horen dat er geen geld is.
We vragen voor een optreden 250
euro. Je merkt ook dat we eigenlijk
wel een groot koor zijn. Bij leuke
uitnodigingen elders moeten we dan
ook steeds een afweging maken of
de kosten niet te hoog zijn. We willen
dolgraag een mobiele geluidsinstallatie, zodat we onze eigen geluidsversterking hebben. Daarvoor gaan
we deze maand naar de beursvloer
in Mijdrecht. En eigenlijk zouden we
graag een CD opnemen. Maar daar
hebben we ook het geld niet voor.
We hopen dan ook altijd dat we van
buitenaf een zetje in de rug krijgen
van mensen die het repertoire van de
zeemansliederen leuk vinden en die
ons koor een warm hart toedragen,”
zegt Gerard hoopvol.
Voor meer informatie over Zeemanskoor ‘AHOY’ uit Abcoude kan men
terecht op www.zeemanskoorahoy.nl.

Sportnieuws
Vinkeveen

Reinders Open Jeugd
Toernooi 2011
Komende zomer (11 t/m 15 juli)
vindt alweer de 5e editie van het
Reinders Open Jeugd Toernooi
plaats. Dit, door Reinders mogelijk
gemaakte tennisjeugdtoernooi,
is elke zomer een grote happening bij de tennisvereniging
in Vinkeveen. Verdeeld over
acht smashcourtbanen zullen de
deelnemers, verspreid over vier
leeftijdscategorieën, strijden in de
soorten: Jongensenkel, Meisjesenkel, Jongensdubbel, Meisjesdubbel
en Gemengddubbel. Een sportieve
week waarbij naast sportiviteit ook
gezelligheid en plezier centraal
staan. Naast de verschillende

wedstrijden worden er ook vele
activiteiten georganiseerd. De activiteitencommissie is al volop bezig
om het succes van de vorig jaar georganiseerde activiteiten (Stormbaan, Playstation-competitie, Price
Shooting, Round the Court et
cetera) te overtreffen! Dus jongens
en meisjes uit De Ronde Venen,
schrijf jullie snel in want het wordt
een fantastische week!

Mijdrecht

Penalty schieten SV
Argon
Op Koninginnedag werd bij Argon
het traditionele penalty schieten
georganiseerd. Georganiseerd op
verzoek van de Oranjevereniging

Mijdrecht en mogelijk gemaakt
door Elektrotechnisch Bureau
Homan B.V.
Om 10.30 streden ruim 50 kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 en
van 10 tot 12 jaar om de bekers.
De Argon keepers, Edwin Pieterse
(A1) en Glenn Berkelaar (B1) deden hun uiterste best om de pingels
uit het doel te houden.
Het was een spannende strijd, met
zelfs een barrage tussen de laatste
twee overgebleven spelers. Was het
voetbal maar altijd zo spannend!
Mooie doelpunten en spectaculaire
saves van de twee top jeugdkeepers van Argon boden het talrijke
publiek een mooi aanzicht.
Bij de groep van 6 tot 9 jaar werd

Niels de Vries eerste, gevolgd door
Kicky Versteeg en Sten van Eijk.
Bij de groep van 10 tot 12 werd
Stan van Scheppingen eerste, met
op de tweede plaats Timo van der
Meer en als derde Sebastiaan
Veenbrink. Opmerkelijk is dat Stan
van Scheppingen al voor de vijfde
keer als winnaar uit de bus kwam,
een echte penalty killer dus!
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MOTOR&AUTO
BMW R75/5 special

Goud van oud
Deze week test Patrick Hesse een BMW R75/5 special bij AMR motorfietsen in Mijdrecht.
Het is geweldig weer en ik ben op weg
naar Albert Pannekoek van AMR motorfietsen. Vorige winter had ik Albert
al een keer bezocht voor een artikel
op deze pagina. Deze ‘motorprofessor’
-zoals ik hem noem- doet reparaties
en onderhoud aan BMW motoren en
alle Japanse merken, maar ook motorrijders met wat exotische merken
weten de weg naar AMR te vinden.
En dat is logisch want ook voor een
bijzonder merk of een klassieker heeft
Albert met zijn netwerk van vakmensen voor elk probleem wel een oplossing. Als een onderdeel niet bestaat
dan maakt hij het gewoon. De klanten
komen van heinde en verre, ja zelfs uit
het buitenland! Zo kwam er laatst een
Duitser voor een paar aanpassingen op
zijn exclusieve klassieke Greeves motor. Deze aanpassingen had Albert al
op zijn eigen klassieke race Chreeves
uitgeprobeerd. Daar hou ik nou van:
een motorman in hart en nieren.
Tijdens mijn vorige bezoek aan AMR
motorfietsen was mijn oog gevallen op een bijzondere BMW motor.
Deze bleek door Albert persoonlijk
tot het laatste boutje uit elkaar te zijn
gehaald en weer helemaal opnieuw

opgebouwd met een flink aantal
modificaties om er een zeer speciale
motorfiets van te maken. Dat Albert
geen half werk levert, zie je na één
blik op de motor al. Toen ik deze
tot Caféracer omgebouwde BMW
wat beter bekeek, lichtte Albert mij
alle modificaties uitgebreid toe. Een
indrukwekkend verhaal.
Caféracers zijn tot sportmodel omgebouwde standaard motoren, waarbij
aanzienlijke concessies zijn gedaan
aan het comfort. Ze zijn genoemd naar
The Ace Café: een ontmoetingspunt
van motorrijders in Engeland in de
jaren vijftig.
“Wanneer het een keer goed weer
is, mag je hem wel een keertje testen
hoor,” zei Albert aan het einde van
mijn bezoek vorig jaar. Pardon? Je
bedoelt dat ik deze ‘one of a kind’,
bijna onbetaalbare BMW een keer
mag berijden? Of ik daar zin in heb?
Ja duh! Met het heerlijke voorjaarsweer is het een ideale gelegenheid
voor Albert om zijn belofte bij mij in
te lossen. Wanneer ik aankom op de
Constructieweg 96E staat de Bordeaux rode schoonheid al te blinken in
de zon. Ik krijg gelijk een onderbuik

tekst en foto's patrick hesse

gevoel alsof ik op een eerste afspraak
ben met een mooie dame. Ik word
hartelijk begroet door de vriendelijke
en aimabele Albert die net bezig is
met een open hart operatie van een
BMW RT. Wat een klus! Maar ook
van deze mega reparatie gaat Albert’s
hartslag niet sneller kloppen. Gehuld
in zijn blauwe stofjas zal hij deze klus
ook weer tot een goed einde brengen
en kan de eigenaar van de RT deze
zomer weer volop genieten van een
gezonde BMW.
Na een kleine uitleg hul ik mezelf in
mijn motorkleding terwijl er door een
paar BMW rijders wat lacherig wordt
gedaan. Ze vinden een Harley jack
niet echt kunnen op een BMW. Gelukkig hoor ik een jaloerse ondertoon en
glimlachend trek ik mijn schouders.
Tenslotte ben ik degene die op deze
schoonheid weg
mag! Nadat
de oude dame
met een tik
aanslaat, zuigen
de speciale Dell
órto carburateurs zich vol
met lucht en
klinkt de boxer
twin zoals het
moet: robuust
en zwaar. Even
kijk ik vol bewondering naar
het blok; zelden
heb ik een boxer
twin zo mooi
stationair horen
draaien. “Als
hij op temperatuur is, mag
het gas er wel
op hoor, daar

kan hij echt goed tegen, geeft Albert
nog als advies. Gedecideerd rij ik het
industrieterrein uit en voel ik het blok
onder me zijn werk doen. Na een
kilometer of 10 laat ik de boel rustig
op bedrijfstemperatuur komen en trek
ik de Beamer open. Onder mijn kont
komt een geweldige grom vandaan en
een behoorlijke trekkracht uit het blok
dat al bijna 40 jaar oud is! Ik kijk naar
beneden en zie de cilinders synchroon
dansen. Wat een prachtige machine en
wat rijdt hij goed. Bij elke opschakeling voel ik de cardan de boel omhoog
duwen; de zo typerende BMW eigenschap van voor de paralever cardan.
Ik ben werkelijk diep onder de indruk.
Ondanks de racy zit heeft hij voldoende ruimte om comfortabel te rijden,
kan ik de exclusieve trommelrem met
lichte kracht prima doseren en geeft
hij uitstekende feedback. Na een half
uurtje motorfestijn keer ik terug en
weet ik de kostbare BMW heelhuids
aan Albert te overhandigen. Albert is
erg benieuwd naar mijn bevindingen.
Wanneer er een grote glimlach onder
m’n helm vandaan komt en ik mijn
duim opsteek, moet hij glimlachen.
Ook Albert is meer dan tevreden.
Deze motor is met heel veel liefde
en passie in elkaar gezet. De lijst
met speciale onderdelen is lang. Zo
is het blok bijvoorbeeld opgeboord
tot 800cc, is er een gemodificeerde 5
versnellingsbak pas gemaakt, zijn er
brede aluminium velgen in gekomen
en is het frame sterker gemaakt.
Albert heeft zelf een tellerhuis en een
remschakel set gemaakt, De motor
is 20 kilo lichter geworden en heeft
10 pk meer. En dit is nog maar een
kleine opsomming van wat er allemaal
aan de motor is aangepast. De BMW
is een goed voorbeeld van waartoe
Albert met AMR Motorfietsen al-

lemaal in staat is. Hij weet als geen
ander dat motorrijden voor de meeste
klanten pure passie is en zo gaat hij
ook om met de fietsen om. U kunt
met een gerust hart uw klassieke of
moderne schoonheid voor onderhoud
of reparatie bij Albert achterlaten. Ik
kan u verzekeren dat hij er met veel
passie voor zal zorgen en hem weer
als vanouds bij u aflevert. Zoveel vakkennis en liefde voor het vak kom je in
deze tijd helaas te weinig tegen. Wij
boffen maar in De Ronde Venen.
Medio deze zomer gaat AMR Motorfietsen uitbreiden en nauw samenwerken met Motor Service Uithoorn.
Beide verhuizen naar een nieuw groot
pand aan de Amsterdamseweg in
Uithoorn. Ik zal u daarover op deze
pagina op de hoogte houden. Ook zal
ik dan met regelmaat BMW’s testen.
AMR Motorfietsen
Constructieweg 96E
3641SP Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-256300
Mobiele nummer: 06-20306267
Website: www.amrmotorfietsen.nl
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 - 18.00 uur
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AUTO&MOTOR
Chevrolet Orlando

Zevenzits Chevy
Stel je zoekt een zevenzitter. Je kunt dan kijken voor een MercedesBenz R-Klasse, maar met een instapprijs van € 72.990,- is dat niet de
meest voor de hand liggende keuze. De Dacia Logan MCV is zeer betaalbaar, maar biedt niet datgene waar je naar op zoek bent. Nee, een Opel
Zafira met een instapprijs van € 23.145,- komt al wat meer in de buurt.
Nieuw in de markt is de zevenzits Chevrolet Orlando.
door michael reuling   foto's patrick hesse

De oorsprong van Chevrolet ligt
in de Verenigde Staten, waar het
merk mede opgezet werd door
Louis Chevrolet, een Zwitserse
ontwerper van raceauto’s. Dat
is inmiddels 100 jaar geleden.
Hoewel meneer Chevy binnen vrij
korte tijd alweer vertrok bij de
firma, bleef de naam verbonden
aan het merk. Chevrolet is in
Amerika nog altijd populair, maar
voor Europa werd een nieuwe
strategie bedacht. In 2004 werden
alle Daewoo’s omgedoopt tot Chevrolet (beide merken behoren tot
de General Motors Corporation).
Het merk verkoopt inmiddels
3.500.000 auto’s per jaar en timmert hard aan de weg met nieuwe
modellen als de Spark, Cruze en
Captiva. Nu is het tijd voor een
ruime, betaalbare zevenzitter.
De Orlando rijd je vanaf
€ 23.395,-. Deze is dan voorzien
van een 1.8 benzinemotor, maar
omdat dit Europa is kun je ook
een 2.0 diesel bestellen. En het
moet gezegd worden; je moet een
beetje houden van de Amerikaanse stijl van auto’s. De styling is
simpel, maar oogt stoer. Met name
de achterkant komt Amerikaans
over en aan de voorzijde kun je
niet om de stoere Chevy-badge
heen. Bij het instappen merk je
dat deze Koreaan (deze Orlando
komt niet uit de States) een mix
is tussen een SUV en ‘van’ of in de
volksmond MPV. De ‘van’ herken
je aan de drie zitrijen en zaken als
een extra spiegeltje om de kids op
de achterbank in de gaten te houden. Waar je bij de meeste MPV’s
de neus niet meer ziet, versterkt
het zicht op de motorkap in de

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.

Orlando het SUV-gevoel.
Het interieur kent een aantal
bijzondere details. Zo heeft Chevrolet de rand van het dashboard
voorzien van blauwe sfeerverlichting, kennen we het stuur van
General Motors collega Opel, zit
achter het bedieningspaneel van
de audio en navigatie een heus
luik met daarachter ruimte voor
een USB-stick of iPod, uiteraard
met aansluiting om muziek over te
brengen, en lijken de blauw-rood
verlichte klokken deels overgenomen uit de Camaro muscle-car
(dik pluspunt). En waarom is dat
laatste dan een pluspunt? Als je
weer eens naar de voetbal rijdt op
zaterdag met drie rijen kinderen
in de auto, dan weet je dat je
toch met iets aanverwants van de
Camaro en Corvette onderweg
bent. Wie zegt dat je de Orlando
niet kunt bestellen met twee witte
strepen over de motorkap?
Drie zitrijen kunnen een uitkomst
zijn. Ook op de derde zitrij kan
een gemiddelde volwassene het
best een tijd uithouden. Dit is
mede te danken aan de wat hoekige styling van de Orlando, waarbij de daklijn niet afloopt zoals bij
veel andere MPV’s wel het geval
is. Dankzij deze strategische zet
van Chevrolet hebben personen op
de derde zitrij meer hoofdruimte.
Veel bagageruimte heb je helaas
niet meer over als de drie zitrijen
in gebruik zijn. In een handomdraai kun je één of beide stoelen
van de derde rij plat gooien. Heb
je nog meer ruimte nodig, maar
hoeven er minder mensen mee,
dan kun je de tweede zitrij ook helemaal platleggen. Wat over blijft
is een vlakke laadvloer, ideaal
voor het vervoeren van spullen.
Hoewel de Orlando vrij groot is
met een lengte van 4,65 meter en
1,63 meter hoogte, rijd je gemakkelijk weg in deze auto. Hoewel
de dode hoek door de brede C-stijl
vrij groot is, heb je desondanks
goed overzicht. Met name de
grote buitenspiegels helpen hierbij. De Orlando is voor mijn gevoel
iets te onrustig afgeveerd en lijkt
een mix tussen comfortabel en
sportief. Ik had liever gezien dat
ze voor één van de twee waren
gegaan, in plaats van de middenweg. De besturing is vrij licht,
maar geeft goed door hoe de auto
zich gedraagt op de weg.
Uiteraard heeft Chevy zich ook
bezig gehouden met de veiligheid
van de Orlando, immers zal het

merendeel gekocht worden door
gezinnen met kinderen. Naast de
(vandaag de dag bijna standaard)
ISOFIX aansluiting voor de kinderzitjes, is de Orlando voorzien
van een energieabsorberende
constructie aan de onderzijde
van de auto. Dit zorgt ervoor dat
de energie die vrij komt bij een
botsing, geabsorbeerd wordt en
via draagarmen weg wordt geleid
van de passagiersruimte. Diverse
airbags zijn verspreid over de
auto aangebracht, zodat alle rijen
profiteren van een stukje extra
veiligheid.
Ben je op zoek naar de ruimte
van een MPV en de robuustheid
van een SUV, dan is de Orlando
een auto om te overwegen. Een
auto die verschilt van de Europese
concurrenten, maar daardoor een
zeer gericht publiek weet aan
te trekken. En met zijn prijs van
ongeveer € 23.500,- zeer aantrekkelijk is.
Van Kouwen Mijdrecht

Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Telefoon: 0297-272272
Website: www.vankouwen.nl

Chevrolet Orlando
Gereden versie: 			

Chevrolet Orlando 1.8 LS
Vermogen: 141 pk

0-100: 11,6 s
Top: 185 km/u
Gemiddeld verbruik: 		

Alternatieven: Citroën C4 Picasso,

Mitsubishi Colt 5-deurs voor de
prijs van de 3-deurs. In combinatie
met de Colt Edition Two-uitvoering
loopt het totale voordeel op tot
maar liefst € 3.100,-. Behalve de
twee extra deuren komen er ook
een aantal extra uitrustingen bij

die standaard zijn op de 5-deurs.
De Colt is verkrijgbaar vanaf €
10.599,-. De 3-deurs (tijdelijk ook
5-deurs) 1.1 Edition One ClearTec
en 1.3 Edition Two kosten respectievelijk € 11.299,- en € 13.199,-.

1 op 13,7 / 7,3 l/100km
Vanaf prijs: € 23.395,-

Ford C-Max, Dacia Logan MCV,
Opel Zafira, Peugeot 5008, Renault
Grand Scenic

Auto nieuws
Successen voor de
Colt
De afgelopen weken is de verkoop
van de Colt meer dan verdubbeld
en is de Colt door het Duitse ADAC
uitgeroepen tot meest betrouwbare Japanse auto in zijn klasse. De
Mitsubishi Colt ontving sinds 2005
maar liefst 5 maal een Dubbel
Plus waardering van de ADAC wat
aangeeft dat het model aanzienlijk minder storinggevoelig is dan
haar klassegenoten. Redenen voor
Mitsubishi Motors om potentiële
Colt-kopers nog eens vier maanden
langer de kans te geven om te
profiteren van de aantrekkelijke
'5 voor 3' actie. Tot en met 31 augustus 2011 ontvangt de klant een
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Is uw PC ook aan een voorjaarsschoonmaak toe?
Met het aanbreken van de lente is het ook hoog tijd om computers te bevrijden van
onnodige data en gedateerde software. Verouderde programma’s nemen geheugen in
beslag, die voor relevante zaken zou kunnen worden gebruikt. Bovendien kunnen ze
een pc onnodig traag maken. Maar het vervelendste is nog wel het gevaar waaraan
een computer wordt blootgesteld door het gebruik van oude software, waarvoor geen
patches (reparatiebestandjes) en updates meer beschikbaar worden gesteld. Tien tips
voor een succesvolle voorjaarsschoonmaak en daarmee voor een veiligere computer.
door carel jan kuiter

In de loop der tijd verzamelt bijna iedereen oude data en software op zijn computer. Dit
vertraagt de pc, neemt ruimte in en veroorzaakt een veiligheidsrisico dat niet moet worden onderschat. "Iedere gebruiker zou regelmatig zijn computer moeten opschonen," adviseert Carel
Jan Kuiter van SolidQ IT uit Mijdrecht. “Gedateerde software vormt een groot risico voor de
pc. Denk hierbij aan oude besturingssystemen en programma’s waar geen updates meer voor
worden gemaakt door de fabrikant. Deze situatie zorgt ervoor dat er lekken in het systeem zitten die niet worden gedicht. Cybercriminelen kennen deze lekken en maken er gretig gebruik
van. Gebruikers doen er verstandig aan om hun systeem altijd volledig up-to-date te houden en
updates en patches direct te downloaden en te installeren. Programma’s waar geen updates
meer voor worden gemaakt, zou je moeten vervangen door nieuwere alternatieven."
Tips voor een goede voorjaarsschoonmaak van de computer:
1.
Houd het besturingssysteem (Windows XP, Windows Vista of Windows 7) en de geïnstalleerde software altijd volledig up-to-date door altijd de nieuwste service packs, patches
en updates te downloaden en te installeren. Programma’s die door de fabrikant niet meer
worden bijgewerkt, moeten volledig worden verwijderd en worden vervangen door een
nieuwere versie.
2.
Regelmatig opruimen is niet alleen nodig in huis, het is ook van toepassing op data. Kopietjes van data en oude versies van documenten die niet meer worden gebruikt, zouden van
de harde schijf moeten worden verwijderd. In geval van twijfel kunnen oude data ook nog
op een externe harde schijf, USB-stick of CD-Rom worden bewaard. Gratis programma’s
als CloneSpy of AntiTwin sporen identieke bestanden op, die meerdere keren op het
system staan. Verwijder bestanden altijd op zorgvuldige wijze met behulp van software.
3.
Verwijder geregeld de tijdelijke bestanden die kunnen worden gevonden in de "Temp"map in de Windows-directory. Deze worden automatische gegenereerd tijdens het surfen.
Het verwijderen van deze bestanden kan de computer aanzienlijk sneller maken.
4.
Browser cookies, de browsergeschiedenis en de bestanden voor het automatisch invullen van webformulieren zouden na iedere surfsessie moeten worden verwijderd. Deze
bestanden slaan surfgedrag op, nemen ruimte in op de pc en bieden nauwelijks voordelen
voor de gebruiker. Er is binnen de browserinstellingen meestal een setting beschikbaar
waarbij dit automatisch gebeurt. Er zijn ook browsers die een privé-modus bieden, waarin
de meeste tijdelijke bestanden automatisch worden verwijderd na het surfen.
5.
Maak geen gebruik van de optie ‘Wachtwoord onthouden’ in de browser en verwijder de
wachtwoorden die al op deze manier zijn opgeslagen, zodat cybercriminelen deze gegevens niet eenvoudig kunnen uitlezen. De opgeslagen wachtwoorden zijn te vinden en te
verwijderen in de browsersettings.
6.
Maak gebruik van een degelijke anti-virus / beveiligingsoplossing en houd deze up-to-date
door de updates altijd te downloaden en te installeren.
7.
Surf alleen met een actieve firewall, die ook altijd up-to-date gehouden wordt.
8.
Een back up bewaart alle kritieke data voor het geval de computer crasht. Met een
system image maakt u een back up van de gehele harde schijf, inclusief alle geïnstalleerde
programma’s.
9.
Surf alleen met gelimiteerde gebruikersrechten. Rechten en gebruikersaccounts kunnen
gemakkelijk worden ingesteld via het configuratiescherm.
10.
Een programma dat veel van bovenstaande punten automatisch voor u regelt is het programma "CCleaner". Zoekt u op www.google.nl maar eens op dit programma en installeer
het eens. U zult merken dat uw PC er aanzienlijk sneller door zal gaan werken als u dit
nog nooit heeft gedaan.

								

www.solidq.nl
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Leve Koning
Alcohol!
Terwijl ik dit schrijf, zie ik uit mijn
raam de mannen van de plantsoenendienst aan het werk.
Zij planten struiken in het perkje in
mijn straat. Struiken die er al stonden
maar aan het eind van de Koninginnedag het slachtoffer werden van
stompzinnige dronkenmansagressie.
Ik houd van tradities en rituelen
en Koninginnedag was altijd mijn
favoriete dag in het jaar. Eerst als
klein meisje in Rotterdam vanwege de
vlaggetjes op de bus en de spelletjes
bij het buurthuis, later als student
actief op de Vrijmarkt in Utrecht, druk
met allerlei grappen en grollen uit
naam van Hare majesteit. Eenmaal
woonachtig in deze gemeente werd
ik jarenlang actief in de Oranjevereniging van Wilnis.
Heerlijk! De feestelijke fanfare, de
versierde fietsenoptocht, de kinderspelen.
De vlaggen en de Oranje tompoezen.
Maar ergens is het bij mij mis gegaan
in het genieten van deze dag. Misschien toen ik ontdekte dat het allang
geen Koninginnedag meer was maar
de dag tegenwoordig beter te benoemen is als Koning Alcoholdag.
Nu ben ik helemaal niet van de
Blauwe Knoop, integendeel, een
glaasje op zijn tijd is heerlijk, zeker op
een dergelijk mooie zonovergoten dag
maar drank als hoofddoel vind ik wat
anders en daar begint het steeds meer
op te lijken.
Wonen in het centrum van Mijdrecht
is echt fijn en ik heb er zelden last van
als mensen plezier maken, integen-

deel als grotestadsmeisje kan ik
wat reuring het hele jaar door
wel waarderen maar dit jaar
(voorgaande jaren was ik aan
het werk) heb ik eerst met verbazing en later met irritatie
het hele schouwspel vanaf
mijn balkon zitten bekijken.
Aan de organisatie ligt het
niet. Zo had het Griekse restaurant
Corfu in mijn straat terrasjes gemaakt
en ontzettend leuke live muziek geregeld en zat ik echt te genieten zo op
de eerste rang.
Maar na verloop van tijd ging ik me
steeds meer ergeren aan het grote
hijsen.
Voor alle duidelijkheid; in de media
gaat het als over overlast gaat meestal
over allochtonen dan wel de jeugd.
Daarvan is in dit stukje geen sprake;
ik heb het over de zogenaamde brave
burger.
Gewone volwassenen en grootouders
die in het bijzijn van kinderen en jongeren zoveel drinken dat ze raar gaan
doen. Kinderen die terwijl hun ouders
staan te zuipen, uren aan hun lot
worden overgelaten en zichzelf maar
moeten vermaken met vieze lege
bierbekers. Om aan t einde van de dag
al die drank zelfs te zien resulteren in
ruzie, pogingen tot vechten en het in
dit geval uitrukken van planten uit het
plantsoen. Ik heb met bewondering
gekeken hoe de horecamensen samen
met de politie de boel steeds susten,
mensen op kalme toon uit elkaar
haalden en naar huis stuurden. Petje
af. Maar ik vraag me toch af welke
indruk deze zogenaamd brave burgers
denken te wekken op de jeugd. Nu
kunnen we natuurlijk keurig Sirecampagnes blijven maken om jongeren
van de drank af te houden maar is er

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: Financieel adm. medewerker
voor juni, juli en aug.
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen
B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Selfstoragemedewerker m/v
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen
B.V.
Plaats: Aalsmeer

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (14)
en hond Alfan.
werkelijk iemand die gelooft dat dat
op deze manier helpt?
Koninginnedag 2011 eindigde voor
mij op zondag in de wasstraat. Mijn
hele auto zat onder de shoarma. Ik
hoop dat het u allen goed gesmaakt
heeft.

dorpsacademie@gmail.com
www.dorpsacademie.nl

Functie: Service Medewerker Tankstation
fulltime
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen
B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Diverse vacatures!
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Bedieningsmedewerkster s'
Anders eten en drinken
Organisatie: s’ Anders eten en drinken
Plaats: Vinkeveen
Functie: Importmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Proces Controller
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Administrateur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Allround monteur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker customer services
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Bloemenverpakker/voorman
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Medewerker Technische Dienst
WTB (m/v)
Organisatie: ALPLA Nederland BV
Plaats: Mijdrecht
Functie: VERHUIZER - CHAUFFEUR
Organisatie: Verhuisbedrijf PA van
Rooyen BV
Plaats: Uithoorn
Functie: VERHUIZER
Organisatie: Verhuisbedrijf PA van
Rooyen BV
Plaats: Uithoorn
Functie: Teamleider Zuwe Zorg
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Maarssen
Functie: Productie medewerker (m/v),
minimaal 32 uur
Organisatie: bioTRADING Benelux B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verpleegkundige palliatieve zorg
Organisatie: Johannes Hospitium Wilnis
Plaats: Wilnis

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

Zweeds raadsel week 18
nageslacht
worstsoort

vestibule

5

zoon van
Zeus
met ingang
van

afkoopsom

grond

vrede
(Russisch)

deel v.e.
dak

1

doopbekken
gevangeniskamer

rivier in
Venezuela
berenmuts
cowboyfeest
god
(Latijn)

golfbaan

wreed

7

kleintje
belangenbehartiger
plaats in
Duitsland

zeewier

4

Europeaan

deel v.e.
trouwjurk
arrondissement

rivier in
Rusland

naakt

Japans
bordspel

aartsbisschop

zie aldaar
flauwekul

juweel
soort egel

2

4

6

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

1

5

6

9
2

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

Oplossing puzzels week 17

voorshands

2

3

verhoogde
toon

ten name
van

koffiesoort

1

3

Sudoku week 18

5
3
2
6
7
1
9
8
4

7

© Puzzelland

VEILIGHEIDSKLEP

9
1
8
3
2
4
7
5
6

4
7
6
8
5
9
3
1
2

1
8
4
2
6
7
5
3
9

2
5
7
1
9
3
4
6
8

6
9
3
4
8
5
2
7
1

8
4
9
7
3
6
1
2
5

3
6
5
9
1
2
8
4
7

7
2
1
5
4
8
6
9
3
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Nieuw! Miniwaterpolo in het Veenweidebad
bij de pupillen langs de kant les te
willen geven.

Bij zwem- en polovereniging De
Amstel kan er in verschillende categorieën in competitieverband waterpolo worden gespeeld, namelijk
senioren (heren en dames), heren
jeugd (tot 19 jaar), gemengd tot
15 jaar en pupillen gemengd (tot
13 jaar). Naast de competitie is er
ook iets anders namelijk minipolo.
Dit is waterpolo voor de jongste
kinderen (vanaf 6 jaar). Er worden
gedurende het seizoen minipolotoernooien gehouden door verschillende verenigingen, op die manier
kunnen jonge kinderen makkelijk
instappen om waterpolo te leren
kennen.
Omdat De Amstel in Mijdrecht een
prachtig nieuw thuisbad heeft kunnen
zij nu ook zelf een uitgebreid toernooi
organiseren. “En behalve de minipoloërs van onze en andere verenigingen een mooi toernooi te bieden,
willen we ook alle kinderen in de
omgeving die het leuk zouden vinden
waterpolo een keer uit te proberen,
de kans geven mee te doen.”“We
hebben ruimte genoeg voor 6 zogenaamde veldjes en kunnen daardoor
een toernooi maken met 3 leeftijdscategorieën, de kinderen spelen dus
echt met leeftijdsgenootjes., Aldus
Mike van Baarsen, trainer van de pupillen van De Amstel. De veldjes zijn
veel kleiner dan bij echte waterpolowedstrijden, ook wordt er met speciale kleine ballen en kleine doeltjes
gespeeld. Waterpolo staat een bekend
als een zware, fysieke en een beetje
ruige sport. Dit valt erg mee, vooral
bij de kinderen. Ook krijgen scheidsrechters, in tegenstelling tot andere
sporten, bij waterpolo veel respect en
aanzien waardoor wedstrijden goed
kunnen worden geleid. Bij waterpolo
leren kinderen (en volwassenen) in
teamverband een sport te beoefenen,
ze kunnen er heel veel energie kwijt
en blessures komen nauwelijks voor.
Om de stap naar het echte waterpolo
te verkleinen is het speciale minipolo geïntroduceerd. “Waterpolo
werd voorheen veelal als ‘te hard en
te ingewikkeld’ ervaren, waardoor

Het traject dat kinderen binnen
de Amstel kunnen volgen is goed
uitgestippeld en wordt goed begeleid
door betrokken leden van de Amstel.
Dit zijn spelers, ouders, leden van de
waterpolocommissie of leden van de
waterpolo-jeugdcommissie. Beginnen met minipolo, dan bij de pupillen
competitie spelen en dan via de jeugd
door naar de dames of heren. Zoals
onder andere aan Robert te zien is,
is het een sport waar je echt aan
verknocht kan raken. Veel leden zijn
begonnen als pupil, en zien nu hun
eigen kinderen ook met plezier deze
mooie sport beoefenen. Robert, zelf
speler bij Heren 1, heeft de sport ook
van zijn ouders meegekregen. Vooral
zijn vader Kees van Duijkeren was
erg actief als speler en scheidsrechter
maar ook op vele andere vlakken
binnen De Amstel (voorzitter en
clubhuisbeheerder). Robert zelf is al
ongeveer 30 jaar lid van De Amstel
en is samen met zijn broer begonnen.
ouders hun kroost niet op deze sport
lieten gaan. Bij het MiniPolo kun je
gemakkelijk spelenderwijs instappen
en met het doorstromen naar hogere
leeftijdscategorieën komt het, stapsgewijs, steeds dichterbij het ‘echte’
waterpolo.”
(www.knzb.nl).
De kinderen en toekomstige pupillen
die al lid zijn bij De Amstel (en niet
te oud zijn) zullen vast ook meedoen aan het toernooi. Robert van
Duijkeren die al zo’n 7 jaar trainer en
coach is van de pupillen en zelf jong
is begonnen bij De Amstel heeft er
dan ook veel zin in. De 2 dochters van
Robert spelen al vanaf de pupillen
waterpolo, zijn oudste dochter (16
jaar) doet het nu heel goed bij de
dames, zijn jongste dochter (12 jaar)
is de pupillen bijna ontgroeid en zal
volgend jaar in het gemengd onder
15 jaar team mee gaan doen. Robert
zegt: “Het is tijd voor een nieuwe
lichting waterpolo pupillen. Behalve

een heel leuk toernooi, het eerste
in het nieuwe bad, hoop ik ook dat
we er wat nieuwe kinderen aan over
houden.” De Amstel is druk bezig verschillende initiatieven voor kinderen
te organiseren.
Naast het minipolo is de actie Kies
voor Hart & Sport net voorbij, hier
heeft een groep van 10 kinderen enthousiast aan meegedaan. Ze hebben
wat basistechnieken geleerd en korte
wedstrijdjes tegen elkaar gespeeld.
Eerst waterpolo en daarna ‘waterrugby’ – de bodem van het bad gaat dan
omhoog zodat de kinderen al lopend
en stoeiend nog wat partijtjes kunnen
spelen! Dit alles werd nog afgesloten
met kinderchampagne, chips en echt
oorkondes van de deelname. Nu het
seizoen een beetje op zijn einde loopt
zullen de trainingen van de pupillen
worden gebruikt om vriendjes en
vriendinnen mee te nemen, er is nu
meer tijd voor andere activiteiten
tijdens de trainingen. Robert en Mike

hebben samen met de jeugdcommissie een programma opgezet voor
extra pupillen trainingen op donderdag. De maandag trainingen blijven
voor de pupillen van de Amstel.
Als duo zijn Robert (coach en trainer) en Mike (trainer) de afgelopen
jaren onmisbaar geweest voor de
pupillen. Mike vindt het ook erg leuk
trainen te geven aan de kinderen, ook
hij is betrokken geweest bij de Kies
voor Hart & Sport actie vanuit de gemeente. Mike (zelf keeper bij Heren
1, lid sinds 1994 – als jongen van 9
begonnen bij de pupillen) geeft nu al
5 jaar trainen aan
deze leeftijdsgroep.
Wellicht is het nu
tijd voor hem een
nieuwe uitdaging
op te zoeken bij
de heren onder 19
jaar. Jongens uit dat
team hebben zich
reeds aangeboden

“Kennismaken met MiniPolo? Houd
jij ook zo van zwemmen? Vind je
spelen met een bal ook te gek? En
lijkt jou een stoere teamsport ook
wel leuk? Dan is waterpolo écht iets
voor jou! Als je 6 jaar bent kun je
al beginnen met MiniPolo. Samen
met leeftijdsgenootjes train je dan
bij een vereniging bij jou in de buurt.
Op de training doe je allemaal leuke
oefeningen en leerzame spelletjes.
En de trainers leren je steeds meer
technieken aan, zodat je steeds beter
wordt. En misschien kom jij dan
ook wel op de Olympische Spelen
terecht!” (www.knzb.nl)

